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Rörelseresultat

En långsiktig industrigrupp

Beijer Alma AB (publ) är en internationellt verksam industrigrupp 
med inriktning på komponenttillverkning. Affärsidén är att förvärva, 
äga och utveckla små och medelstora företag med god tillväxt- 
potential. Ett aktivt, långsiktigt strategi- och utvecklingsarbete – som  
kombineras med investeringar och kompletterande företagsförvärv  
– ska ge konkurrenskraftiga företag i valda marknadssegment. I samt-
liga segment fokuserar koncernbolagen på att utveckla starka relatio-
ner till kunder som erbjuder tillväxt och lönsamhet. Beijer Alma är  
noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista (ticker: BEIAb).

 
Nyckeltal
 2006  2005  2004  2003  2002
Nettoomsättning, Mkr � 488  � 323  � 202  � �54  � ��3

Resultat efter finansnetto, Mkr 262,2  �99,8  �55,0  �8,0  4,8 �)

Eget kapital per aktie, kr 27  26  2�  �7  �7

Utdelning per aktie, kr 4,00 2) 3,67  �,67  0,50  0,33
1) Exklusive jämförelsestörande poster
2) Av styrelsen föreslagen utdelning

I denna och alla andra tabeller är åren 2004 till och med 2006 beräknade enligt IFRS och tidigare år enligt dåvarande 
redovisningsprinciper.

• • • 2006 i sammandrag
n	 Bästa verksamhetsåret hittills.

n	 Orderingången ökade med �3 procent till � 508 Mkr (� 33�).

n	 Nettoomsättningen ökade med �2 procent till � 488 Mkr (� 323).

n	 Elimag AB avyttrades.

n	 Resultatet efter finansnetto blev 262,2 Mkr (�99,8).

n	 Kassaflödet var �2� Mkr (�43).

n	  Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,92 kr (5,�7).

n	  Investeringarna uppgick till 7� Mkr (48).
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•••  Beijer Almas koncernbolag

Komponenttillverkning i fokus

Habia 38 % Lesjöfors 62 %

Dotterbolagens andel av total fakturering

Lesjöfors AB

Lesjöfors 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, England och Kina. 
Omsättningen under 2006 var 923,4 Mkr. Antalet anställda var 578.

HABiA CABLe AB

Habia är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom 
telekommunikation, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har till-
verkning och produktutveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Kina 
och Lettland. Omsättningen under 2006 var 564,0 Mkr. Antalet anställda 
var 396.

Analyser 2006

Kaupthing Bank, Lower potential after share price rally, 2006-��-2�
Remium, Remium Navigator, 2006-�0-3�
Kaupthing Bank, Underestimated margins, 2006-08-�8
Kaupthing Bank, Divesting Elimag lifts 2007 margins, 2006-06-05
Avanza, Försäljningen av Elimag positiv, 2006-06-02
Kaupthing Bank, Chassis Springs is driving value, 2006-04-28
Avanza, Avanza Flash, 2006-02-�3 

Artiklar om Beijer Alma 

Börsveckan, Beijer Alma i ledningen, 2006-09-25
Dagens Industri, Electronics bäst i Beijermatchen, 2006-08-�8
Filipstads Tidning, Lesjöforskoncernen har köpt engelskt företag, 2006-07-��
Upsala Nya Tidning, Kunderna styr kabelfabriken i Söderfors, 2006-06-�6
Upsala Nya Tidning, Kopparkabel guld värd för Beijer Alma, 2006-04-28
Aktiespararen, Signaler, 2006-04-05
Upsala Nya Tidning, Lönsamt att följa Anders Wall, 2006-03-27
Svenska Dagbladet, Full snurr på köpen ett tidens tecken, 2006-03-��
Upsala Nya Tidning, Nya investeringar på Habia i Söderfors, 2006-02-��

Faktureringen för Beijer Alma ökade med 
�2 procent till � 488 Mkr.

Beijer Almas resultat efter finansnetto ökade 
med 3� procent till 262,2 Mkr.

Beijer ALMA AB
 

Bertil Persson 
VD och koncernchef

Lesjöfors AB

Kjell-Arne Lindbäck
VD 

HABiA CABLe AB

Johan Vinberg
VD 

Vinsten per aktie efter skatt ökade med  
34 procent till 6,92 kr (5,�7).



Två starka bolag med spännande framtidspotential, 
men också planer på fortsatta kompletteringsför-
värv – det är några av huvudpunkterna när Beijer 
Almas ordförande Anders Wall ger sin syn på den 
framtida utvecklingen.

Hur ser du på koncernens nuvarande struktur?

Efter avyttringarna av Stafsjö och Elimag under 2005 
och 2006 har en ny struktur etablerats som bygger på de 
två helägda dotterbolagen Lesjöfors och Habia. I båda 
fallen är det företag som utvecklats väl genom en kombi-
nation av förvärv och organisk tillväxt. Som jag ser det 
ger denna struktur spännande möjligheter i arbetet med 
att vidareutveckla koncernen. 

Vilka är de viktigaste styrkorna?

Här vill jag lyfta fram den höga lönsamheten och det  
starka kassaflödet, som gett oss en stark finansiell ställning 
och god handlingsfrihet. En annan styrka är att våra inter-
nationella industriföretag har konkurrenskraftiga positio-
ner i olika nischer. Jag vill också lyfta fram kompetensen i 
såväl Beijer Almas koncernledning som i våra dotterbolag  
– en kompetens som bidragit till fina resultat och ett tydligt 
aktieägarvärde via klara målsättningar, produktkunskap, 
marknadsorientering och uthållighet. Med dessa styrkor i 
ryggen har vi en rejäl potential för fortsatt tillväxt.

Vilka alternativ överväger ni vad gäller den framtida strukturen?

Under de senaste åren har ett antal förvärv gjorts inom 
Lesjöfors med lyckat resultat. Kompletteringsförvärv har 
även fortsatt högsta prioritet för oss och gör dessutom 
att Lesjöfors spelar en viktig roll i konsolideringen av 
industrifjädermarknaden i Europa. Samtidigt har den 
organiska tillväxten varit god i både Habia och Lesjö-
fors. Vi utvärderar även förutsättningarna för att utveckla 
ett tredje ben inom Beijer Alma. Det kan handla om till-
verkande företag – där vi har dokumenterad erfarenhet 
av värdeutveckling – men också om verksamheter som 
baseras på handel. Kraven är att eventuella nya bolag är 
ungefär lika stora som Lesjöfors och Habia, har starka 
och internationella marknadspositioner och god utveck-
lingspotential. 

När kan det bli aktuellt med dessa nya, större förvärv?

Just nu kan vi konstatera att förvärvsmarknaden är över-
hettad. Här bidrar de många affärerna mellan private 
equity-aktörer till att trissa upp volymer och priser. Vi 
låter oss dock inte stressas in i några förvärv. Timingen 
är viktig. I lugn och ro utvärderar vi möjligheterna och 
agerar när det passar oss. Här vill jag betona att långsik-
tigheten förblir grundläggande för oss, det vill säga ett 
ansvarsfullt ägande som utvecklar Beijer Alma över tiden 
på bästa möjliga sätt. Jag tror och hoppas att våra aktie-
ägare sluter upp bakom dessa utgångspunkter och att de 
känner en tillfredställelse över de värden vi kunnat leve-
rera, dels genom en attraktiv utdelning, dels via en god 
utveckling i Beijer Almaaktien. Vårt mål är att fokusera på 
lönsam tillväxt. I detta arbete är ytterligare tilläggsförvärv 
en viktig pusselbit. Vi ser goda förutsättningar för att våra 
ansträngningar även framöver ska bli till glädje för våra 
aktieägare och alla våra engagerade medarbetare.

Anders Wall
Styrelsens ordförande

Struktur för framtida tillväxt

styrelsens ordförande har ordet • • •
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2006 blev ännu ett rekordår för Beijer Alma.  
Vinsten före skatt blev 262 Mkr – en ökning med 
31 procent. Fjärde kvartalet 2006 var dessutom det 
fjortonde kvartalet i rad med högre vinst än mot-
svarande kvartal föregående år. Resultatökningen 
beror på den starka utvecklingen i Lesjöfors, medan 
Habias resultat sjunkit från de höga nivåerna under 
2005. 

Efterfrågesituationen har varit gynnsam. I Lesjöfors har 
efterfrågan ökat inom alla affärsområden. Den goda 
volymutvecklingen – i kombination med Lesjöfors för-
måga att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet – har 
gynnat marginalutvecklingen i bolaget. 2006 var rörelse-
marginalen 24 procent. 

Habia har påverkats av prispress och stigande rå-
varupriser. Prispressen drabbar främst telekomförsälj-
ningen medan prisökningen på råvaror påverkat alla 
affärsområden. Inom telekom förstärks prispressen av 
den pågående konsolideringen, där kundföretagen blir 
färre och större. Samtidigt konkurrerar allt fler aktörer 
inom Habias produktområde. Det gör att företagets 
resultat sjunkit med 15 Mkr, till 63 Mkr. De affärsom-
råden som arbetar med kortare serier av specialtill-
verkade produkter drabbas i mindre utsträckning av 
marginalförsämring. Trots prispress och stigande råvaru-
priser uppgick Habias rörelsemarginal 2006 till 12 pro-
cent.

reNodLiNgeN sLutförd

Rörelsemarginalen för hela Beijer Almakoncernen blev 
18 procent, vilket är den högsta nivå som någonsin upp-
nåtts. Självklart påverkas koncernen av både konjunktur-
förändringar och branschspecifika faktorer framöver. 
Ändå är det rimligt att anta att rörelsemarginalen kom-
mer att ligga på en högre nivå och vara stabilare än 
under tidigare konjunkturcykler. Anledningen till detta 
är dels att Lesjöfors andel av koncernresultatet ökat, 
dels att de områden inom Lesjöfors som historiskt visat 
högst lönsamhet och tillväxt vuxit som andel av bola-
gets fakturering.

Avyttringen av Elimag är också positiv för koncer-

nens intjäning och stabilitet. Utvecklingen av Elimag är 
självfallet en besvikelse. Bolaget kostade under den tid 
det ingick i koncernen stora belopp. Genom försälj-
ningen stoppades förlusterna och koncernledningens 
resurser kan i fortsättningen koncentreras på att vidare-
utveckla de lönsamma delarna av Beijer Alma.

Genom försäljningen av Elimag slutfördes renod-
lingen av koncernen som pågått under flera år och där 
också försäljningen av Stafsjö 2005 ingick. Koncernen 
består nu av två större företag med god lönsamhet. 
Dessutom har Beijer Alma en stark finansiell ställning. 
Idag är vi skuldfria och genererar ett betydande kassa-
flöde, vilket är ett gynnsamt utgångsläge för fortsatt 
tillväxt. Målet är att fortsätta utveckla koncernen 
genom att kombinera organisk och förvärvad tillväxt. 

Inom Habia har ett intensivt arbete pågått under 
året för att ta fram en strategi som stödjer företagets 
tillväxtambitioner. Det här arbetet har bland annat lett 
fram till en ny organisation med tydligt affärsområdes-
ansvar. Ett delmål har varit att öka tillväxten i de delar 
av Habia som inte arbetar med telekom. På så sätt ska-
pas en bättre balans och därmed lägre risk i bolagets 
samlade affär.

Lesjöfors har redan idag en hög organisk tillväxt. 
Här riktas fokus snarare på att öka tillväxttakten via 
förvärv, vilka koncentreras främst till affärsområdena 
Industrifjädrar och Banddetaljer – en inriktning som 
redan givit goda resultat. Förvärven under 2005 och 
2006 har förstärkt positionen inom produktområdet 
gasfjädrar samt gett en starkare marknadsposition i  
Europa. I februari 2007 förvärvades dessutom det engel-
ska fjäderföretaget European Springs & Pressings Ltd, 
som omsätter cirka 100 Mkr med god lönsamhet. I och 
med förvärvet blir Lesjöfors det största fjäderföretaget i 
Storbritannien. Under kommande år ska Lesjöfors fort-
sätta att förvärva bolag för att stärka sin internationella 
marknadsposition.

tiLLVäxt iNoM NyA oMrådeN

Expansion av existerande verksamheter via organisk 
tillväxt och tilläggsförvärv har högsta prioritet i vårt 
arbete att skapa tillväxt, men vi utvärderar också för-
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Fortsatt stark resultatutveckling



värvsalternativ som kan utgöra helt nya verksamhets-
områden. För att passa in i Beijer Almakoncernen bör 
företaget vara ett industribolag inom tillverkning eller 
handel. Dessutom bör verksamheten vara internatio-
nellt inriktad. Genom de förvärvskriterier vi satt upp 
konkurrerar Beijer Alma med flera aktörer på den så 
kallade private equity-marknaden. Det gör att pris-
nivåerna tenderar att bli relativt höga. Jag vill betona 
att kravet för att genomföra ett förvärv är att vinst per 
aktie för Beijer Almakoncernen ökar i proportion till 
den risk förvärvet innebär. Vi känner ingen press att 
agera snabbt, utan inväntar ett tillfälle då rätt objekt 
erbjuds till ett pris som är acceptabelt för oss.

Det starka konjunkturläget har givetvis påverkat 
verksamheten positivt under 2006, men resultatutveck-
lingen gynnas dessutom av den verksamhetsstyrning 
som utvecklats under de senaste åren i koncernen. Basen 
för detta arbete är moderna, lättillgängliga informations-
system, där informationen är transparent från med-
arbetarnivå till dotterbolags- och koncernledningsnivå. 
Vidare etableras tydliga mål som ligger till grund för 
löpande utvärderingar av verksamheten. Varje månad 
utvärderar Beijer Almas koncernledning – tillsammans 
med ledningsgrupperna i dotterbolagen – ett omfattande 
material för att analysera och bedöma avvikelser från 
önskade värden och eventuella behov av insatser. Syftet 
är att snabbt korrigera felaktiga trender i dotterbolagen 
och därmed förhindra större avvikelser, som pågår 
under längre tider och kan ge upphov till stora och 
kostsamma åtgärder. I arbetet med att skapa hög lön-
samhet och god tillväxt har det etablerats en företags-
kultur med tydlig resultatorientering och hög kostnads-
medvetenhet.

Den disciplinerade styrningen av koncernen har 
varit ett viktigt verktyg för att nå den höga lönsamheten 
under 2006. Trots en stark konjunktur har omvärlds-
utvecklingen varit turbulent. Råvarupriserna har ökat 
kraftigt. Inte minst gäller det kopparpriserna som är 
viktiga för Habias resultat, men också priset på nickel, 
olja och el har gått upp kraftigt under året. Dessutom 
har kronan stärkts mot flera viktiga valutor, samtidigt 
som prispressen fortsatt inom stora delar av försälj-
ningen. Genom en god kontroll på verksamheten och 
hög handlingsberedskap har vi löpande kunnat vidta 
åtgärder för att parera och mildra effekterna av dessa 
rörelser.

En viktig åtgärd för att möta prispress och höjda kost-
nader är att flytta allt mer produktion till lågkostnads-
länder. Det här arbetet pågår kontinuerligt och koncer-
nens båda dotterbolag har i dagsläget egen tillverkning 
i Kina och Lettland. Vi kommer sannolikt att etablera 
produktion i flera lågkostnadsländer.

utsikter för 2007

I inledningen av 2007 ser vi en fortsatt stark industri-
konjunktur. En något svagare telekomaffär i Habia, 
jämfört med 2006, kompenseras av att övriga affärs-
områden visar tillväxt. Dessutom gynnas Habia av  
fallande kopparpriser. Lesjöfors har haft god tillväxt  
i början av året. Dessutom tillkommer försäljnings-
volym från förvärvet av European Springs & Pressings 
Ltd. Sammantaget ser jag goda förutsättningar för en 
fortsatt positiv utveckling för Beijer Almakoncernen 
under 2007.

Bertil Persson
VD	och	koncernchef

vd har ordet • • •
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•••  affärsidé och värdeskapande

Så lyder Beijer Almas affärsidé, där långsiktighet 
och aktivt ägande är bärande delar. Med det menas 
att Beijer Alma strävar efter en långsiktigt god 
vinstutveckling i koncernbolagen. 

iNdustrigrupp Med fokus på tiLLVäxt

Beijer Alma är en industrigrupp som äger och utvecklar 
onoterade bolag och då främst som 100-procentig ägare. 
Den strategiska inriktningen ger investerare tillgång till 
en koncern av etablerade, onoterade dotterbolag med 
verksamhet inom intressanta tillväxtområden. För Beijer 
Almas del ger tillgången till kapitalmarknaden finansiella 
resurser för tillväxt. Även koncernbolagen får en indirekt 
tillgång till kapitalmarknaden. Via koncernstrukturen 
kan utveckling och tillväxt därmed finansieras på ett sätt 
som annars inte hade varit möjligt. 

tydLigt VärdeskApANde

Beijer Almas starka ägande möjliggör en aktiv och  
värdeskapande utveckling av bolagens verksamheter. 
Med det menas bra produkter, hög kvalitet och kom-
petens, som förenas med effektiva affärsmodeller och  
affärsstyrning, investeringar i tillverkningskapacitet, 
produkutveckling och satsningar på internationellasälj-
organisationer.

I rollen som aktiv ägare uppnår Beijer Alma värde-
skapande genom:
n Förvärv av bolag som har goda förutsättningar till 
långsiktig lönsam tillväxt, organiskt eller via förvärv. 
Beijer Almas historik som långsiktig, aktiv ägare gör oss 
till ett konkurrenskraftigt alternativ för säljare av 
bolag.
n Aktivt engagera sig i bolagen och bidra med koncer-
nens resurser och kompetenser. Detta engagemang inrik-
tas på områden som strategi, lönsamhetsutveckling, 
verksamhetsstyrning och bemanning.

n Avyttra dotterbolag som kan utvecklas bättre i en 
annan ägarkonstellation
n Totalt sett skapa en koncern med i första hand hel-
ägda bolag med hög kvalitet, som är väl diversifierad 
med hänsyn till marknads- och teknikrisker.

Vad gäller konkret värdeskapande har avkastningen på 
eget kapital under perioden 1997–2006 varit i snitt 14,1 
procent per år. Jämfört med en riskfri ränta, till exempel 
10 års statsobligationer över samma period, innebär det 
att Beijer Alma skapat en meravkastning på knappt 9 
procent per år. Under motsvarande period har en krona 
som investerades i Beijer Alma 1 januari 1997 – vid 
utgången av 2006 – vuxit till 7 kronor, inklusive återin-
vesterade utdelningar. Det ger en årlig avkastning om 21 
procent. Under samma period har en investering i gene-
ralindex, med återinvesterade utdelningar, vuxit från en 
krona till 3,40 kr eller 13 procent per år.

tiLLVäxt uNder LöNsAMHet

Långsiktigt skapar Beijer Alma värde genom tillväxt 
under lönsamhet. Fyra grundläggande förutsättningar 
har identifierats för att nå denna lönsamhet. De här för-
utsättningarna styr det strategiska arbetet med organisk 
tillväxt i de befintliga bolagen, men är samtidigt urvals-
kriterier inför eventuella nyförvärv. De fyra förutsätt-
ningarna för lönsamhet är: 

Egna produkter eller produktkoncept
Den här inriktningen ger, till skillnad från till exempel 
legoprodukter, en större handlingsfrihet när det gäller 
försäljning och marknadsföring på utvalda marknader.

Affärsidé och värdeskapande

»Att förVärVA, ägA oCH utVeCkLA  

sMå oCH MedeLstorA företAg Med  

god tiLLVäxtpoteNtiAL.«

n egNA produkter eLLer produktkoNCept

n iNterNAtioNeLL MArkNAdstäCkNiNg

n Hög MArkNAdsANdeL iNoM AktueLLA  
 segMeNt

n diVersifierAd kuNdBAs
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Internationell marknadstäckning
Eftersom koncernbolagen i hög grad arbetar med nisch-
produkter krävs en bred marknadstäckning för att nå 
tillväxt.  
 
Hög marknadsandel inom aktuella segment
Med starka marknadspositioner följer att kvalitet och 
sortimentsbredd blir konkurrensfördelar, vilket är gynn-
sammare än att främst konkurrera med pris.

Diversifierad kundbas
En bred kundbas reducerar risken eftersom beroendet av 
enskilda branscher eller företag minskar.

tillväxtalternativ
För att nå ökad tillväxt utgår Beijer Alma från tre strate-
giska alternativ. Koncernen satsar på de alternativ som 
över tiden väntas generera högst vinst per aktie. Om ett 
tillväxtalternativ inte väntas ge en långsiktigt förbättrad 
vinst per aktie avstår Beijer Alma från denna expansions-
möjlighet. De tre alternativen för tillväxt är: 
n Organisk tillväxt
n Tilläggsförvärv
n Förvärv av nya verksamheter

Organisk tillväxt
I första hand prioriteras organisk tillväxt. Orsaken är att 
den ofta ger högst kvalitet och lägst risk. Det beror på 
att Beijer Alma kan utnyttja den befintliga organisatio-
nen och arbeta med marknader och produkter som kon-
cernen känner väl. 

Lesjöfors uppvisar en hög organisk tillväxt inom alla 
affärsområden. Samtliga dessa områden bedöms ha en bra 

framtidspotential och genom satsningar på nya marknader 
och regioner ska en fortsatt organisk tillväxt säkras.

Inom Habia dominerar idag försäljningen till tele-
komsektorn och här eftersträvas en tydligare balans  
mellan Habias fyra affärsområden. Organisk tillväxt är 
ett led i det här arbetet och innebär fortgående satsningar 
inom produkt- och marknadsutveckling. Tydligare 
ansvar och transparens inom varje affärsområde bidrar 
också till att nå tillväxtmålen. 

Tilläggsförvärv
Tilläggsförvärv till existerande dotterbolag är nästa  
prioritering. Även här är riskprofilen attraktiv eftersom  
förvärven sker i marknader och inom produktområden 
som koncernbolagen känner.
n Lesjöfors prioriteras vad gäller tilläggsförvärv. Här 
inriktas framtida förvärv på Europamarknaden för indu-
strifjädrar, som idag är fragmenterad och där Lesjöfors 
redan är en betydande aktör. Förvärvsobjekten kan ha en 
omsättning på 20–300 Mkr.
n Habia verkar på en kabelmarknad som är mer konso-
liderad och där företaget är en relativt liten aktör. Habia 
fokuserar sina ansträngningar inom området specialkabel 
och eventuella förvärv görs enligt en nischstrategi där 
målet är att stärka bolaget på utvalda geografiska mark-
nader och inom specifika teknikområden. 

Förvärv av nya verksamheter
Ett tredje alternativ är förvärv av helt nya dotterbolag. 
Förvärvsaktiviteter inriktas på bolag som arbetar med 
industriell verksamhet inom handel och tillverkning. 
Aktuella förvärvsobjekt bör ha en omsättning i storleks-
ordningen 500 miljoner–1 miljard kronor. Bolagen ska 
också uppfylla Beijer Almas fyra förutsättningar för lön-
sam tillväxt. Dessutom bör bolagen ha Sverige som bas. 
Detta för att underlätta den styrning, kontroll och upp-
följning, som är bärande delar i det värdeskapande Beijer 
Alma erbjuder.

ALterNAtiV tiLL tiLLVäxt

Beijer Almakoncernen har idag en stark balansräkning. Vid 
årsskiftet 2006/2007 hade nettoskulderna förbytts i kassa 
och soliditeten var 61,4 procent. Om koncernen inte anses 
kunna utnyttja den finansiella styrkan för organisk eller 
förvärvad tillväxt återstår möjligheten att dela ut större 
belopp till aktieägarna, alternativt att återköpa aktier.
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kuNder

Beijer Almas koncernbolag är i första hand underleve-
rantörer av komponenter till företag som levererar  
kompletta produkter och system. Koncernbolagens kom-
ponenter avser främst investeringsvaror och olika indu-
striapplikationer. Bara ett fåtal produkter används direkt 
av slutkonsument, till exempel chassifjädrar från Lesjö-
fors som säljs på eftermarknaden för fordon. Koncernens 
kunder är verksamma inom de flesta industrisektorer.  
De största kundsegmenten är systemtillverkare inom 
telekomsektorn, eftermarknad fordon, försvarsindustrin, 
samt övriga industrier som tillverkar investeringsvaror. 
Mobil telekom stod 2006 för cirka 21 procent av omsätt-
ningen medan eftermarknad för fordon stod för 20 pro-
cent. Försvarsindustrin stod för 6 procent av koncernens 
omsättning. I den övriga delen ingår globala industrigre-
nar som transport- och bilindustrin, kraftgenerering 
samt konsumentelektronik.
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BrANsCHutVeCkLiNg 

Försäljningsutvecklingen i koncernbolagen är främst bero-
ende av den internationella efterfrågan på investerings-
varor. Försäljningen inom mobil telekom drivs till största 
del av de globala investeringarna inom telekomsystem. 
Beijer Almas koncernbolag levererar komponenter till sys-
temleverantörer och är därigenom beroende av att dessa 
får beställningar på nya system. I nedanstående diagram 
redovisas hur den totala svenska exporten och export av 
telekomprodukter förändrats per kvartal samt hur Beijer 
Almas försäljning relaterar till denna utveckling.

oMVärLd

Tillväxten i världsekonomin var fortsatt hög under 2006. 
En viktig global tillväxtmotor är Kina, där ekonomin de 
senaste åren vuxit med cirka 10 procent per år. Den  
amerikanska ekonomin försvagades något under senare 
delen av 2006, men nådde ändå en tillväxt på över  
3 procent. Även i euroområdet har utvecklingen tagit 
fart efter flera svaga år. BNP-tillväxten har nära nog för-
dubblats till 2,4 procent. En viktig anledning till detta är 
den ökade aktiviteten i den tyska ekonomin. De gynn-
samma förutsättningarna i omvärlden har även haft en 
positiv påverkan på den svenska ekonomin. Aktiviteten 
är hög inom exportindustrin. Dessutom fortsätter den 
privata konsumtionen att växa i snabb takt. Samman-
taget har det bidragit till att Sveriges BNP vuxit med  
4,3 procent under 2006.

omvärld och marknad • • •
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Aktiviteten i världsekonomin har resulterat i något högre 
inflation, vilket framför allt är tydligt i USA. Inflations-
nivåerna är dock låga med hänsyn till den höga globala 
ekonomiska aktiviteten. Sannolikt pressas prisnivåerna 
över hela världen av lågpriskonkurrensen. Det gäller då 
från framför allt Kina, men även från övriga lågkost-
nadsländer. 

För att stävja tendenserna till ökad inflation har den 
amerikanska Centralbanken höjt de korta räntorna – så 
kallade Fed Funds – 17 gånger under de senaste två 
åren – från 1 till 5,25 procent. Även den europeiska 
Centralbanken (ECB) och den svenska Riksbanken har 
höjt räntan under 2006, vilket ska förhindra att den 
ökade ekonomiska aktiviteten resulterar i för hög infla-
tion.

Beijer Almakoncernens dotterbolag är exportföretag 
med tillverkning i flera länder och verksamheten påver-
kas därför av valutarörelser. Koncernens största enskilda 
valutaexponering är EUR följt av GBP och därefter USD. 
Beijer Almas valutapolicy innebär att en andel av de 
prognostiserade flödena i främmande valutor – för kom-
mande tolv månader – ska säkras. I vissa fall kan också  
ytterligare tidsperioder säkras. För 2006 innebar det att 
drygt hälften av flödena säkrades med terminskontrakt.  
Under 2006 påverkades koncernens resultat negativt med 
1,4 Mkr på grund av valutakursförändringar.

Den svenska kronan förstärktes generellt under 2006. 
Dessutom försvagades den amerikanska dollarn mot 
flertalet valutor. Det innebar att dollarkursen under året 
gick från 7,95 till 6,85 kronor. Även euron försvagades 
något mot kronan och gick från 9,42 till 9,05 kronor. 
Det engelska pundet har varit relativt stabilt under 2006 
och noterades vid utgången av året i 13,43 kronor.

Råvarumarknaderna har varit fortsatt turbulenta under 
året. En hög underliggande efterfrågan genom den starka 
globala konjunkturen – kombinerat med stora intressen 
från spekulativa placerare – har drivit upp priserna på 
flera råvaror. Priserna på nickel och koppar har fem- till  
sexfaldigats de senaste fem åren. Habia påverkas av upp-
gången i kopparpriset eftersom koppar är en viktig rå-
vara vid kabeltillverkning. Även energikostnaderna har 
ökat kraftigt under senare år. Oljepriset var rekordhögt 
under 2006 och har under de senaste fem åren stigit med 
över 300 procent. De högre energipriserna innebär ökade 
tillverkningskostnader för koncernens bolag.

•••  omvärld och marknad
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Mkr

 2006  2005  2004  2003  2002 2001 2000 1999 1998 1997

Nettoomsättning � 487,8  � 323,�  � 20�,6  � �54,0  � ��3,0 � 320,2 � �32,5 � 03�,0 � 072,2 939,9 

Rörelseresultat 268,4  206,7  �66,4  39,7  32,4 32,3 �29,� 88,3 �02,2 93,6

Finansnetto –6,2  –6,9  –��,4  –2�,7  –27,6 –30,3 –�9,0 –�2,6 –9,3 –6,� 

Resultat efter finansnetto 262,2  �99,8  �55,0  �8,0  4,8 2,0 ��0,� 75,7 92,9 87,5 

Jämförelsestörande poster -  -  -  -  –99,9 -  9,6 �3,0 5,� 4,7 

Resultat före skatt 262,2  �99,8  �55,0  �8,0  –95,� 2,0 ��9,7 88,7 98,0 92,2  

Skatt –72,4  –57,8  –39,7  –�0,5  ��,� �0,3 –38,3 –33,5 –32,8 –45,2  

Redovisat resultat �89,8 �) �42,0 �) ��5,3 �) 7,5  –84,0 �2,3 8�,4 55,2 65,2 47,0

Anläggningstillgångar 526,8  558,4  56�,3  624,4  657,5 839,3 603,8 444,6 440,8 290,0

Omsättningstillgångar 69�,6  62�,7  557,5  502,4  5�9,0 590,0 54�,� 424,� 425,0 360,8 

Eget kapital 747,8  708,9  566,4  449,7  458,3 577,4 482,3 424,7 397,8 350,3 

Långfristiga skulder 

och avsättningar �00,9  �26,2  �69,2  230,2  299,0 376,6 268,8 204,0 233,9 87,�

Kortfristiga skulder 369,7  345,0  383,2  446,9  �98,3 475,3 393,8 240,0 244,� 2�3,4

Balansomslutning � 2�8,4  � �80,�  � ��8,8  � �26,8  � �76,5 � 429,3 � �44,9 868,7 865,8 650,8

Kassaflöde efter investeringar �2�,0  �42,6  �97,2  74,8  ��6,2 –85,8 –�72,7 50,7 –�22,9 2,6 

Avskrivningar 68,8  65,2  76,9  89,6  96,6 86,8 64,3 54,7 42,0 3�,� 

Nettoinvesteringar  

exklusive företagsförvärv 7�,0  48,0  48,0  55,�  �8,3 ��6,0 ��4,0 69,6 66,� 49,0 

Sysselsatt kapital 932,�  876,3  850,2  909,6  967,9 � �89,3 875,5 645,4 627,8 45�,6 

Nettoskuld –6,8  43,0  �78,3  386,9  462,4 579,8 375,4 �80,7 �95,9 65,�

Nyckeltal, %

Bruttomarginal 37,9  36,8  35,9  28,9  30,7 29,0 35,3 32,4 3�,9 34,6

Rörelsemarginal �8,0  �5,6  �3,8  3,4  2,9 2,5 ��,4 8,6 9,5 �0,0

Vinstmarginal �7,6  �5,�  �2,9  �,6  0,4 0,� 9,7 7,3 8,7 9,3

Soliditet 6�  60  5�  40  39 40 42 49 46 54

Andel riskbärande kapital 64  62  53  43  43 44 46 53 50 58 

Nettoskuldsättningsgrad –�  6  3�  86  �0� �00 78 43 49 �9 

Avkastning på eget kapital 25,9  22,6  22,0  2,9  0,7 0,3 �7 �3 �8 �9

Avkastning på sysselsatt   

kapital 30,0  24,3  �9,3  4,5  3,3 3,3 �7 �7 20 23

Räntetäckningsgrad, ggr 29,6  24,2  �3,2  �,7  �,2 �,� 6,� 6,9 8,9 ��,4 

Medeltal antal anställda 980  907  805  896  940 � 092 943 85� 728 609

1) Kvarvarande verksamheter

Fr. o. m. 2005 har IFRS tillämpats. För Beijer Alma innebär detta att omräkning har skett av 2004 års resultat som förbättrats med 10,0 Mkr före skatt avseende utebliven avskrivning 
av goodwill enligt IFRS 3. I enlighet med IFRS 5 har intäkter och kostnader avseende avyttrade verksamheter inte medräknats för åren 2004 till 2006.

För åren före 2004 har ingen omräkning för IFRS skett.
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•••  Beijer Almaaktien

Beijer Almaaktien

Beijer Almaaktien är noterad på Stockholmsbörsens Mid 
Cap-lista. Vid årets slut uppgick aktiekapitalet till 114,3 
Mkr (114,3). Antalet aktier var 27 431 100 fördelat på 3 
330 000 A-aktier och 24 101 100 B-aktier. Samtliga 
aktier har ett kvotvärde om 4,17 kr och har lika rätt till 
andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av 
serie A medför 10 röster och varje aktie av serie B en 
röst. Det finns inga utestående konvertibla förlagslån 
eller optioner. Inga emissioner har gjorts under 2006 men 
i maj genomfördes en split (3:1). 

Under året omsattes totalt 5 653 580 aktier. Det  
motsvarade 23 procent av utestående B-aktier, vilket är  
4 procentenheters minskning jämfört med 2005. Varje 
börsdag omsattes i genomsnitt cirka 22 500 aktier. 

kursutVeCkLiNg

Under 2006 steg Beijer Almaaktiens börsskurs med 38,7 
procent. Stockholm All-share index steg med 23,6 pro-

cent. Sista betalkursen vid årets slut var 101,00 kr (72,83), 
vilket motsvarar ett börsvärde på 2 771 Mkr. Den högsta 
kursen var 102,00 kr och noterades den 11 december. Den 
lägsta kursen var 59,75 kr, som noterades den 22 maj.

ägANde

Antal aktieägare vid årets slut var 3 552. Av dessa svarade 
institutionella ägare för 52,5 procent av kapitalet och 32,4 
procent av rösterna. Utländska ägares innehav uppgick till 
6,4 procent av kapitalet och 2,8 procent av rösterna. 

utdeLNiNgspoLiCy

Utdelningspolicyn innebär att utdelningen långsiktigt skall 
uppgå till minst en tredjedel av nettoresultatet exklusive 
jämförelsestörande poster. Styrelsen föreslår bolagsstäm-
man en utdelning om 4,00 kr per aktie (föregående år 2,67 
samt en extra utdelning 1,00). Den föreslagna utdelningen 
ger en direktavkastning på 4,0 procent (5,0).
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Kursutveckling 2002–2006
B-AktienOMX Stockholm_PI Omsatt antal aktierAktiekurs, kr Månadsomsättning, 1000-tal

Livförsäkrings AB Skandia 7,7 %

Svolder Aktiebolag 7,3 %

 

Kjell och Märta 
Beijers stiftelse 6,3 %

Swedbank Robur Fonder 5,6 %

Anders Walls stiftelser 4,9 %

Lannebo Fonder 4,7 %

Anders Wall med familj och 
bolag �3,6 %Övriga ägare 49,9 %

ägarstruktur, aktiekapital 

Anders Walls stiftelser 9,7 %
Göran W Huldtgren med familj och bolag 5,8 %

Livförsäkrings AB Skandia 3,7 %

Familjen Boode 3,3 %

Kjell och Märta 
Beijers stiftelse 3,0 %

Anders Wall med familj och 
bolag 4�,0 %

Övriga ägare 30,0 %

ägarstruktur, röster 

Svolder Aktiebolag 3,5 %



störstA ägAre 
 Antal aktier varav serie A varav serie B Antal röster Aktiekapital, % röster, %
Anders Wall med familj och bolag 3 735 �20 2 �99 000 � 536 �20 23 526 �20 �3,6 4�,0
Livförsäkrings AB Skandia 2 ��6 982   2 ��6 982 2 ��6 982 7,7 3,7
Svolder Aktiebolag 2 00� 900   2 00� 900 2 00� 900 7,3 3,5
Kjell och Märta Beijers Stiftelse � 724 850   � 724 850 � 724 850  6,3 3,0
Swedbank Robur Fonder � 532 �55   � 532 �55 � 532 �55 5,6 2,7
Anders Walls Stiftelser � 337 �60 468 000 869 �60 5 549 �60 4,9 9,7
Lannebo Fonder � 293 900   � 293 900 � 293 900 4,7 2,3
Didner & Gerge Aktiefond � 26� 600   � 26� 600 � 26� 600 4,6 2,2
Fjärde AP-fonden 754 000   754 000 754 000 2,8 �,3
Kjell Beijers 80-årsstiftelse 750 000   750 000 750 000 2,7 �,3
Göran W Huldtgren med familj och bolag 58� 2�0 304 800 276 4�0 3 324 4�0 2,� 5,8
Aktia Sparbank 330 300   330 300 330 300 �,2 0,6
Östersjöstiftelsen 292 800   292 800 292 800 �,� 0,5
SEB Fonder 257 900   257 900 257 900 0,9 0,5 
Per Olsson 225 000   225 000 225 000 0,8 0,4 
Länsförsäkringar Småbolagsfond                                            2�5 200   2�5 200 2�5 200 0,8 0,4 
German Residents KAG Lending AC �96 800   �96 800 �96 800 0,7 0,3 
Familjen Boode �95 6�0 �87 800 7 8�0 � 885 8�0 0,7 3,3 
Övriga ägare 8 628 6�3 �70 400 8 458 2�3 �0 �62 2�3 3�,5 �7,7
totALt 27 431 100 3 330 000 24 101 100 57 401 100 100 100 
	 	 	 	 	Källa:	Aktieboken	den	29	december	2006
 
ägArstruktur       
storleksklasserna Antal ägare Andel ägare, % Antal aktier varav serie A varav serie B Andel aktier, % Andel röster, %
�–500 � 529 43,0 3�7 608   3�7 608 �,2 0,6 
50�–� 000 734 20,7 547 350 � 800 545 550 2,0 �,0 
� 00�–2 000 57� �6,� 850 983   850 983 3,� �,5 
2 00�–5 000 4�6 ��,7 � 3�4 844   � 3�4 844 4,8 2,3 
5 00�–�0 000 �40 3,9 979 �34   979 �34 3,6 �,7 
�0 00�–20 000 57 �,6 832 989 80 820 752 �69 3,0 2,7 
20 00�–50 000 49 �,4 � 587 478 �95 200 � 392 278 5,8 5,8 
50 00�–�00 000 23 0,6 � 564 3�8 238 780 � 325 538 5,7 6,5 
�00 00�– 33 0,9 �9 436 396 2 8�3 400 �6 622 996 70,9 78,0
totALt 3 552 100 27 431 100 3 330 000 24 101 100 100 100 
 	 	 	 	 	Källa:	Aktieboken	den	29	december	2006

	
AktiekApitALets utVeCkLiNg
år  ökning av aktiekapital, kkr totalt aktiekapital, kkr ökning av antal aktier, st totalt antal aktier, st
�993 Ingående balans 0 53 660 0 2 �46 400
�993 Apportemission vid förvärv av 
 G & L Beijer Import & Export AB i Stockholm 6 923 60 583 276 900 2 423 300
�993 Nyemission 30 29� 90 874 � 2�� 650 3 634 950
�994 Apportemission vid förvärv av AB Stafsjö Bruk 5 000 95 874 200 000 3 834 950
�996 Konvertering av förlagslån 47 95 92� � 875 3 836 825
�997 Konvertering av förlagslån 2 8�5 98 736 ��2 625 3 949 450
�998 Konvertering av förlagslån � 825 �00 56� 73 000 4 022 450
2000 Konvertering av förlagslån  30 �00 59� � 200 4 023 650
200�  Apportemission vid förvärv av Elimag Industri AB �� 750 ��2 34� 470 000 4 493 650
200� Split 2:�  ��2 34� 4 493 650 8 987 300
200� Konvertering av förlagslån 388 ��2 729 3� 000 9 0�8 300
2002 Konvertering av förlagslån 62 ��2 79� 5 000 9 023 300
2004 Konvertering av förlagslån � 505 ��4 296 �20 400 9 �43 700
2006 Split 3:�   �8 287 400 27 43� �00

AktiedAtA 
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Vinst per aktie beräknat på 
genomsnittligt antal aktier
  efter 28 % schablonskatt, kr 6,88  5,25 4,07 0,49 0,2� 0,�� 3,�8 2,22 2,77 2,6� 
  efter skatt, kr 6,92  5,�7 4,2� 0,28 –2,88 0,45 3,00 �,86 2,55 �,8� 
Eget kapital per aktie, kr 27,26  25,84 20,65 �6,6� �6,7� 2�,04 �9,97 �7,59 �6,48 �4,78 
Utdelning per aktie, kr 4,00 �) 3,67 �,67 0,50 0,33 0,67 �,33 �,�7 �,08 �,00 
Utdelningsandel, % 58  7� 40 �79 –�� �49 44 63 42 55 
Direktavkastning, % 4,0  5,0 3,7 2,2 2,6 2,9 3,6 4,2 3,6 2,6 
Börskurs årets slut, kr �0�,00  72,83 44,83 22,33 �2,73 23,00 36,83 28,�7 30,33 37,83 
Högsta börskurs, kr �02,00  73,33 45,00 24,00 26,00 44,83 38,33 30,33 37,50 40,00 
Lägsta börskurs, kr 59,75  39,50 22,00 �2,93 ��,30 �5,00 24,00 23,33 22,50 �9,�7 
P/e-tal vid årets slut �4,7  �3,9 ��,0 45,6 60,6 209,� ��,6 �2,7 �0,9 �4,5 
Kassaflöde per aktie, kr 4,4�  5,20 6,94 2,76 4,29 –3,�7 –�,25 2,4� �,57 �,98 
Utgående antal aktier 2) 27 43� �00  27 43� �00 27 43� �00 28 830 540 28 830 540 28 830 540 25 4�0 540 25 4�0 540 24 �34 700  24 �34 700 
Genomsnittligt antal aktier 2) 27 43� �00  27 43� �00 27 43� �00 28 830 540 28 830 540 28 830 540 25 4�0 540 24 985 260 24 �34 700 24 �34 700 

1) Av styrelsen föreslagen utdelning   2) Inklusive utestående konvertibler och personaloptioner under åren 1997–2003.
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Fjädergranskning vid Lesjöfors fabrik i Nordmarks
hyttan. Det handlar om en visuell kontroll av en 
skyddsfjäder, som ska användas i Haldex broms 
system för tyngre fordon.
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Lesjöforskoncernen är en internationell fullsortimentsleverantör av fjädrar, 
tråd- och banddetaljer med ledande position på fjädermarknaden i Europa. 
Koncernens produkter har en bred spridning och används idag inom de  
flesta industrisektorer, till exempel verkstad, elektronik och telekom. Verk-
samheten bedrivs i tre affärsområden – Industrifjädrar, Banddetaljer samt 
Chassifjädrar. De viktigaste marknaderna är Norden följt av övriga Europa 
samt Kina. Omkring 28 procent av den samlade försäljningen avser markna-
den i Sverige och 55 procent övriga EU.

Lesjöfors viktigaste konkurrensfördelar är hög tillgänglighet och teknisk 
kompetens, sortimentsbredd samt effektiv service och distribution. Koncer-
nen har egna tillverknings- och försäljningsenheter i sammanlagt tio länder. 
På senare år har etableringen av lågkostnadsproduktion i bland annat Balti-
kum och Kina prioriterats. För att öka riskspridningen är diversifiering en av 
koncernens bärande strategier. Det ger dels en balans mellan verksamhets-
områdena, dels mellan olika kund- och marknadssegment i dessa områden. 
Under 2006 svarade Industrifjädrar för 41 procent, Chassifjädrar för 32  
procent och Banddetaljer för 27 procent av omsättningen inom Lesjöfors-
koncernen.

2006 i sAMMANdrAg

n  Stark försäljningstillväxt inom alla affärsområden 
n  Etablering av tillverkning i England genom förvärv
n  Fortsatt ökning av den interna effektiviteten med drygt 8 procent 
n  Bra utveckling i den nyetablerade kinesiska verksamheten
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En internationell fullsortimentsleverantör

Övriga EU 55 %

Övriga 
Europa 8 %

Asien 7 %

Övriga världen 2 %
Sverige 28 %

geografisk fördelning av total fakturering

Banddetaljer 27 %

Chassifjädrar 32 %
 Industrifjädrar 41 %

Affärsområdenas andel av total fakturering

Kjell-Arne	Lindbäck,	VD,	Lesjöfors	AB

Beijer ALMA AB

Lesjöfors AB

iNdustrifjädrAr BANddetALjer CHAssifjädrAr

Lesjöfors	arbetar	inom	tre	olika	affärsområden,	som	alla	är	väl	positionerade	på	sina	respektive	marknader.	Inom	varje	område	
är	målet	att	växa	mer	än	genomsnittet	på	dessa	marknader,	vilket	ska	uppnås	genom	både	förvärv	och	organisk	tillväxt.
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utVeCkLiNgeN uNder 2006 

Faktureringen under 2006 uppgick till 923 Mkr (763) vilket är en ökning 
med 21 procent. Av denna ökning är cirka en tredjedel relaterat till förvärv 
och två tredjedelar till organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 222 
Mkr (144). Koncernens rörelsemarginal var 24 procent (19). Samtliga affärs-
områden uppvisar en stark försäljningsökning. Faktureringen inom Indu-
strifjädrar uppgick till 380 Mkr. Fakturering för Banddetaljer uppgick till 
246 Mkr och för Chassifjädrar var faktureringen 298 Mkr. 

Inom Chassifjädrar har utvecklingen varit stark i länder som Tyskland, 
Frankrike, England och Ryssland samt även på flertalet marknader i Öst-
europa. Inom Industrifjädrar har satsningen på förvärv fortsatt också under 
2006. Vid halvårsskiftet förvärvades det brittiska fjäderföretaget Harris 
Springs Ltd, som tillverkar och säljer fjädrar och tråddetaljer till främst den 
engelska marknaden. Omsättningen är cirka 20 Mkr och Harris Springs har 
18 anställda. Dessutom förvärvade Lesjöfors, tillsammans med två industriella 
parter, fjäder- och plåtföretaget Stece AB. Affären innebär att Lesjöfors under 
2008 köper ut fjäderverksamheten, där omsättningen uppgår till cirka 60 Mkr.

MArkNAd oCH försäLjNiNg 

Lesjöfors är ett kundorienterat serviceföretag som tillgodoser kundernas 
kompletta behov av fjädrar, tråd- och banddetaljer. Den geografiska täck-
ningen är bred och i dagsläget säljs koncernens produkter på ungefär 60 
olika marknader. Det balanserade utbudet av produkter och tjänster bidrar 
till att minska konjunkturkänsligheten i koncernen. 

En viktig del av kundorienteringen är förmågan att leverera specialanpas-
sade och standardiserade produkter för många olika krav och önskemål. 
Inom Lesjöfors har fjäderteknologi alltid haft hög prioritet. Grunden i denna 
teknologi är att utveckla och tillverka produkter som klarar av de krav och 
förutsättningar varje produkt ska leva upp till. För att nå denna höga grad 
av kundanpassning erbjuder Lesjöfors helhetslösningar och nära samverkan 
med kunderna – från idé, konstruktion och tillverkning till efterföljande  
service- och supporttjänster. Kundanpassade produkter utgör cirka 60 pro-
cent av den totala försäljningen.

Förutom kundanpassade produkter arbetar Lesjöfors även med så kallade 
egna koncept, som innefattar unika produktprogram. Dessa koncept står för 
resterande tredjedel av försäljningen. Lesjöfors strävar efter att utöka denna 
andel. Det görs främst eftersom området ger starka konkurrensfördelar, som 
bidrar till minskade svängningar i efterfrågan. Via dessa produkter får  
kunden tillgång till ett brett, färdigutvecklat sortiment med korta ledtider. 
Samtidigt kan Lesjöfors profilera egna koncept bättre eftersom kvalitet,  
service och logistik blir en tydligare del av erbjudandet.

I Norden och på huvudmarknader som Tyskland och England hanteras 
försäljningen via egna säljbolag. Att ha en egen infrastruktur inom marknad 
och försäljning stärker positionerna på dessa marknader. I flertalet länder 
och regioner arbetar dock Lesjöfors via distributörer. Att hela tiden utöka 
antalet distributörer – och samtidigt öka försäljningsvolymerna i det befint-
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liga nätverket – är ett av de viktigaste målen inom marknad och försäljning. 
Vad gäller enskilda kund- och marknadsområden dominerar eftermarknad 
för fordon samt telekom som under 2006 stod för 33 respektive 9 procent av 
koncernens samlade försäljning. Den övriga försäljningen riktades till olika 
segment inom tillverkningsindustrin. 

orgANisAtioN – fokus på förVärV 

Lesjöfors produkter tillverkas vid elva enheter i Sverige, Danmark, Finland, 
England, Lettland och Kina. Gemensamt för samtliga anläggningar är att 
produktionen ofta bygger på mindre eller mellanstora serier, vilket ökar  
kraven på flexibilitet och effektivitet i tillverkningen. 

Under 2006 förvärvades en ny enhet i England – Harris Springs Ltd. Via 
denna affär får Lesjöfors tillgång till lokal tillverkning, vilket är nödvändigt 
för att utveckla försäljningen till den engelska industrin. Genom bland annat 
maskininvesteringar ska Lesjöfors bredda Harris Springs verksamhet och 
målet är att nå en stark tillväxt inom Industrifjädrar under de närmaste åren. 
Med de produkter som Lesjöfors övriga fabriker kan erbjuda kommer Harris 
Springs efter förvärvet att kunna bli en komplett leverantör inom fjäderom-
rådet. Efter årsskiftet har dessutom European Springs & Pressings Ltd för-
värvats. Härmed blir Lesjöfors det största fjäderföretaget i Storbritannien.

I september förvärvade Lesjöfors även en del av svenska Stece AB, som är 
inriktat på plåtbearbetning och fjäderproduktion. Därmed förstärks Lesjö-
fors erbjudande inom området lätta industrifjädrar. Affären genomförs i två 
steg och innebär att Lesjöfors under 2008 förvärvar hela fjäderverksam-
heten, som då kommer att drivas som en resultatenhet inom koncernen.

Förvärv är en grundläggande del av tillväxtstrategin inom Lesjöfors. Under 
2005 och 2006 har sammanlagt fyra förvärv genomförts och i framtiden väntar 
nya strukturaffärer. Det är i första hand Industrifjädrar som ska nå ökad till-
växt på detta sätt. Målet är att på sikt bli en stark global aktör inom detta 
område. Det uppnås genom den typ av lokala förvärv som genomförts och 
kombineras med ett starkt samarbete mellan bolagen inom koncernen för att 
komplettera produktutbudet i de förvärvade bolagen. Tillsammans med den 
allt bredare marknadstäckningen ska också tillgången till produktion i lågkost-
nadsländer bidra till att stärka positionerna inom Industrifjädrar. Den här 
marknaden rymmer i dagsläget många mindre företag med en lokal eller regio-
nal verksamhet. Genom den egna förvärvs- och tillväxtstrategin kommer Lesjö-
fors att aktivt medverka till ökad konsolidering.

Kvalitet och miljö är prioriterade frågor i Lesjöfors verksamhet. Samtliga 
producerande enheter är certifierade enligt den nya internationella kvalitets-
standarden ISO 9001:2000 samt sex enheter enligt miljöstandarden ISO 
14001. Inom främst Banddetaljer gör det allt hårdare konkurrensläget att 
mer av produktionen koncentreras till lågkostnadsländer. För Lesjöfors inne-
bär det en successiv anpassning av produktionsstrukturen till anläggningarna 
i Lettland och Kina. Antalet anställda i lågkostnadsländer har tredubblats till 
88 personer sedan 2004 och den här utvecklingen väntas fortsätta. Verksam-
heten i dessa länder är ett viktigt komplement för Lesjöfors. Därmed kan 
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affärer som i olika omfattning förutsätter personalintensiv produktion han-
teras på ett framgångsrikt sätt. Flera av de affärer som vunnits under året har 
också resulterat i tillverkning i såväl lågkostnadsländer som i de nordiska 
fabrikerna. Som en del av expansionen ska kompetensen breddas vid anlägg-
ningarna i Kina och Lettland, vilket banar väg för nya typer av projekt. I Kina 
ska företaget dessutom satsa på att utöka den lokala försäljningen ännu mer.
Verksamheten inom Lesjöfors är indelad i tre verksamhetsområden:
n  Industrifjädrar
n  Banddetaljer
n  Chassifjädrar

Inom varje verksamhetsområde är målet att växa mer än genomsnittet på 
respektive marknad och bli en ledande aktör inom samtliga produktområden 
där företaget verkar. Det ska uppnås genom förvärv, organisk tillväxt inom 
utvalda segment, en större andel egna produkter och ökad geografisk mark-
nadsspridning. Redan nu är positionerna starka inom många områden. Inom 
exempelvis Chassifjädrar är Lesjöfors idag den största aktören i Europa.

utVeCkLiNgeN per VerksAMHetsoMråde 

Industrifjädrar är inriktat på tillverkning, lagerhållning och distribution av 
standardfjädrar och kundspecifika produkter. Kunderna erbjuds special-
produkter för en mängd olika teknikområden samt ett standardsortiment av 
fjädrar och andra kompletterande produkter. Industrifjädrar används inom i 
stort sett hela industrisektorn, till exempel inom kraft-, pappers- och massa-
industrin samt inom offshore, automation och infrastruktur. Till styrkorna hör 
att kundstrukturen är väl diversifierad, vilket ökar riskspridningen. 

de viktigaste konkurrensfördelarna inom industrifjädrar  
är sortimentsbredd, hög kvalitet och servicegrad. 

Det breda sortimentet av lagerförda standardfjädrar och gasfjädrar – som 
omfattar cirka 10 000 artiklar – distribueras till slutkund inom 24 timmar. 
Försäljning sker till stor del via en egen produktkatalog. Gasfjädrar är ett 
expansivt delsegment, där Lesjöfors förstärkt sitt erbjudande efter att förra 
året ha förvärvat 20 procent av sydkoreanska Hanil Precision. Volymerna 
har kunnat utökas på befintliga marknader i Skandinavien, men också i nya 
länder i övriga Europa. Tillväxtmöjligheterna anses vara fortsatt goda och 
Lesjöfors kommer att lägga mycket kraft på att växa inom gasfjädrar i fram-
tiden. Under året bedöms positionerna totalt sett ha stärkts för Industrifjädrar 
i Norden. Lesjöfors är alltjämt ledande på denna marknad och den egna 
andelen uppgår nu till cirka 40 procent. Försäljningen inom Industrifjädrar 
uppgick 2006 till 380 Mkr (304).

Banddetaljer arbetar med tillverkning av banddetaljer och bladfjädrar.  
Kunderna är system- och komponentleverantörer inom telekom- och elek-
tronikbranschen samt inom övrig industri. Telekom är det viktigaste segmen-

�8

•••  Lesjöfors AB

Till styrkorna hör kundstrukturen 

som är väl diversifierad, vilket 

bidrar till ökad riskspridning.



tet som 2006 stod för cirka 30 procent av försäljningen och där kunderna 
främst är tillverkare av mobiltelefoner samt systemleverantörer. 

styrkorna inom Banddetaljer är tillgång till kvalificerad verktygsutveck-
ling, lågkostnadsproduktion, teknikkompetens samt höga kvalitets- och 
servicenivåer. 

För att möta den allt hårdare konkurrensen inom detta område har tillverk-
ningen rationaliserats. I den här omställningen har tillverkningen i Kina fått 
ökad betydelse. Etableringen i Kina stärker även den regionala närvaron på 
en marknad, där många av företagets telekomkunder är etablerade. Även 
anläggningen i Lettland bidrar till att stärka konkurrensförmågan inom 
Banddetaljer. De samlade leveransvolymerna från denna anläggning ökade 
under året. Det stora antalet aktörer gör det svårt att beräkna koncernens 
marknadsandel inom detta verksamhetsområde. Försäljningen inom Band-
detaljer under 2006 uppgick till 246 Mkr (222).

 
Chassifjädrar är specialiserat på eftermarknad för personbilar och lätta fordon. 
Sortimentet omfattar utbytesfjädrar, gasfjädrar, lätta bladfjädrar samt sport-
fjädrar. Kunderna är återförsäljare av reservdelar för fordon och finns på fler än 
50 marknader i främst Europa. Drygt 20 procent av försäljningen avser  
Skandinavien, cirka 25 procent Östeuropa och resterande del marknaderna i 
Västeuropa. Lesjöfors har marknadens bredaste sortiment av egentillverkade 
chassifjädrar och TÜV-godkända sänksatser för europeiska och asiatiska bilar. 

de främsta konkurrensfördelarna inom Chassifjädrar är egen till- 
verkning, sortimentsbredd, tillgänglighet, service samt effektiv logistik.

Servicegraden är hög och trots ökande volymer uppgick den under 2006 till 
98 procent. Distributionen sker från centrallager i Sverige, Tyskland och 
England. Gasfjädersortimentet är avsett för bland annat motorhuvar och 
bakluckor och täcker huvuddelen av den europeiska bilparken. Totalt sett 
uppskattas den egna marknadsandelen i Europa till cirka 50 procent.  
Försäljningen inom Chassifjädrar uppgick 2006 till 298 Mkr (236).

kuNder oCH koNkurreNter – Mer HeLHetsLösNiNgAr

Marknaden för Industrifjädrar och Banddetaljer omfattar många olika indu-
strisektorer. Det gör att tillväxten för dessa produkter är starkt länkad till 
marknadsutvecklingen inom till exempel tillverkande industri och telekom. 
Merparten av Lesjöfors försäljning går till den nordiska marknaden. Till 
kunderna hör företag som Danfoss, ABB, Bang & Olufsen och Volvo Last-
vagnar. Konkurrentbilden är fragmenterad med många mindre företag som 
arbetar mot en lokal kundkrets. Bland konkurrenterna på den nordiska 
marknaden märks företag som Spinova, Ewes, Meconet, Hagens Fjädrar och 
Stansefabriken. De är liksom Lesjöfors inriktade på såväl tråd- som band-
produkter. Även på den övriga Europamarknaden är konkurrenterna ofta 
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mindre företag som arbetar på en lokal marknad. Utvecklingen pekar dock 
mot att fler kunder efterfrågar fullsortimentsleverantörer, som kan ta ett  
helhetsansvar för produktbehov och tekniska lösningar. Denna utveckling 
öppnar tillväxtmöjligheter för Lesjöfors, som är en av få branschaktörer med 
ambition att vara en global fullsortimentsleverantör. Den aktiva förvärvs-
strategin – tillsammans med satsningen på produktion i lågkostnadsländer  
– bidrar till att successivt förverkliga denna ambition.

Inom Chassifjädrar har konkurrensen skärpts under senare år. Fler  
aktörer har insett betydelsen av mer kompletta erbjudanden inom området 
reservdelar – erbjudanden där chassifjädrar med tiden blivit en självklar- 
het. De största konkurrenterna är Suplex, K+F, Kayaba och Monroe. En för-
del för Lesjöfors är att företaget erbjuder marknadens bredaste utbud av 
egentillverkade och kvalitetssäkrade produkter. Flertalet andra aktörer sak-
nar däremot egen tillverkning och kvalitetsstyrning och köper istället  
produkter från olika leverantörer. Genom att kontrollera hela värdekedjan 
säkrar Lesjöfors att det egna erbjudandet är slagkraftigt. Här ingår följande 
områden:
n  Design 
n  Tillverkning 
n  Lagerhållning
n  Logistik 
n  Service 
Kontrollen av denna kedja är också en av de viktigaste förklaringarna till att 
företaget idag har en så pass stark ställning på Europamarknaden.

MArkNAdeNs utVeCkLiNg – tiLLVäxt iNoM ALLA AffärsoMrådeN

Efterfrågan inom Industrifjädrar och Banddetaljer har utvecklats positivt 
under året, främst beroende på en allmänt stark konjunktur för verkstads-
industrin. De flesta branscherna har utvecklats väl. Infrastruktursatsningar 
inom kraftindustrin samt inom telekom har bidragit till en bra marknads-
utveckling för Lesjöfors. Trenden från tidigare år – där kunderna lägger allt 
mer av produktionen i lågkostnadsländer – har förstärkts. För Lesjöfors del 
har denna trend haft störst påverkan inom affärsområde Banddetaljer. 

Hittills under 2000-talet har marknaden inom Chassifjädrar ökat kraftigt, 
ofta med mellan 15 och 20 procent per år. Den här utvecklingen fortsatte 
även 2006 och omfattade liksom tidigare flertalet marknader i Väst- och Öst-
europa. Tillväxten drivs i hög grad av att samarbeten etableras med nya dist-
ributörer, men också via större försäljningsvolymer hos befintliga kunder.

Att tillväxten inom Chassifjädrar är så pass hög beror bland annat på att 
den så kallade fria eftermarknaden för reservdelar utvecklas starkt i många 
länder. På senare år har denna marknad stärkt positionerna på ett påtagligt 
sätt. Många leverantörer har utvidgat sina sortiment, bland annat avseende 
chassifjädrar. I Ryssland samt i Central- och Östeuropa gynnas tillväxten av 
att andelen europeiska och asiatiska bilar fortfarande ökar i antal. Rent all-
mänt påverkas utvecklingen dessutom av att andelen äldre bilar ökar i många 
länder, vilket stärker efterfrågan på reservdelar.
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kVALitet – effektiV oCH LöNsAM tiLLVerkNiNg

Alla producerande enheter inom Lesjöfors är kvalitetscertifierade enligt ISO 
9001. Det praktiska kvalitetsarbetet är en integrerad del i Lesjöfors verksam-
hetssystem, vilket underlättar styrning och kontroll. Målet med detta arbete 
är att säkra en lönsam tillverkning i koncernens olika enheter. För att klara 
målet utgår Lesjöfors från ett antal nyckelområden, till exempel arbetsorgani-
sation, produktionsflöden, bemanning, kompetens samt utnyttjandegraden i 
maskinparken. Varje område följs upp regelbundet och förbättringar genom-
förs successivt för att öka kvaliteten i det samlade arbetet. Lesjöfors tillämpar 
även systematisk intern och extern benchmarking mellan olika enheter för 
att höja den egna kvaliteten och effektiviteten. De flesta enheter och anlägg-
ningar är numera integrerade i koncernens gemensamma affärssystem. Den 
här plattformen gör att internkommunikationen kring kundprojekt, produk-
ter och tjänster blir effektivare. Rätt information i rätt tid underlättar också 
den löpande kundhanteringen. Att utveckla kompetensen och medvetenheten 
hos medarbetarna är grundläggande. Internt används begreppet affärsman-
naskap för att öka engagemanget kring lönsam tillverkning. Medarbetare i 
hela organisationen uppmuntras att bidra med förslag och idéer, som kan öka 
effektiviteten och kvaliteten. Eftersom koncernen arbetar decentraliserat  
fattas beslut nära medarbetarna, vilket stimulerar intresset för att påverka 
och förbättra. Den breda inriktningen på affärsmannaskap är också en bidra-
gande orsak till den starka tillväxten inom Lesjöfors.

MiLjö – fLer eNHeter CertifierAs

Lesjöfors har produktion vid elva anläggningar. Sex av dessa är miljöcertifie-
rade enligt ISO 14001. Det danska dotterbolaget är miljögodkänt av den 
lokala kommunen. Arbete pågår för att ytterligare två fabriker ska certifieras 
under 2007. Koncernens miljömål baseras på de miljöaspekter som har iden-
tifierats som betydande på respektive enhet. För att reducera miljöbelastning 
under 2006 har följande miljömål varit aktuella: materialspill, deponi,  
transporter, energiförbrukning samt en minskning av antalet kemikalier. 
Enheterna är C-anläggningar, vilket innebär att de har en förhållandevis låg 
miljöbelastning. Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo är dock så kallad  
B-anläggning sedan 1998 och omfattas därför av miljötillstånd från Läns-
styrelsen. Avfallet sorteras i mellan fem och sju fraktioner vid de olika fabri-
kerna. De största sammanlagda fraktionerna är vått slipavfall, deponi och 
återvinning av råmaterial. Resursutnyttjande är ett prioriterat arbetsområde 
för enheterna inom Lesjöfors AB. Samtliga enheter arbetar aktivt för att 
minska materialspill som uppkommer i produktion. Det råmaterial som 
skrotas återvinns till 100 procent.

persoNAL – ökNiNg i LågkostNAdsLäNder

Antalet anställda var 578 (531), en ökning med 47 personer. Av dessa har 15 
tillkommit via företagsförvärvet Harris Springs. I lågkostnadsländerna Kina 
och Lettland har antalet anställda ökat med 25 personer. Sjukfrånvaron är 
relativt låg, bland annat beroende på att verksamheten sker i mindre pro-
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Målet	är	att	minska	energiförbrukning	inom	Lesjö-
fors.	Företaget	relaterar	denna	förbrukning	till	hur	
många	kilo	producerade	artiklar	som	utlevereras	
under	året.	Elenergi,	gasol	och	olja	är	de	mest	
använda	energikällorna.
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Inom	materialspill	och	deponi	görs	hela	tiden		
insatser	för	att	minska	miljöpåverkan.	Material-	
spill	sorteras	i	olika	fraktioner	och	återvinns.		
Lesjöfors	relaterar	materialspill	och	deponi	till		
hur	många	kilo	producerade	artiklar	som	ut-	
levereras	under	året.



duktionsenheter. Åldersfördelning och anställningstid är i stort sett oföränd-
rad.

Nyckeltal, Mkr
 2006 2005 2004 2003 2002
Nettoomsättning 923,4 762,8 673,4 572,3 546,4

Kostnad sålda varor –552,3 –473,3 –43�,9 –382,0 –36�,6 

Bruttoresultat 37�,� 289,5 24�,5 �90,3 �84,8

Försäljningskostnader –87,0 –9�,0 –83,0 –8�,4 –80,6 

Administrationskostnader –62,0 –54,5 –48,3 –48,6 –5�,8 

Rörelseresultat 222,� �44,0 ��0,2 60,3 52,4

Rörelsemarginal, % 24,0 �8,9 �6,4 �0,5 9,6

Finansnetto –0,4 –0,7 –2,2 –4,� –6,3 

Resultat efter finansnetto 22�,7 �43,3 �08,0 56,2 46,�

Avskrivningar ingår med 43,0 39,3 42,7 43,2 43,9

Investeringar exkl. företagsförvärv 52,3 34,9 3�,2 47,0 �3,3

Avkastning sysselsatt kapital, % 5� 35 32 �7 �3 

Medeltal antal anställda 578 53� 429 423 434
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Tillverka och sälja – kring de här två grundläggande processerna 

samlas resurser, kompetens och beslutskraft inom Lesjöfors. Att 

i alla lägen fokusera på dessa områden har banat väg för konkur

renskraft och tillväxt, där också småskalighet och affärsmannaskap 

är självklara inslag.

Lesjöfors består idag av ett tjugotal resultatenheter. Det är också 

en företagsgrupp där småskaligheten och decentraliseringen är 

långt driven. Här finns inget stort huvudkontor med många tjänster 

och funktioner. Tvärtom har de centrala funktionerna minimerats 

och ofta placerats i de verksamhetsdrivande bolagen. Idén är just 

att flytta kunskap och beslutskraft ut i organisationen – eller »där 

händelserna faktiskt inträffar«, som man säger inom Lesjöfors.

operatören i centrum
– Företagsfilosofin tar avstamp i en enkel fråga – vad är det egent-

ligen vi håller på med? Och svaret är att vi ska tillverka och sälja 

produkter. Alltså blir det våra viktigaste processer, säger Kjell-Arne 

Lindbäck, VD för Lesjöfors AB. Vi satsar på intern kompetens, för-

mågan att möta kundbehov, resultatorientering och kommunikation 

för att utveckla huvuduppgiften – att sälja och leverera produkter 

och tjänster till nöjda kunder och med god lönsamhet.

– Internt brukar vi också tala om att ha »operatören i cen-

trum«, det vill säga att i hög grad matcha deras krav och behov 

för att få effektivitet i tillverkningen, fortsätter han. Medarbetarna 

i kärnprocesserna har kunskapen om hur det fungerar och därmed 

också om möjligheterna till förbättringar. Närhet mellan ledning 

och medarbetare – där vi tillvaratar medarbetarnas kunskaper – är 

en annan viktig framgångsfaktor för oss.

Det gör småskalighet med delegerat ansvar och tydlig resultat-

orientering till viktiga grundstenar. För att klara detta har så många 

delar som möjligt i organisationen förvandlats till egna resultat-

områden. De styrs och följs upp via gemensamma nyckeltal och 

det hela knyts ihop via ett gemensamt affärssystem med ett flertal 

skräddarsydda lösningar som ger både överblick och detaljinfor-

mation. 

se till detaljerna
– Att kunna följa alla resultatområden på detaljnivå ger många för-

delar, särskilt vad gäller förbättringar och ökad effektivitet, betonar 

Kjell-Arne Lindbäck. Vi har exempel på bolag inom Lesjöfors som 

totalt sett levererat fina resultat, men där vi ändå hittat stora  

förbättringsmöjligheter när varje resultatområde analyserats.

Målet är att alla i bolaget ska tänka och handla affärsmässigt. 

Operatören måste få kunskap om förutsättningarna för affärerna 

för att värdera och återkoppla när det inte fungerar enligt plan. 

Via fokus på det som avviker ökas successivt totaleffektiviteten. 

Operatörerna bidrar även till bättre kalkyler och till förslag som gör 

tillverkningen lönsammare.

– Mycket handlar egentligen om att uppmuntra initiativför-

mågan och viljan att våga göra saker, poängterar han. Det här kan 

ju innebära att man ibland gör fel, men det spelar mindre roll, för 

den som aldrig vågar göra fel vågar inte göra någonting alls. 

– IT är en viktig förutsättning för att vi ska kunna behålla små-

skaligheten samtidigt som vi växer organiskt och via förvärv, avrun-

dar Kjell-Arne Lindbäck. IT är verktyget som ger bättre överblick 

om både detaljer och helheter, vilket i sin tur underlättar delege-

ring och högre kvalitet i beslutsfattande. n

BRäNNPUNKT

Beslutskraft i händelsernas centrum

»Operatören	i	centrum«	är	ett	nyckelbegrepp	inom	Lesjöfors.	Det	innebär	att	det	i	mångt	och	mycket	är	operatörernas	krav	och	behov	som	styr	arbetet	med	att	få	effektivitet	i	tillverkningen.	
De	har	hög	kunskap	om	tillverkningsprocessen	och	därmed	också	om	möjligheterna	till	förbättringar.	



Kvalitetssäkring vid fabriken i Söderfors, där 
en medarbetare kontrollerar skärmflätningen  
och förtenningen på Flexiform – en av Habias  
viktigaste kabelprodukter inom telekom.
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Habia Cable arbetar med kablar och kabelsystem för krävande applikationer. 
Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och försäljning. Företaget är 
idag en av Europas största tillverkare av specialkabel. Produkterna används 
framför allt inom telekommunikation, kärnkraft, försvar samt övrig indu-
stri. De viktigaste konkurrensfördelarna är hög teknisk kompetens och 
servicegrad. Arbetet med kundservice hanteras via den globala försäljnings-
organisationen. 

Global marknadstäckning är – tillsammans med kundanpassade nisch-
produkter – den bärande affärsstrategin som banar väg för lönsamhet och 
volym. Den totala andelen kundanpassade produkter är hög och uppgår till 
cirka 90 procent. Habias produkter säljs på cirka 25 marknader och de största 
länderna är Tyskland, Kina, England och Sverige. Ungefär 90 procent av pro-
duktionen säljs utanför Sverige. Telekommunikation är alltjämt det största 
marknadsområdet som 2006 svarade för 40 procent av omsättningen. 

2006 i sAMMANdrAg

n  Tillväxt och förbättrade marginaler inom industri- och försvarsprodukter 
n  Svag telekommarknad i USA och Kina
n  Lansering av en ny generation antennkabel med förbättrade egenskaper
n  Globala prishöjningar på koppar gav kraftigt ökade kostnader
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Världsledande på kabellösningar

Övriga
EU 64 %
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Asien 21 %
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Geografisk fördelning av total fakturering

Försvar 14 %
Kraftgenerering 6 %

Industri 28 %

Övrigt 12 % Telekom 40 %

Fakturering till olika branscher

Beijer ALMA AB
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rAdio frequeNCy  
& CoMMuNiCAtioN

HigH  
speCifiCAtioN
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eNgiNeered  
CABLe soLutioNs

distriButioN
produCts

Johan	Vinberg,	VD,	Habia	Cable	AB
Under	året	har	Habias	fyra	affärsområden	definierats	om.	Den	nya	indelningen	baseras	på	kundbehov	och	möjliggör	att		
service,	resurser	och	kompetens	anpassas	till	respektive	kunder	och	marknad	på	ett	bättre	sätt.
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utVeCkLiNgeN uNder 2006

Habias fakturering under 2006 uppgick till 564 Mkr (560). Rörelseresultatet 
blev 65,8 Mkr (82,1) och resultatet efter finansnetto 63,0 Mkr (78,0).  
Försäljningsutvecklingen har varit stabil. I den viktiga telekombranschen har 
prispressen dock varit fortsatt hård. För att slå vakt om konkurrenskraften 
läggs alltmer av förädlingen ut till lågkostnadsländer. I början av december 
invigdes en ny fabrik i Kina. På denna expansiva marknad uppgick Habias 
försäljning 2006 till cirka 100 miljoner kronor, vilket är en fördubbling på 
tre år.

MArkNAd oCH försäLjNiNg – frAMgåNgsrik NisCHAktör

Habia är positionerat som en nischaktör på den globala kabelmarknaden 
och konkurrenskraften i denna nisch bygger på kundanpassade kablar och 
kabelsystem. För att nå tillräckligt stora försäljningsvolymer har företaget en 
egen marknadsorganisation med cirka 60 medarbetare i 13 länder i Europa 
och Asien. Dessa specialister fokuserar på de cirka 200 största kunderna, 
som står för ungefär 80 procent av Habias omsättning. Som en del av den 
globala organisationen säljs företagets produkter på ytterligare 15 markna-
der via agenter eller distributörer.

Marknader som utvecklats väl under 2006 är Benelux-länderna samt 
Finland. Den största volymökningen har skett i Sydkorea, som idag är Habias 
femte största marknad. Från den kinesiska marknaden har allt större voly-
mer också börjat vidareexporteras, främst till USA samt till länder som 
Indien och Thailand. 
Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden:
n  Radio Frequency & Communication
n  High Specification Products
n  Engineered Cable Solutions
n  Distribution Products

utVeCkLiNgeN per AffärsoMråde - teLekoM doMiNerAr

Radio Frequency & Communication (RF & Communication), Habias  
största affärsområde, är inriktat på mobilt telekom. Det största produktom-
rådet är kablar till antenner för basstationer. Totalmarknaden för den här 
typen av kabel värderas till ungefär 500 miljoner kronor. Inom mobilt tele-
kom har Habia idag en världsledande position och företagets produkter säljs 
till de flesta antenntillverkarna på världsmarknaden. Den största och mest 
kända kabelprodukten är Flexiform. 

de viktigaste konkurrensfördelarna inom rf & Communication är 
hög teknisk kompetens, kostnadseffektiv produktion samt en  
flexibel serviceorganisation.

En grundläggande drivkraft inom detta affärsområde är användningen av 
mobiltelefoner. Den omfattar i dagsläget cirka 2 miljarder abonnenter, vilket 
är en fördubbling sedan 2002. RF & Communication arbetar på 25 olika 
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marknader och under 2006 minskade försäljningen med 11 procent, jämfört 
med det mycket starka 2005. Den främsta orsaken till minskningen är lägre 
efterfrågan på USA-marknaden. Habias största marknader under 2006 var 
Tyskland, Kina och Finland. Konkurrensen är fortsatt hård med prispress 
som följd, vilket påverkat Habias marginaler negativt. 

I dagsläget använder ungefär 75 procent av alla mobilabonnenter ännu 
GSM-teknik. Den pågående utbyggnaden inom 3G gynnar dock Habia. 
Orsaken är att 3G-antenner ofta är av dual- eller triple-band typ, som kräver 
väsentligt mer kabel per antenn. Under 2006 stod affärsområde RF & Com-
munication för 40 procent av företagets omsättning. 

High Specification Products (HSP) fokuserar på produkter som tillverkas 
enligt gemensamma, internationella normer. Hit räknas kablar för sektorer 
som försvar, kärnkraft, rymd, flyg och järnväg. Habias viktigaste produkt-
områden är kärnkraft samt försvar, där kablar för fartyg och vapensystem 
dominerar. En av företagets profilprodukter är så kallade lätta fartygskablar, 
som är konstruerade för att minska totalvikten i slutanvändarnas applikatio-
ner. HSP innefattar ofta komplexa projekt som kräver stora insatser inom 
både produktutveckling och försäljning. 

de främsta styrkorna inom Hsp är tekniskt kunnande, snabba  
beslutsvägar och flexibel produktion. 

Försäljningen inriktas på utvalda länder i Asien samt på Europa, där Nor-
den, England, Holland och Frankrike idag är de största marknaderna. Under 
2006 har försäljningsutvecklingen varit stark även i Sydkorea.

Inom kärnkraftsindustrin värderas den globala marknaden för styrkabel 
till cirka 300 miljoner kronor och här uppskattas Habias marknadsandel till 
ungefär 5 procent. I Europa uppskattas marknaden för kablar av den typ 
Habia levererar till försvarsprodukter till 1,5 miljarder kronor och Habias 
marknadsandel är då 7 procent. Under 2006 stod HSP för 20 procent av 
Habias omsättning.

Engineered Cable Solutions (ECS) är inriktat på kablar som tillverkas och 
anpassas efter kundernas egna specifikationer. Volymerna är ofta små och 
produktionen teknikintensiv. Kablarna används främst inom kraftgenerering 
– till exempel gasturbiner och dieselteknik – men också inom handverktyg, 
offshore, medicin och petrokemi. 

till konkurrensfördelarna inom eCs hör kundanpassad konstruktion  
och kabeldesign, snabb och flexibel produktion samt hög service och 
leveransprecision.

Den viktigaste geografiska marknaden är Västeuropa och då särskilt Stor-
britannien, Skandinavien, Frankrike och Tyskland. Under 2006 stod ECS 
för 28 procent av företagets omsättning. 
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Inom High Specification Products är 

de viktigaste produktområdena kärn

kraft och försvar, där kablar för fartyg 

och vapensystem dominerar.



Distribution Products fokuserar på standardprodukter och säljs i relativt 
små volymer till ett stort antal kunder. Kunderna beställer ofta dessa pro-
dukter via kataloger eller webbplatser, antingen direkt från Habia eller från 
någon av företagets distributörer. Kablarna används inom mätning, fordon, 
järnväg, belysning, uppvärmning och vitvaror. 

de främsta styrkorna inom distribution products är effektiv tillverkning 
och logistik samt kundanpassade försäljningskanaler. 

Den viktigaste marknaden är Tyskland samt övriga Europa. Europamarkna-
den för denna typ av produkter värderas till 1 miljard kronor. Habias andel 
inom segmentet bedöms vara 8 procent. Under 2006 svarade Distribution 
Products för 12 procent av Habias omsättning.

MArkNAd oCH koNkurreNter – ökAd koNsoLideriNg

I Europa beräknas kabelindustrin omsätta cirka 15 miljarder euro. Habias 
huvudsegment specialkabel är en mindre del, som bedöms omsätta omkring 
1 miljard euro. I detta segment uppgår Habias omsättning till ungefär 50 
miljoner euro och det motsvarar en marknadsandel om cirka 5 procent. Det 
finns idag ett fåtal globala aktörer på kabelmarknaden. Flertalet av Habias 
konkurrenter är mindre företag som arbetar på lokala marknader. Inom 
Telekom är Habias största konkurrenter schweiziska Huber+Suhner, franska 
Nexans samt de amerikanska företagen Belden CDT och Harbour Industries. 
Inom övriga affärsområden finns konkurrenter som amerikanska Tyco/Ray-
chem, Belden CDT, W.L. Gore Wire and Cable och franska Nexans.

Konsolideringen inom kabelindustrin har varit tydlig på senare år, både 
bland kunder och konkurrenter. Det resulterar i färre men större aktörer. De 
här förändringarna gör samtidigt att konkurrensen ökar, vilket även påver-
kar segmentet specialkabel. Habia möter den hårdare konkurrenssituationen 
med ständigt nya satsningar på produktutveckling, effektivare försäljning 
och produktion. Sedan flera år har tillverkning i lågkostnadsländer fått allt 
större betydelse. Habias anläggningar i Kina och Lettland står för allt mer av 
produktionsvolymerna. 

pågåeNde effektiViseriNg

Ökade kostnader för främst råvaror har haft en negativ påverkan på Habias 
marginaler. Det är främst kopparpriserna som ökat kraftigt. Under 2006 steg 
företagets kostnader för denna insatsvara med 37 procent, vilket inte kunnat 
kompenseras fullt ut via egna prishöjningar. Pågående effektiviseringar vid 
anläggningen i Söderfors har dock gett tydliga resultat, som stärker kon-
kurrenskraften. Antalet medarbetare har ökat och var vid utgången av 2006  
396 personer.

produktioN – Ny fABrik i kiNA

Habia har produktionsanläggningar i Söderfors, i tyska Norderstedt, i Chang-
zhou i Kina samt i lettiska Liepaja. I december flyttades verksamheten i 
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Changzhou till en ny fabrik, som tillgodoser de krav som följer med växande 
produktionsvolymer i Kina. Dessutom flyttas allt mer av Habias förädling 
till denna anläggning, vilket gör att den också måste klara fler och mer kom-
plexa produktionsprocesser. Anläggningen i Lettland invigdes 2005. Den 
fokuserar på tillverkning av specialkablage och särskilt då på mer arbets-
intensiva applikationer. 

Fabriken i Söderfors dominerar tillverkningen och står för drygt 55 pro-
cent av all produktion. Varje år tillverkas omkring 3 000 kabeltyper och 90 
procent av dessa avser krävande applikationer. Förutom hög kvalitet i trå-
dens ledande egenskaper måste kablarnas skyddshöljen klara många miljö-
betingelser, till exempel radioaktiv strålning, kemikalier, vibrationer, nötning, 
brand eller vatten. Andra viktiga kvalitetsegenskaper är kabelns vikt och 
elasticitet. Habias produktionsfilosofi bygger på följande ledord:
n  Tillgänglighet
n  Service
n  Leveranssäkerhet 
n  Kundanpassning 

Tillverkningen är till största del kundorderstyrd. Arbetet bedrivs i en decen-
traliserad organisation. Det skapar en hög tillgänglighet där tekniker och 
säljingenjörer – via den globala organisationen – alltid finns nära kunderna 
för att möta deras krav och behov.

Under året har arbetet med Habia Production Systems (HPS) fortsatt. Det 
är ett program för löpande effektiviseringar inom tillverkningen som etable-
rades 2005. Syftet är att stärka företagets konkurrenskraft. I en första fas har 
anläggningen i Söderfors börjat arbeta med HPS. Under senhösten 2006  
började HPS även att införas i Habias tyska fabrik.

produktutVeCkLiNg – ökAd effektiVitet 

Varje år utvecklar Habia cirka 1 000 nya konstruktioner och ungefär 2 pro-
cent av den årliga omsättningen satsas på produktutveckling. Under 2006 har 
delar av produktutvecklingen flyttats till huvudkontorets nya lokaler i Stock-
holm. Därmed ökar effektiviteten genom att utvecklingsarbetet kommer när-
mare marknads- och försäljningsverksamheten och affärsområdesansvariga. 
Företaget har dessutom en utvecklingsavdelning i Söderfors. Den största delen 
av produktutvecklingen riktas mot telekom- och försvarsprodukter. 

kVALitet – tydLigA förBättriNgAr

Alla Habias produktionsenheter är kvalitetscertifierade enligt standarden 
ISO 9000. Dessutom används ett särskilt kvalitetssystem som kallas EN9100 
och som utvecklats av AECMA. Det är den militära flygindustrin och flyg-
vapnens intresseorganisation. Kvalitet är även en integrerad del av Habia 
Production Systems. Genom effektivitetsförbättringarna under 2006 har den 
så kallade skrotfrekvensen minskat med 15 procent. En annan tydlig förbätt-
ring är att Habia på ett framgångsrikt sätt lyckats minska antalet kundrekla-
mationer med omkring 20 procent.

Habia Cable AB • • •
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MiLjö – uppdAterAd CertifieriNg

Habias svenska verksamhet är sedan 2000 certifierad enligt ISO 14001 och 
har under 2006 uppdaterats mot den senaste versionen. Företagsledningen 
sätter övergripande miljömål som baseras på betydande miljöaspekter. Målen 
bryts sedan ned till respektive produktion och process. Eftersom kabeltill-
verkning normalt har låg miljöbelastning fokuseras miljöarbetet på förbättrat 
energiutbyte i tillverkningsprocesserna samt på förbättrat materialutnyttjande. 
Habia i Söderfors har ett produktionstillstånd som utfärdats av Länsstyrel-
sen. För produktionen i övriga fabriker krävs i dagsläget inte motsvarande 
myndighetstillstånd. Vid anläggningen i Söderfors är källsorteringen väl upp-
byggd och innefattar många olika fraktioner. Inget avfall lämnas till deponi.  
I övriga fabriker återvinns plast och metallspill från produktionen. 

persoNAL – Lägre sjukfråNVAro

Antalet anställda har ökat med 26 personer till 396. I lågkostnadsländerna 
Kina och Lettland är ökningen 16 personer. Den totala sjukfrånvaron mins-
kade under 2006.

Nyckeltal, Mkr

 2006 2005 2004 2003 2002
Nettoomsättning 564,0 559,6 527,0 4�6,8 400,6

Kostnad sålda varor –372,� –362,8 –338,6 –3�0,9 –277,� 

Bruttoresultat �9�,9 �96,8 �88,4 �05,9 �23,5

Försäljningskostnader –77,9 –72,9 –72,6 –73,7 –77,5 

Administrationskostnader –36,3 –32,4 –33,2 –29,9 –26,4 

Produktutveckling –��,9 –9,4 –7,5 –7,5 –8,6 

Rörelseresultat 65,8 82,� 75,� –5,2 �0,9  

Rörelsemarginal, % ��,7 �4,7 �4,3 –�,2 2,7

Finansnetto –2,8 –4,� –5,6 –8,2 –�0,6 

Resultat efter finansnetto 63,0 78,0 69,5 –�3,4 0,4

Avskrivningar ingår med 25,2 24,4 24,5 3�,7 28,5 

Investeringar  �8,7 �0,9 �3,7 3,9 3,�

Avkastning sysselsatt kapital, % 27 33 28 neg 3

Medeltal antal anställda 396  370  369  349  366
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Kina är en snabbväxande marknad för Habia. Sedan etableringen 
2000 har försäljningen ökat med i snitt 20–30 procent per år. Men 
det är inte bara försäljningen som vuxit. Under 2006 växte före
taget också ur sina gamla lokaler. I december togs en ny, toppmo
dern fabrik i drift, som dessutom klarar en fortsatt expansion på 
den kinesiska marknaden.

I drygt fem år har Habia haft egen verksamhet i Kina. Kabelpro-
dukterna säljs i första hand till kunder inom telekomsektorn, men 
också andra affärsområden inom Habia börjar successivt hitta för-
säljningsmöjligheter i Kina. 

– Vi flyttade en gång hit för att komma närmare våra kunder på 
den kinesiska marknaden. Idag kan vi därför erbjuda hög tillgäng-
lighet till våra telekomkunder i regionen.

Vår etablering skiljer sig från många andra västerländska före-
tag som »bara« lagt produktion i Kina för att hålla nere sina kostna-
der, berättar Johan Vinberg, VD för Habia Cable. 

På senare år har Kina till och med blivit en knutpunkt för en 
växande exportförsäljning, främst av kabelprodukter till USA men 
även till länder som Indien, Sydkorea och Thailand. 

– Det är flera saker som gör Kina attraktivt för oss. Landets 
infrastruktur är välutvecklad, arbetskostnaden konkurrenskraftig och 
medarbetarna är välutbildade, säger Johan Vinberg. Kostnadsläget 
är givetvis viktigt nu när prispressen på telekommarknaden är hård.

Alltsedan starten har Habia haft verksamhet i Changzhou i sydöstra 
delen av landet och den första kabelleveransen gjordes hösten 
2000. Expansionen på senare år har varit omfattande. Försäljningen 
har ökat med i snitt 20–30 procent per år och uppgick 2006 till 
cirka �00 miljoner kronor. 

– Nya produkter flyttas successivt till anläggningen i Changzhou 
och samtidigt ökar förädlingsgraden i de produkter som tillverkas 
där, konstaterar Johan Vinberg. Det hänger bland annat samman 
med att kunderna efterfrågar telekomkablar som är alltmer kom-
plexa och där mer av förädlingen läggs på oss kabelleverantörer.

ändamålsenliga lokaler
Den snabba tillväxten har även ändrat förutsättningarna i den egna 
verksamheten. I december flyttade företaget in i nya och mer ända-
målsenliga lokaler. Det blir den tredje flytten på fem år. Den nya 
fastigheten är på 4 500 kvadratmeter, skräddarsydd för Habias 
behov och uppfördes på bara sex månader. I dagsläget sysselsätter 
verksamheten ungefär 70 personer och under 2007 väntas antalet 
anställda öka ytterligare.

– Nu får vår kinesiska verksamhet modernare och mer ända-
målsenliga lokaler, som klarar fortsatt ökade produktionsvolymer. 
Vi kommer också att kunna hantera de nya och mer tekniskt avan-
cerade produkter som ska börja tillverkas i Changzhou under 2007, 
säger Johan Vinberg. n

BRäNNPUNKT

Habia expanderar i kina

Den	snabba	tillväxten	ändrar	förutsättningarna	i	Habias	kinesiska	verksamhet.	I	december	flyttade	företaget	in	i	nya	och	mer	ändamålsenliga	lokaler.	Det	blir	den	tredje	flytten	på	fem	år	i	
Kina.	Den	nya	fastigheten	är	på	4	500	kvadratmeter	och	har	skräddarsytts	för	Habias	behov.	
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•••  förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Beijer Alma AB (publ) 
avger härmed förvaltningsberättelse och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2006, bolagets tjugofjärde verksamhetsår.

Styrelsearbetet och koncernens styrning
Styrningen av Beijer Almakoncernen påverkas av beslut i olika 
bolagsorgan. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt 
för att bland annat utse styrelseledamöter och, i förekommande 
fall, revisorer efter förslag från valberedningen.

Beijer Alma omfattas för närvarande inte av koden  
för bolagsstyrning men avser att successivt i allt väsenligt  
implementera kodens regelverk.

Beijer Almas styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av 
lägst 7 och högst 10 ordinarie ledamöter och högst 2 supple-
anter valda av årsstämman. Styrelsen består för närvarande 
av 7 ordinarie ledamöter och en suppleant. Suppleanten är 
bolagets verkställande direktör. Även andra tjänstemän inom 
koncernen deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. 
Protokollen från styrelsesammanträdena förs av en utomstå-
ende jurist. På årsstämman 2006 omvaldes styrelsen i sin hel-
het. Styrelsens sammansättning framgår av Not 2. Bland sty-
relseledamöterna representerar Anders Wall och Johan Wall 
ägare med mer än tio procent av kapital och röster. Thomas 
Halvorsen och Göran W Huldtgren har varit styrelseleda-
möter i mer än tolv år och är därför inte oberoende av bolaget 
enligt kodens definition. Styrelseledamöterna Anders G. Carl-
berg, Marianne Nivert och Johan Norman är oberoende bola-
get och de större ägarna.

Styrelsen ansvarar för koncernens långsiktiga utveckling 
och strategi samt för att fortlöpande utvärdera och kontrollera 
verksamheten inom koncernen. Styrelsen beslutar i frågor 
rörande  koncernens övergripande organisation och utser 
verkställande direktör i Beijer Alma AB, tillika koncernchef. 
Koncernchefen ansvarar för den dagliga verksamheten och 
kontrollen av denna och koncernens dotterbolagschefer rap-
porterar till denne. I varje dotterbolag finns en styrelse med 
koncernchefen som ordförande. I dotterbolagsstyrelserna 
ingår representanter för de anställda och i vissa fall externa 
ledamöter. 

För att styrelsen skall kunna fullgöra sitt uppdrag krävs att 
styrelsen löpande får relevant och aktuell information om 
utvecklingen i koncernens företag. Detta har reglerats genom 
att styrelsen månadsvis erhåller en av styrelsen fastställd rap-
port innehållande bland annat viktigare händelser och utveck-
ling av orderingång, fakturering, resultat, kassaflöde, ekono-
misk ställning och antal anställda för koncernen och de 
enskilda bolagen. Rapporten innehåller även tre-, sex- och 
tolvmånaderstrender för orderingång, fakturering och täck-
ningsbidrag. Dessa trenddiagram ger snabba utslag vid föränd-
ringar.

Under 2006 höll styrelsen nio protokollförda styrelsesam-
manträden. Vid fyra av dessa var samtliga styrelseledamöter 
närvarande och vid fem av mötena hade en styrelseledamot 
anmält förhinder. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbets-
ordning för sitt arbete samt en skriftlig instruktion för verk-
ställande direktören. Dessa dokument revideras årligen. Sty-
relsens arbetsordning innehåller bland annat regler rörande 
antal styrelsemöten och vilka ärenden som skall behandlas. 
Den skriftliga instruktionen för verkställande direktören inne-
håller bland annat arbetsfördelning mellan styrelsen och VD 
samt regleringar av VDs befogenheter. För dotterbolagen finns 
motsvarande arbetsordningar för styrelserna och skriftliga 
instruktioner för verkställande direktörerna. I dotterbolagen 
finns därutöver ett antal policies och instruktioner som regle-
rar verksamheterna exempelvis beträffande IT, miljö, kvalitet, 
jämställdhet och attestrutiner. I dotterbolagens VD-instruk-
tioner stadgas att FNs och OECDs »The ten principles« skall 
följas. »The ten principles« behandlar frågor som exempelvis 
mänskliga rättigheter, barnarbete, tvångsarbete, miljö och 
korruption.

Förutom att leda styrelsearbetet ska styrelsens ordförande 
upprätthålla fortlöpande kontakt med koncernchefen för att 
diskutera den löpande verksamheten och säkerställa att styrel-
sens beslut verkställs. Styrelsens ordförande bereder tillsam-
mans med koncernchefen strategiska frågor och medverkar vid 
rekryteringar av nyckelpersoner enligt den så kallade farfars-
principen. Vid behov deltar styrelsens ordförande vid viktiga 
externa affärskontakter för att exempelvis stödja dotterbola-
gens exportförsäljning. Styrelseordföranden företräder bolaget 
i ägarfrågor. Styrelsens ordförande ansvarar även för att 
styrelsearbetet årligen utvärderas. Utvärderingen görs genom 
enkäter till respektive styrelseledamot som följs upp med sam-
tal mellan styrelseordföranden och de enskilda styrelseledamö-
terna. Utvärderingen presenteras sedan för valberedningen.

Mot bakgrund av den goda utvecklingen i koncernens 
bolag har styrelsens fokus under 2006 inriktats mot strategier 
för fortsatt tillväxt. Speciellt intresse har ägnats förvärvsmöj-
ligheter för Lesjöfors. Prisutvecklingen för insatsvaror, främst 
koppar som är viktig för Habia, har följts noga, liksom pris-
utvecklingen för egna produkter. Därutöver har frågor rörande 
konjunktur- och valutakursutveckling, investeringar, företags-
förvärv och företagsförsäljningar behandlats. Två av styrel-
sens sammanträden har förlagts till dotterbolag i Danmark 
och Kina och kombinerats med företagsbesök och föredrag-
ningar av den lokala företagsledningen. I Kina anordnades 
dessutom seminarier där bland annat medarbetare på den 
svenska ambassaden, Exportrådet och banker deltog och 
informerade om den, för koncernen, allt viktigare Kinamark-
naden. Styrelsesammanträdet i Kina ägnades i allt väsentligt 
åt strategifrågor.

Förvaltningsberättelse
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Beijer Almas revisorer rapporterar minst två gånger per år  
personligen till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och 
sina bedömningar av den interna kontrollen. Därutöver infor-
merar revisorerna även om utvecklingen inom redovisningsom-
rådet och hur denna påverkar Beijer Alma.

Valberedning
Vid årsstämman 2006 beslutades att utse minst tre represen-
tanter för de större ägarna som inte är styrelseledamöter, att 
jämte styrelsens ordförande och tillika huvudägare Anders 
Wall och styrelseledamoten Thomas Halvorsen, arbeta fram 
förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode och 
ordförande vid årsstämman. Detta förslag skall föreläggas års-
stämman 2007. En grupp av bolagets större ägare har i samråd 
utsett Caroline af Ugglas, Livförsäkrings AB Skandia, Jan 
Andersson, Swedbank Robur Fonder och Ulf Hedlundh, Svolder 
AB att delta i detta arbete.

Ersättningsfrågor
Inom styrelsen har Anders Wall och Thomas Halvorsen utsetts 
att bereda frågor rörande VDs lön, pensioner och andra ersätt-
ningar. De bereder även frågor om bonusprogram för ledande 
befattningshavare inom koncernen. Beslut i dessa frågor tas av 
styrelsen. Principer, ersättningsnivåer och anställningsvillkor 
mm framgår av Not 1.

Utöver valberedningen och den särskilda beredningen av 
ersättningsfrågor finns inga speciella utskott eller kommittéer 
utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Däremot 
kan enskilda ärenden hänskjutas för beredning till en för ända-
målet tillfälligt sammansatt kommitté. 

Omsättning och resultat 
Koncernen
Efterfrågan var god under andra halvåret 2005 för att mattas 
av något under våren 2006. Efter sommaren 2006 förbättra-
des orderingången och under hösten var efterfrågan god. Till 
stor del förklaras dessa svängningar i efterfrågan av telekom-
sektorn vars orderläggning är betydligt mer volatil än övriga 
kundgruppers. Efterfrågan från andra kundgrupper har varit 
god, särskilt för Lesjöfors affärsområde Chassifjädrar som 
haft den högsta tillväxttakten.

Sammantaget innebär detta att orderingången under 2006 
uppgick till 1 508 Mkr (1 331), en ökning med 13 procent. 
Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1 488  Mkr (1 323). 
Andelen utlandsförsäljning var 79 procent (77).

Rörelseresultatet var 268,4 Mkr (206,7) och rörelsemargi-
nalen 18,0 procent (15,6). Resultatet efter finansnetto uppgick 
till 262,2 Mkr (199,8). Detta motsvarar en vinst per aktie efter 
schablonskatt på 6,88 kr (5,25).

Under andra kvartalet avyttrades Elimag AB.  I enlighet 
med gällande redovisningsregler har intäkter och kostnader 
härrörande från Elimag inte medräknats i koncernens resultat-
räkning vare sig för 2006 eller 2005. Vid försäljningen av Eli-
mag uppstod en realisationsförlust på 37,3 Mkr. Under 2005 
såldes AB Stafsjö Bruk med en realisationsvinst på 31,1 Mkr. 
Det redovisade resultatet 2006, inklusive realisationsförlusten, 

var 152,5 Mkr. Under 2005 var det redovisade resultatet inklu-
sive realisationsvinsten 176,1 Mkr.

Resultatet före skatt har påverkats med –1,4 Mkr (10,1) till 
följd av förändrade valutakurser.

De senaste fem åren har koncernen utvecklats enligt 
nedan:

Mkr 2006 2005 2004 2003 2002
Nettoomsättning � 487,8 � 323,0  � 20�,6 � �54,0 � ��3,0
Resultat efter finansnetto 262,2 �99,8 �55,0 �8,0 –95,�
Redovisat resultat �52,5 �76,� �27,2 7,5 –84,0
Eget kapital 747,8 708,9 566,4 45�,7 458,3
Balansomslutning � 2�8,4 � �80,� � ��8,8 � �26,8 � �76,5

Dotterbolagen
Lesjöfors, som är en fullsortimentsleverantör av standard- och 
specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer, 
ökade orderingången med 21,3 procent till 925 Mkr (763). 
Faktureringen var 923 Mkr (763), en ökning med 21,0 pro-
cent. I jämförbara enheter ökade orderingången med 14,4 
procent och faktureringen med 14,2 procent. Lesjöfors till-
växt har skett under god kostnadskontroll vilket förbättrat 
marginalerna avsevärt. Rörelseresultatet uppgick till 222,1 
Mkr (144,0) och resultatet efter finansnetto var 221,7 Mkr 
(143,3).  
Habia Cable, som tillverkar specialkabel, ökade orderingång-
en med 2,4 procent till 583 Mkr (569). Faktureringen steg med 
0,8 procent och nådde 564 Mkr (560). Habia har mött pris-
press inom telekomsektorn, som är det största affärsområdet. 
Detta i kombination med svårigheter att kompensera sig fullt 
ut för prisökningar på koppar som är en viktig insatsvara har 
givit försämrade marginaler under året. Rörelseresultatet var 
65,8 Mkr (82,1) och resultatet efter finansnetto uppgick till 
63,0 Mkr (78,0).

Elimag avyttrades under året och resultatet redovisas som 
Nettoresultat i avyttrade verksamheter.

Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet består främst av att äga och förvalta 
aktier och andelar i dotterbolag och intresseföretag samt svara 
för vissa koncernövergripande funktioner. Bolaget, som inte har 
någon extern försäljning, redovisar ett resultat efter finansnetto 
på 34,5 Mkr (51,2). Resultat innehåller bland annat utdelningar 
från koncernföretag med 95,5 Mkr (44,0) och nedskrivningar i 
samband med försäljningen av Elimag med –38,3 Mkr. Det 
redovisade resultatet var 40,6 Mkr (56,9).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 71 
Mkr (48) att jämföra med avskrivningar på 69 Mkr (65). Över 
70 procent av investeringarna har gjorts inom Lesjöfors-
koncernen. Genom Lesjöfors förvärv av Harris Springs ökade 
de materiella anläggningarna med 7,5 Mkr. 

Investeringar i aktier i intressebolag har gjorts av Lesjö-
fors som förvärvade 33 procent av aktierna i småländska 
Stece AB för 9,1 Mkr.
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Forskning och utveckling
Koncernen bedriver ingen forskning och kostnaderna för pro-
duktutveckling är inte av väsentlig betydelse för verksam-
heten. Kostnaderna avser i normalfallet orderbunden utveck-
ling och belastar respektive order.

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning
Den goda intjäningen och kontrollerade utvecklingen av 
rörelsekapitalet har givit ett kassaflöde efter investeringar på 
121 Mkr (143). Försäljningen av Elimag påverkade årets kas-
saflöde negativt med 8 Mkr medan Stafsjöförsäljningen 
påverkade fjolårets kassaflöde positivt med 73 Mkr. Ränte-
bärande nettoskulder, det vill säga räntebärande skulder 
minskat med kassamedel, minskade med 50 Mkr till en netto-
kassa på 7 Mkr. Tillgänglig likviditet, definierat som kassa-
medel med tillägg för beviljade men inte utnyttjade checkkre-
diter, uppgick vid årsskiftet till 493 Mkr (474).

Soliditeten var vid årsskiftet 61,4 procent (60,1). Ränte-
bärande nettoskulder i förhållande till eget kapital, netto-
skuldsättningsgraden, var –0,9 procent innebärande netto-
kassa (6,1).

Räntabilitet
Det genomsnittliga sysselsatta kapitalet förräntades med 30,0 
procent (24,3). Avkastningen på genomsnittligt eget kapital 
var 25,9 procent (22,6).

Personal
Antalet anställda var 980 personer (907), en ökning med 73 
personer. Av denna ökning bidrar det under året förvärvade 
Harris Springs med 15 personer. I koncernens produktionsen-
heter i lågkostnadsländerna Kina och Lettland har antalet 
anställda ökat med 41 personer till 171 (130). I de övriga 
enheterna är nettoökningen av personal 15 personer.

Av de anställda arbetar 507 personer (490) i Sverige och 
473 (417) i andra länder.

Ägarförhållanden 
Under året 2006 har Beijer Alma utökat sitt aktieägarantal 
med drygt 600 och har nu cirka 3 500 aktieägare. Största 
ägare är Anders Wall med familj och bolag med 13,6  
procent av kapitalet och 41,0 procent av rösterna. Andra 
kapitalmässigt större ägare är Livförsäkrings AB Skandia 
med 7,7 procent, Svolder AB 7,3 procent, Kjell & Märta  
Beijers Stiftelse 6,3 procent, Swedbank Robur Fonder med 
5,6 procent, Anders Walls Stiftelser 4,9 procent samt Lannebo 
Fonder och Didner & Gerge Aktiefond med 4,7  respektive 
4,6 procent. Under året har SEB Fonder har minskat sitt inne-
hav med 1 468 000 aktier. 

Miljö 
Lesjöfors har produktion vid elva anläggningar och sex av 
dessa är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbete pågår 
för att ytterligare två fabriker skall certifieras under 2007.  
De flesta av Lesjöfors enheter är C-anläggningar, vilket inne-
bär låg miljöbelastning, undantag är Lesjöfors Banddetaljer i 

Värnamo som är en B-anläggning och som därför omfattas av 
miljötillstånd av Länsstyrelsen. Dotterbolaget i Danmark är 
miljögodkänt av den lokala kommunen.  

Habias svenska verksamhet är sedan 2000 certifierad 
enligt  ISO 14001 och under 2006 har det certifikatet uppda-
terats mot den nya versionen av ISO 14001. För fabriken i 
Söderfors har Habia ett produktionstillstånd utfärdat av Läns-
styrelsen. Habias övriga anläggningar kräver idag inte motsva-
rande myndighetstillstånd. 

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter räken-
skapsårets utgång. 

Utsikter för 2007
Förutsättningarna vid ingången av 2007 ser sammantaget 
goda ut för koncernen. Habias telekomaffär är något svagare 
jämfört med inledningen av 2006 men det kompenseras av att 
övriga affärsområden visar tillväxt. Dessutom är effekterna av 
lägre kopparpriser gynnsamma för Habia, samtidigt som pris-
höjningarna som genomfördes under föregående år ger fullt 
genomslag. Lesjöfors har inlett året med tillväxt, framför allt i 
industrifjäderverksamheten. 

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolags-
stämmans förfogande stående vinstmedel:

kkr

Balanserade vinstmedel     77 082
Årets resultat     40 647

summa     117 729

disponeras enligt följande:

Till aktieägarna lämnas utdelning om 4,00 kr per aktie    �09 724
I ny räkning balanseras     8 005

summa     117 729

Utdelningen kommer att utbetalas med början den 5 april 
2007.

Styrelsens yttrande över den föreslagna  
utdelningen
Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet till 
54 procent och koncernens soliditet till 52 procent. Soliditeten 
är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens 
verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i 
bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en 
fortsatt betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen 
inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från 
att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att 
fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktie-
bolagslagen 17 kap 3 § 2–3 st (försiktighetsregeln).
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Belopp i kkr                                      

 Not koncernen Moderbolaget
  2006 2005 2006 2005
 

Nettoomsättning 3, 4 � 487 754  � 323 030 - -

Kostnader sålda varor �, 5, 7, 8 –924 559 –835 729 - -

Bruttoresultat 563 195 487 301 - -

Försäljningskostnader �, 5, 7, 8 –�64 863 –�63 98� - -

Administrationskostnader �, 5, 7, 8 –�30 932 –��6 35� –32 200 –3� 320

Övriga rörelseintäkter  - - �2 807 �2 226

Resultat från andelar i intresseföretag 6 956 –223 - -

rörelseresultat 7, 8 268 356 206 746 –19 393 –19 094

Resultat från andelar i koncernföretag  9 - - 57 �67 72 646

Ränteintäkter  2 986 � 724 ��5 22

Räntekostnader  –9 �7� –8 6�8 –3 378 –2 325

resultat efter finansnetto 262 171 199 852 34 511 51 249

Skatt på årets resultat �0 –72 400 –57 988 6 �36 5 608

Nettoresultat i kvarvarande verksamheter  189 771 141 864 40 647 56 857
Nettoresultat i avyttrade verksamheter �� –37 277 34 189 - -
redovisat resultat 152 494 176 053 40 647 56 857

Resultat per aktie i kvarvarande verksamheter �2

- före utspädning, kr  6,92 5,�7

- efter utspädning, kr  6,92 5,�7

Resultat per aktie i avyttrade verksamheter

- före utspädning, kr  –�,36 �,25

- efter utspädning, kr  –�,36 �,25

Redovisat resultat per aktie

- före utspädning, kr  5,56 6,42

- efter utspädning, kr  5,56 6,42

Föreslagen/beslutad utdelning per aktie, kr    4,00 3,67

resultaträkningar • • •
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Belopp i kkr                                      

 Not koncernen Moderbolaget
  2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

tiLLgåNgAr

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Goodwill �3 70 432 72 70� - -

Materiella anläggningstillgångar

Mark och markanläggningar �4 �7 8�0 �6 323 - -

Byggnader �5 �59 225 �68 86� - -

Maskiner och andra tekniska anläggningar �6 20� 692 222 647 - -

Inventarier, verktyg och installationer �7 29 454 35 632 255 23�

Finansiella tillgångar

Uppskjutna skattefordringar �8 2 �96 4 930 - -

Andra långfristiga fordringar  � 43� � 004 - -

Andra värdepappersinnehav �9 �9 �40 �6 686 �9 08� �6 625

Andelar i intresseföretag 20 25 462 �9 662 - -

Andelar i koncernföretag 2� - - 2�7 2�6 2�7 292

summa anläggningstillgångar 526 842 558 446 236 552 234 148

omsättningstillgångar
Varulager 22 245 085 222 497 - -

Fordringar

Kundfordringar 23 233 353 244 467 - -

Fordringar koncernföretag  - - 293 �79 227 608

Övriga fordringar 24 �0 646 �7 050 � 506 204

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 �� 3�2 �3 28� 940 748

Likvida medel  �9� �28 �24 39� 48 295

summa omsättningstillgångar  691 524 621 686 295 673 228 855
suMMA tiLLgåNgAr  1 218 366 1 180 132 532 225 463 003

• • •  balansräkningar
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Belopp i kkr                                      

 Not koncernen Moderbolaget
  2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

eget kApitAL oCH skuLder

eget kapital 26

Aktiekapital  ��4 296  ��4 296 

Övrigt tillskjutet kapital  �65 35�  �65 35� 

Reserver  –8 007  5 004

Balanserad vinst inklusive årets resultat  476 �6�  424 248 

summa eget kapital   747 801  708 899

Aktiekapital     ��4 296  ��4 296

Reservfond    �65 35� �65 35�

Summa bundet kapital     279 647  279 647

Balanserad vinst     77 082  6� 598

Årets resultat     40 647  56 857

Summa fritt eget kapital     ��7 729  ��8 455

summa eget kapital    397 376 398 102

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatt 27 28 �80 28 357 - -

Pensionsförpliktelser 28 355 625 - -

Skulder till kreditinstitut 29 72 32� 97 208 - -

summa långfristiga skulder 100 856 126 190 - -

kortfristiga skulder
Checkkredit 29 �07 57� 52 843 85 �88 26 332

Skulder till koncernföretag  - - 3� ��� �6 �42

Leverantörsskulder  86 335 80 087 589 494

Skatteskulder  30 459 44 754 7 544 �� �33

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 30 �04 880 ��6 086 �0 033 �0 270

Skulder till kreditinstitut 29 4 070 �6 706 - -

Övriga kortfristiga skulder 3� 36 394 34 567 384 530

summa kortfristiga skulder 369 709 345 043 134 849 64 901

suMMA eget kApitAL oCH skuLder  1 218 366 1 180 132 532 225  463 003
ställda säkerheter 32 321 603 397 971 12 260 12 260
Ansvarsförbindelser 33 8 500 12 244 7 000 20 744

balansräkningar • • •
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Förändringar av eget kapital

koNCerNeN  

  övrigt   Balanserad summa 
  tillskjutet   vinst inkl eget 
 Aktiekapital  kapital reserver årets resultat kapital
31/12 2004 114 296 165 351 –7 159 293 913 566 401

Ingående säkringsreserv - - 3 744 - 3 744

Förändring säkringsreserv efter skatt - - –5 ��2 - –5 ��2

Omräkningsdifferenser - - �3 53� - �3 53�

Summa intäkter/kostnader redovisade direkt mot eget kapital - - �2 �63 - �2 �63

Årets resultat - - - �76 053 �76 053

Summa intäkter och kostnader - - �2 �63 �76 053 �88 2�6

Utdelning avseende 2004 - - - –45 7�8 –45 7�8

31/12 2005 114 296 165 351 5 004 424 248 708 899

Förändring säkringsreserv efter skatt - - 4 593 - 4 593

Omräkningsdifferenser - - –�7 604 - –�7 604

Summa intäkter/kostnader redovisade direkt mot redovisat kapital - - –�3 0�� - –�3 0��

Årets resultat - - - �52 494 �52 494

Summa intäkter och kostnader - - –�3 0�� �52 494 �39 483

Utdelning avseende 2005 - - - –�00 58� –�00 58�

31/12 2006 114 296 165 351 –8 007 476 161 747 801

ModerBoLAget  

  reserv- Balanserad årets  summa  
 Aktiekapital  fond vinst resultat eget kapital
31/12 2004 114 296 165 351 35 462 17 714 332 823
Omföring av föregående års resultat - - �7 7�4 –�7 7�4 -

Lämnad utdelning - - –45 7�8 - –45 7�8

Koncernbidrag minskat med skatt - - 54 �40 - 54 �40

Årets resultat - - - 56 857 56 857

31/12 2005 114 296 165 351 61 598 56 857 398 102

Omföring av föregående års resultat - - 56 857 –56 857 -

Lämnad utdelning - - –�00 58� - –�00 58�

Koncernbidrag minskat med skatt - - 59 208 - 59 208

Årets resultat - - - 40 647 40 647

31/12 2006 114 296 165 351 77 082 40 647 397 376

föreslagen utdelning 4,00 kr per aktie totalt 109 724.



Belopp i kkr

 Not koncernen Moderbolaget
  2006  2005 2006 2005

den löpande verksamheten   
Rörelseresultat  268 356 206 746 –�9 393 –�9 094

Finansnetto 34 –5 76� –6 620 39 237 69 303

Betald skatt  –78 372 –47 806 –20 935 –�0 373

Ej kassaflödespåverkande poster 35 57 022 62 496 54 �40

kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital och investeringar  241 245 214 816 –1 037 39 976

Kassaflöde i avyttrade verksamheter �� –8 000 6� �23 - -

Förändring av varulager  –36 985 –22 473 - -

Förändring av fordringar  � 684 –69 249 –52 322 –�2 �96

Förändring av kortfristiga skulder  2 �38 43 992 38 �65 9 605

kassaflöde från den löpande verksamheten 200 082 228 209 –15 194 37 385

investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar  –58 004 –38 260 –78 -

Investering av immateriella tillgångar  –2 890 –� 93� - -

Placeringar i övriga aktier  –7 �96 –�8 324 –2 456 –3 903

Förändring av övriga finansiella tillgångar  3 043 - - -

Förvärv av bolag 36 –�4 �00 –27 072 - -

kassaflöde från investeringsverksamheten –79 147 –85 587 –2 534 –3 903
kassaflöde efter investeringar 120 935 142 622 –17 728 33 482

finansieringsverksamheten
Amortering av långfristiga skulder och checkkredit  44 403 –8� �35 58 856 –4� 880

Erhållet/lämnat koncernbidrag och ägartillskott exklusive skatt - - 59 206 54 �40

Utbetald utdelning  –�00 58� –45 7�8 –�00 58� –45 7�8

kassaflöde från finansieringsverksamheten –56 178 –126 853 17 481 –33 458

föräNdriNg AV LikVidA MedeL  64 757 15 769 –247 24

Likvida medel vid årets början  �24 39� �05 492 295 27�

Kursdifferens i likvida medel och såld kassa  � 980 3 �30 - -

Likvida medel vid årets slut  �9� �28 �24 39� 48 295

Ej utnyttjade checkkrediter  30� 659 349 576 64 8�2 �23 692

Tillgänglig likviditet  492 787 473 967 64 860 �23 987

kassaflödesanalyser • • •
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NOTER
Samtliga belopp i kkr där ej annat anges

tiLLäMpAde redoVisNiNgs- oCH VärderiNgspriNCiper

grund för rapportens upprättande

Beijer Almas  koncernredovisning är upprättad i enlighet med Års-
redovisningslagen, RR 30:05 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner och Internationella Financial Reporting Standards, 
IFRS, sådana de antagits av EU. Koncernredovisningen har upp-
rättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar 
vissa finansiella tillgångar och skulder, inklusive derivatinstrument, 
som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. 

ändringar av publicerade standarder som träder i kraft 2006

IAS 39 (ändring) Säkringsredovisning för kassaflödessäkringar av 
prognostiserade transaktioner mellan koncernföretag träder i kraft 
� januari 2006, men tidigare tillämpning uppmuntras. Beijer Alma 
har valt att tillämpa detta tillägg från 2005. 

standarder och tolkningar som träder i kraft 1 januari 2007

Vid upprättandet av koncernredovisningen per 3� december 2006 
har ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu ej 
trätt i kraft. Beijer Alma tillämpar under 2006 inga standarder och 
tolkningar i förtid. De standarder som kan medföra ytterligare 
behov av tilläggsupplysningar vid införandet är IAS � (tillägg) 
Utformning av finansiella rapporter, som träder i kraft � januari 
2007 och IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar, som även 
denna träder i kraft � januari 2007. Övriga standarder och tolk-
ningar bedöms preliminärt inte få någon redovisningsmässig effekt 
eller medföra behov av ytterligare upplysningar.

Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål

Att upprätta redovisningen i överensstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsända-
mål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämp-
ningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som 
innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller såda-
na områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig 
betydelse är främst följande:

Antaganden för prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen prövar årligen om nedskrivningsbehov föreligger för good-
will enligt de redovisningsprinciper som beskrivs under immateriella 
tillgångar. De antaganden och bedömningar som görs gällande för-
väntade kassaflöden och diskonteringsränta i form av en vägd 
genomsnittlig kapitalkostnad finns beskrivna i not �3. Prognoser för 
framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av 
framtida intäkter och rörelsekostnader. De nedskrivningsprövningar 
som har genomförts och som inte visat på nedskrivningsbehov av 
goodwill har gjorts med en sådan marginal att företagsledningen 

bedömer att rimligt möjliga förändringar i enskilda variabler inte 
kommer att göra att nyttjandevärdet understiger bokfört värde. Det 
är ledningens bedömning att det även med en viss variation i de 
viktigaste variablerna ej kommer att föreligga nedskrivningsbehov.

kassaflöde

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- 
eller utbetalningar. Likvida medel omfattar kassa- och banktillgo-
dohavanden samt kortfristiga finansiella placeringar med löptid 
understigande tre månader.

koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, samt bolag 
över vilka moderbolaget på annat sätt har bestämmande inflytande, 
d v s har rätten att utforma bolagets finansiella och operativa stra-
tegier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 
Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde för till-
gångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstru-
ment och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, 
plus utgifter som är direkt hänförbara till förvärvet. Dotterbolagens 
förvärvade egna kapital bestäms till skillnaden mellan identifierbara 
tillgångars och övertagna skulder och eventualförpliktelsers verkliga 
värden utifrån en marknadsvärdering gjord vid förvärvstidpunkten. 
De förvärvade dotterbolagens egna kapital elimineras i sin helhet 
vilket innebär att i koncernens egna kapital ingår endast den del av 
dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna över-
stiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets identifie-
rade nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig 
goodwill. 

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag koncernen har kontroll genom ett bestäm-
mande inflytande över bolaget och med belopp avseende tiden 
efter förvärvet.

Avyttrade dotterbolag exkluderas ur koncernens redovisning 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt internvin-
ster elimineras i sin helhet, utan beaktande av minoritetsandel.

omräkning av utländska dotterbolag

De utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till 
balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräk-
nas till årets genomsnittskurs. Kursdifferenser förs direkt till kon-
cernens egna kapital. 

Väsentliga valutakurser Bokslutskurs Snittkurs

 2006-�2-3� 2005-�2-3� 2006 2005

USD 6,84 7,95 7,33 7,54

EUR 9,02 9,40 9,25 9,3�

GBP �3,40 �3,67 �3,57 �3,62
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intressebolagsredovisning

Som intressebolag beaktas de företag som inte är dotterbolag men 
där moderbolaget har betydande men inte bestämmande inflytan-
de, vilket i regel gäller aktieinnehav som omfattar 20–50%. Ande-
lar i intressebolag redovisas i koncernens bokslut enligt kapitalan-
delsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett 
intresseföretag värderas och redovisas till anskaffningsvärde vid 
anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel 
av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. 

Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intressebolag 
redovisas i posten  Reserver i eget kapital. Ackumulerad andel av 
förluster minskar koncernens fria vinstmedel. Orealiserade intern-
vinster elimineras med den på koncernen belöpande andelen av 
vinsten.

Resultatandelar i intresseföretag redovisas på separata rader i 
koncernresultaträkningen och i koncernbalansräkningen. Andel i 
instressebolags resultat redovisas efter skatt.

segment

Rörelsegrenar innehåller produkter som är föremål för risker och 
avkastning som skiljer sig från andra rörelsegrenar. Beijer Almas 
primära segment är koncernens rörelsegrenar Fjädrar och Special-
kabel. Geografiska marknader tillhandahåller produkter inom en 
speciell ekonomisk miljö som skiljer sig från de risker och den 
avkastning som gäller för de enheter som är verksamma i andra 
ekonomiska miljöer. I koncernen klassificeras geografiska områden 
som sekundära segment.

Avyttrade verksamheter

Under kvartal 2 fattades beslut om och genomfördes en försäljning 
av den självständiga rörelsegrenen Elimag (höghastighetsbearbet-
ning i aluminium). I enlighet med IFRS 5 redovisas resultatet från 
försäljningen under egen rad i resultaträkningen – nettoresultat 
från avyttade verksamheter. Resultat per aktie redovisas för resul-
tat från kvarvarande verksamhet respektive avyttrad verksamhet. 
Jämförelsetal i resultaträkningen och upplysningar har justerats för 
avyttringen.

intäktsredovisning

Koncernens nettoomsättning utgörs av det verkliga värdet av för-
säljning av varor. Beijer Alma redovisar intäkter när risken för varan 
har överförts till kund i enlighet med leveransvillkor samt betalning 
av den relaterade kundfordran är sannolikt säkerställd. Försäljning 
redovisas netto efter moms, rabatter, returer, kursdifferenser vid 
försäljning i utländsk valuta och efter det att koncernintern försälj-
ning har eliminerats. 

Lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför 
sig.

skatter 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla 
temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skat-
temässiga värden på tillgångar och skulder.

Underskottsavdrag som kommer att kunna utnyttjas mot fram-
tida vinster aktiveras som uppskjuten skattefordran. Detta avser 
såväl ackumulerade underskottsavdrag vid förvärvstidpunkten, som 
därefter uppkomna förluster.

Värdering sker till de skattesatser som gällde på balansdagen. 
Uppskjuten skatt redovisas i balansräkningen som finansiell till-
gång eller långfristiga skulder. Årets skattekostnad utgörs av aktu-
ell skatt och uppskjuten skatt.

Om verkligt utfall skiljer sig från de belopp som först redovisa-
des, kommer dessa skillnader att påverka avsättningarna för aktu-
ell skatt och uppskjuten skatt.

immateriella tillgångar

Koncernens immateriella tillgångar består av goodwill. Goodwill 
utgörs av det belopp som det koncernmässiga anskaffningsvärdet för 
aktier i förvärvade dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det 
i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar vid 
förvärvstidpunkten. Goodwill på förvärv av intressebolag ingår i vär-
det på innehav i intressebolag och prövas med avseende på eventu-
ellt nedskrivningsbehov som en del av värdet på det totala innehavet.  
Goodwill som redovisas separat testas årligen för att identifiera even-
tuellt nedskrivningsbehov. Nedskrivning av goodwill återförs inte. 
Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande 
redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas vid förvärvstidpunkten på de kassaflödesge-
nererade enheter som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv 
som gett upphov till goodwillposten. För beskrivning av metoder 
och antaganden vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov, se 
not �3.

forskning och produktutveckling

Utgifter för produktutveckling kostnadsförs omedelbart i den mån 
dessa kostnader förekommer. 

Någon  forskning och utveckling i egentlig mening eller större 
omfattning bedrivs inte inom koncernen. Utvecklingsarbetet inom 
Beijer Almakoncernen bedrivs som ett kontinuerligt arbete och en 
integrerad del i det dagliga arbetet varför dessa utgifter svårligen 
kan avgränsas. Dessa utgifter uppgår dessutom inte till väsentliga 
belopp.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar, inklusive kontors- och industribygg-
nader samt mark, redovisas till anskaffningskostnad efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar. Anskaffningskostnaden inkluderar kost-
nader direkt relaterade till förvärvet av tillgången. Utgifter för förbätt-
ringar av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar till-
gångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll 
redovisas som kostnader.



I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar 
som sker linjärt och baseras på skillnaden mellan tillgångarnas 
anskaffningsvärde och deras eventuella restvärde över deras beräk-
nade nyttjandeperiod. Beijer Alma tillämpar följande nyttjandepe-
rioder:

Kontorsbyggn

ar görs på mark

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod bedöms årligen och 
justeras vid behov. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger 
dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången ned till sitt 
återvinningsvärde. 

Realisationsvinster och förluster bestäms genom en jämförelse 
mellan försäljningspriset och det bokförda värdet. Realisationsvin-
ster och förluster redovisas via resultaträkningen.

Leasingavtal

Leasingkontrakt avseende anläggningstillgångar där koncernen i allt 
väsentligt bär samma risker och åtnjuter samma förmåner som vid 
direkt ägande klassificeras som finansiell leasing. Finansiell leasing 
redovisas vid leasingsperiodens början till det lägre av leasingobjek-
tets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Finan-
siella leasingavtal redovisas i balansräkningen som anläggningstill-
gång respektive finansiell skuld. Framtida leasingbetalningar fördelas 
mellan amortering av skulden och finansiella kostnader så att varje 
redovisningsperiod belastas med ett räntebelopp som motsvarar en 
fast räntesats på den under respektive period redovisade skulden. 
Leasingtillgångar skrivs av enligt samma principer som gäller övriga 
tillgångar av samma slag. I resultaträkningen fördelas kostnader för 
leasingkontraktet mellan avskrivning och ränta. 

Leasing av tillgångar där uthyraren i allt väsenligt kvarstår som 
ägare till tillgången klassificeras som operationell leasing. Leasing-
avgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Operationella lea-
singavtal redovisas i resultaträkningen som rörelsekostnad. Leasing 
av bilar och persondatorer definieras normalt som operationell lea-
sing. Värdet av dessa leasingkontrakt bedöms ej vara väsentligt.

Nedskrivningar

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis 
mark, skrivs inte av utan prövas årligen avseende nedskrivningsbe-
hov. På tillgångar som skrivs av görs en bedömning av tillgångens 
redovisade värde närhelst det finns en indikation på att det redovi-
sade värdet överstiger dess återvinningsvärde. En nedskrivning 
görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde översti-
ger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av till-
gångens verkliga värde, minskat med försäljningskostnader, och 
dess nyttjandevärde. Nedskrivningar görs per kassaflödesgenere-
rande enhet. För tillgångar, andra än finansiella tillgångar och 
goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en pröv-
ning av om återvinning bör göras.

n

n

n

n

Varulager

Varulagret består av hel- och halvfabrikat samt råvaror. Varulagret 
värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det läg-
sta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet (nettoförsälj-
ningsvärde) på balansdagen.  Hel- och halvfabrikat värderas till 
tillverkningskostnader innefattande råvaror, direkt arbete, övriga 
direkta omkostnader och produktionsrelaterade omkostnader base-
rade på normal produktion. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskat-
tade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag 
för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. För homogena varu-
grupper tillämpas kollektiv värdering. Räntekostnader ingår inte i 
lagervärderingen.

Avdrag sker för internvinster som uppkommer vid leverans mel-
lan i koncernen ingående bolag. Erforderlig inkuransavsättning har 
gjorts.

kundfordringar

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och däref-
ter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivrän-
temetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
En reservering för värdeminskning görs när det finns objektiva 
bevis för att det redovisade beloppet ej kommer att erhållas.

finansiella instrument

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande katego-
rier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen, lånefordringar och kundfordringar samt finansiella till-
gångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer 
klassificeringen vid det första redovisningstillfället och omprövar 
detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat
räkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkning-
en är finansiella tillgångar som innehas för handel. En tillgång klas-
sificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att 
säljas inom kort. Derivat klassificeras som att de innehas för handel 
om de inte är identifierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori 
klassificeras som omsättningstillgångar. Förändringar i verkligt värde 
redovisas i finansnettot i den period de uppkommer.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och 
som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättnings-
tillgångar med undantag för poster med förfallodag med mer än �2 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstill-
gångar. Lånefordringar och kundfordringar klassificeras som kund-
fordringar och övriga kort- respektive långfristiga fordringar i 
balansräkningen. 

Investeringar som avses att behållas till förfall
Investeringar som avses att behållas till förfall är icke-derivata 
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finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar 
och fastställd löptid och som koncernen har såväl avsikt som för-
måga att behålla till förfall. Koncernen innehar normalt inga vär-
den relaterade till investeringar som avses att behållas till förfall. 

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är deri-
vat och där tillgångarna identifierats som att de kan säljas eller 
inte klassificeras i någon av de övriga kategorierna. De ingår i 
anläggningstillgångar om ledningen inte har för avsikt att avyttra 
tillgången inom �2 månader efter balansdagen. Tillgångarna vär-
deras till verkligt värde och värdeförändringen redovisas direkt i 
eget kapital. Nedskrivning görs då det finns objektiva belägg för att 
nedskrivningsbehov föreligger. Vid avyttring av tillgången redovisas 
ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i eget kapital, i 
resultaträkningen.

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller 
sälja tillgången. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut 
eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten.

säkringsredovisning

Beijer Alma utnyttjar derivatinstrument för att täcka risker avse-
ende valutakursförändringar. Inom Beijer Alma vidtas valutasäk-
ringsåtgärder för den kommersiella exponeringen (kassaflödesex-
ponering) inom ramen för den av styrelsen fastställda finanspolicyn. 
Beijer Alma tillämpar säkringsredovisning på de kontrakt som upp-
fyller kriterierna för detta enligt IAS 39 »Finansiella Instrument«. 
Säkringsredovisningen innebär att de orealiserade vinster och för-
luster som uppstår vid marknadsvärdering av säkringsinstrumenten 
och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redovisas i 
eget kapital. Se även not 29.

omräkning av utländsk valuta

Posterna som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enhe-
terna i koncernen är värderade i den valuta som används i den 
ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt 
(funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kro-
nor, som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurser. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betal-
ning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära till-
gångar och skulder i utländsk valuta redovisas i resultaträkningen. 
Valutasäkringstransaktioner i form av valutaterminskontrakt avse-
ende framtida flöden i utländsk valuta påverkar resultatet i takt 
med att de löper ut. Balans- och resultaträkningar för dotterbola-
gen i koncernen omräknas till balansdagens kurs respektive snitt-
kurs för året.

Likvida medel
Likvida medel definieras som kassa och bank samt kortfristiga pla-
ceringar med en löptid ej överstigande tre månader. Likvida medel 
värderas till verkligt värde.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek-
tivräntemetoden.

upplåning

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp 
och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat 
över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

Avsättningar

Avsättning redovisas i balansräkningen bland kort- och långfristiga 
skulder när koncernen har en legal eller informell förpliktelse som 
är en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde 
av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras.

ersättningar till anställda

Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestäm-
da pensionsplaner. Pensionsplanerna finansieras genom inbetal-
ningar från respektive koncernbolag och de anställda. De förmåns-
bestämda pensionsplanerna avser ITP-planerna, som är försäkrade 
i Alecta. Dessa redovisas som avgiftsbestämda planer då Alecta 
inte kan tillhandahålla nödvändig information, se även not �.

Koncernens utbetalningar avseende pensionsplaner redovisas 
som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster 
som avgiften avser.

incitamentsprogram

Ersättning till anställda redovisas i enlighet med IFRS 2, Ersätt-
ningar till anställda. För närvarande finns inga utestående incita-
mentsprogram.

utdelning

Utdelning redovisas som skuld efter det att bolagsstämman god-
känt utdelningen.

ModerBoLAgets redoVisNiNgspriNCiper 

Moderbolaget har upprättat sin årsredovining enligt ÅRL och Redo-
visningsrådets rekommendation RR 32:05 Redovisning för juridisk 
person. RR 32:05 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för 
den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS 
och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för ÅRL och 
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
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Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras 
från IFRS. Skillnaden mellan koncernens och moderbolagets redo-
visningsprinciper framgår nedan.

intressebolagsredovisning
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som 
intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av 
vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

utdelningar
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms 
som säker.

finansiella instrument
Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar 
enligt lägsta värdets princip.

Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för 
operationell leasing.

koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Moderbolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlig-
het med uttalandet från Redovisningsrådets akutgrupp (URA 7).

�
persoNAL

Arbetsställen                                                               Genomsnittligt antal anställda
 2006 2005

SVERIGE
Moderbolaget 
Uppsala 2 2
Stockholm 4 4

Dotterbolagen
Filipstad �06 �00
Herrljunga 56 5�
Karlstad �0 �0
Stockholm 54 42
Tierp �92 �85
Uppsala - 7
Värnamo 54 62
Växjö 29 27
summa sverige 507 490

Varav män 377 (364) och kvinnor 130 (126). 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
 2006 2005

UTLANDET
Danmark 93 38 �3� 93 37 �30 
Finland 2� 4 25 23 4 27 
Norge 4 3 7 4 2 6 
Lettland 36 4� 77 23 20 43 
Frankrike 4 2 6 4 2 6 
Nederländerna 4 2 6 4 2 6 
Storbritannien 35 9 44 23 7 30 
Tyskland 56 �6 72 54 �7 7� 
Hongkong 8 3 �� 4 5 9 
Kina 67 27 94 60 27 87 
USA - - - 2 - 2
summa utlandet 328 145 473 294 123 417

totALt   980   907 
   

Av antalet anställda är 705 män (658) och 275 kvinnor (249).

Totalt finns 35 styrelseledamöter i koncernens bolag, av dessa är 
34 män. Koncernbolagens 20 verkställande direktörer är samtliga 
män. I moderbolagets styrelse är sex av sju ledamöter män och 
verkställande direktören är man.

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
I koncernens svenska enheter har ersättningar kostnadsförts enligt 
följande:

 2006 2005

Lön/arvode, VD och styrelse �9 2�� �8 296
Varav tantiem, VD och styrelse 4 403 5 027 
Sociala avgifter, VD och styrelse �0 539 �0 734 
Varav pensionskostnader 4 4�5 4 390 
Lön, övriga �64 9�0 �58 6�� 
Sociala avgifter, övriga 67 �08 66 355 
Varav pensionskostnader �� �40 �3 292



Moderbolaget
 2006  2005

Lön/arvode, VD och styrelse 8 637  8 554
Varav tantiem, VD och styrelse 2 927 3 4�4
Sociala avgifter, VD och styrelse 4 �3� 4 046
Varav pensionskostnader � 4�0 � 342
Lön, övriga 6 �90 6 �86
Sociala avgifter, övriga 2 78� 2 738
Varav pensionskostnader 844 765

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i 
Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande 
från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmåns-
bestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 
2006 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör 
det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. 
Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alec-
ta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för 
pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår för koncer-
nen till 4,8 Mkr (2005: 4,5 Mkr). Alectas överskott kan fördelas till 
försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid 2006 uppgick Alec-
tas överskott mätt som den kollektiva konsolideringsnivån till �24,0 
procent (2005: �28,5 procent). Den kollektiva konsolideringsnivån 
utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäk-
ringsåtaganden beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräk-
ningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS �9.

Anställningsförhållanden och ersättningar till ledande befattnings-
havare
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt beslut 
på bolagsstämman. Något särskilt arvode för kommittéarbete utgår 
ej. För anställda inom koncernen utgår ej arvode för styrelsearbete 
i dotterbolag.

Ersättning till verkställande direktören och ledningsgruppen 
utgörs av grundlön inklusive bilförmån, tantiem och pensionskost-
nader. Ledningsgruppen omfattar verkställande direktören, verk-
ställande direktörerna i de två underkoncernerna, moderbolagets 
ekonomichef samt moderbolagets controller.

Fördelningen mellan grundlön och tantiem ska stå i proportion 
till personens ansvar och befogenhet. För den verkställande direk-
tören är tantiemet maximerat till �00 procent av grundlön. För 
övriga inom ledningsgruppen är tantiemet maximerat till 40–�00 
procent av grundlön exklusive bilförmån. Tantiemet baseras på 
utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål.

Pensionsförmåner och bilförmåner till verkställande direktören 
och övriga inom ledningsgruppen utgår som del av den totala 
ersättningen.

ersättningar och förmåner under året 2006

 Styrelsearvode/ Tantiem Pensions- Summa
 grundlön  kostnader 
 inkl bilförmån
Styrelsens ledamöter 7 personer � 650 - - � 650
Varav styrelsens ordförande 750 - - 750
Ledningsgruppen 9 743 5 827 3 47� �9 04�
Varav verkställande direktören 4 060 2 927 � 4�0 8 397
summa 11 393 5 827 3 471 20 691

ersättningar och förmåner under året 2005

 Styrelsearvode/ Tantiem Pensions- Summa
 grundlön  kostnader 
 inkl bilförmån
Styrelsens ledamöter 7 personer � 300 - - � 300
Varav styrelsens ordförande 700 - - 700
Ledningsgruppen 8 920 6 229 3 25� �8 400
Varav verkställande direktören 3 820 3 4�4 � 342 8 576

summa 10 220 6 229 3 251 19 700

kommentarer till tabellen
Koncernens ledningsgrupp har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensions
kostnaden avser den kostnad som belastat årets resultat. I beloppen ovan ingår särskild 
löneskatt med 24,26 procent av premien.

Anställningsförhållanden
Verkställande direktören
Uppsägningstiden från bolagets sida är 24 månader och från den 
anställdes 9 månader. Uppsägningslönen skall inte avräknas mot 
andra inkomster. Pensionsåldern är 65 år. Pensionspremier bekos-
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utomlands har löner och ersättningar kostnadsförts enligt följande:

 2006  2005
  VD/Styrelse Övriga VD/Styrelse Övriga   
  Lön varav  sociala  varav Lön soc. Lön varav  sociala  varav Lön soc.
    tantiem avgifter  pensionsk.  avg.  tantiem avgifter  pensionsk.   avg.

Danmark 2 56� 273 �56 �5� 60 062 3 8�0 � 284 �50 70 67 42 460 2 73�
Finland � 634 222 39� �74 7 663 � 795 � 540 223 4�� �80 7 684 � 924
Norge 788 - �88 46 2 203 3�9 � 800 - 240 47 � 89� 267
Lettland 500 66 �40 - 2 793 785 437 53 �23 - � 270 357
Frankrike - - - - 2 840 � 322 - - - - 3 269 � 397
Nederländerna - - - - 4 023 740 - - - - 2 886 894
Storbritannien 2 243 203 590 ��� �7 464 2 24� � 689 �09 736 627 �� 305 � 62�
Tyskland 2 0�7 �20 463 287 25 243 5 004 � 760 ��� 223 �9 24 876 4 953
Hongkong - - - - 2 873 682 - - - - 2 95� 2�9
Kina ��9 - - - 3 569 � 094 - - - - 2 5�� 934
USA - - - - - - 385 - ��3 - 505 �5�
summa löner 
och ersättningar 9 862 884 1 928 769 128 733 17 792 8 895 646 1 916 940 101 608 15 448

summa löner och ersättningar  
i sverige enligt ovan 19 211 4 403 10 539 4 415 164 910 67 108 18 296 5 027 10 734 4 390 158 611 66 355

totalt koncernen 29 073 5 287 12 467 5 184 293 643 84 900 27 191 5 673 12 650 5 330 260 219 81 803



tats av bolaget med ett belopp som utgör 30 procent av grundlön 
exklusive bilförmån. 

Övriga personer i ledningsgruppen
Uppsägningstiderna från bolagets sida varierar mellan �2 och 24 
månader. Från de anställdas sida är uppsägningstiderna 6 måna-
der. För tre av de ifrågavarande fyra personerna sker avräkning av 
uppsägningslön mot ersättning från annan arbetsgivare. Pensions-
åldern är 65 år i samtliga fall. Pensionspremierna, som bekostas av 
bolaget, uppgår till 22–30 procent av grundlön exklusive bilför-
mån.

2
styreLse

Anders Wall, Utbildning: Studier vid Handelshögskolan i Stock-
holm. Med Dr h.c. Generalkonsul. Styrelseledamot sedan �992. 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Beijerinvest AB, Kjell & Märta 
Beijers Stiftelse, Anders Walls Stiftelser, Konsul Th C Berghs Stif-
telse, Ryda Bruk AB, Svenskt Tenn AB, Morgongåva Företagspark 
AB. Styrelseledamot i Domarbo Skog AB, Hargs Bruk AB, Innoven-
tus Project AB, Scandinavian Life Science Venture (SLS), Sponsor 
Stiftelseförvaltning AB, Stiftelsen Anders Walls Professur i Entre-
prenörskap m.fl. Uppsala Universitets Hedersmedlem, Luxemburgs 
Generalkonsul, ledamot IVA. Tidigare befattningar: VD och kon-
cernchef i AB Kol&Koks/Beijerinvest �964–8�, efter sammanslag-
ning med AB Volvo styrelseordförande �98�–83. VD och koncern-
chef Investment AB Beijer �983– . Tidigare styrelseuppdrag: 
Handelsbanken, Skandia, Industrivärden, Uddeholm, Billerud, 
Group Bruxelles Lambert.

Anders G. Carlberg,  Utbildning: Civilekonom. VD Axel Johnson 
International AB. Styrelseledamot sedan �997. Övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc., Sapa AB, 
SSAB, SäkI, Mekonomen m.fl. Tidigare befattningar: VD och kon-
cernchef i J.S. Saba och Nobel samt vVD i SSAB.

Thomas Halvorsen, Utbildning: Fil kand. Styrelseledamot sedan 
�992. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Miris Holding AB. Tidigare 
befattningar: VD Fjärde AP-Fonden, befattningar på Handelsbanken.

Göran W Huldtgren, Utbildning: Ekonomutbildning vid Uppsala 
Universitet. VD Scandecor Marketing AB. Styrelseledamot sedan 
�983. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i LeanOn AB. 
Tidigare befattningar: egen företagare sedan �968.

Marianne Nivert, Utbildning: Teleingenjör, Fil kand. Styrelseleda-
mot sedan 2002. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Posten AB, 
Rädda Barnen. Styrelseledamot i SSAB, Wallenstams Byggnads 
AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Systembolaget AB, Fjärde 
AP-fonden. Tidigare befattningar: VD och koncernchef Telia AB, 
vVD och chef nätverksamheten Telia AB, vVD och Chef HR-verk-
samheten Telia AB.

Johan Norman, Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan Stock-
holm, vidareutbildning IMD, Lausanne, Schweiz. Styrelseledamot 
sedan 2002. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nike Hydraulics AB. 
Tidigare befattningar: VD IndustriRenting AB, vVD Nordisk Renting 
AB, vVD Svenskt Fastighetskapital AB, VD och huvudägare Via Part-
ners AB, styrelseledamot och huvudägare Segerström & Svensson 
AB, styrelseledamot och huvudägare i Nike Hydraulics AB.

Johan Wall, Utbildning: Civilingenjör, Elektroteknik, KTH Stock-
holm, Visiting Scholar, Stanford University, Palo Alto, USA. VD 
Enea AB. Styrelsesuppleant �997–2000, styrelseledamot sedan 
2000. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Kjell & Märta Beijers 
Stiftelse, Anders Walls Stiftelser m.fl. Tidigare befattningar: VD 
Framfab AB, konsultchef Framfab AB, VD Netsolutions AB, pro-
gramutvecklare Verizon Laboratories, Boston, USA.

Bertil Persson, Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stock-
holm. VD och koncernchef Beijer Alma AB. Styrelsesuppleant 
2000–200�, styrelseledamot 200�–2002, styrelsesuppleant sedan 
2002. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Posten AB. Tidigare befatt-
ningar: chef för treasuryverksamheten Investor AB, finansdirektör 
Scania AB, vice verkställande direktör, LGP Telecom AB.

3
NettooMsättNiNg 

 2006 2005
Sverige 3�8 840 308 728
Övriga EU 872 �56  7�3 727
Övriga Europa 99 20� 89 789
Asien �76 �38 �75 605
Övriga världen 2� 4�9 35 �8�
totALt 1 487 754 1 323 030

4
iNforMAtioN oM röreLsegreNAr oCH geogrAfiskA 
oMrådeN
(alla belopp i Mkr)

rörelsegrenar
Koncernen är organiserad i två underkoncerner; Lesjöfors (fjädrar) 
och  Habia Cable (specialkabel). Elimag (höghastighetsbearbetning 
i aluminium) avyttrades under 2006. Dessa har egen tillverkning, 
administration, utveckling och marknadsföring. Varje underkoncern 
leds av en VD. Underkoncernerna utgör den primära indelnings-
grunden.

geografiska områden
Geografiska områden utgör koncernens sekundära segment. Infor-
mationen nedan avser externa intäkter i de geografiska områdena 
där kunderna är lokaliserade. Informationen rörande investeringar 
och tillgångar är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
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2006   Sverige Övriga Övriga   Asien  Övriga
    EU Europa    världen

Nettoomsättning   3�8,8 872,2 99,2  �76,2  2�,4
Investeringar   48,0 �7,9 0,5  4,6  -
Tillgångar   780,9 332,0 9,4  96,�  -

  
2005   Sverige Övriga Övriga   Asien  Övriga
    EU Europa    världen

Nettoomsättning   308,7 7�3,7 89,8  �75,6  35,2
Investeringar   43,0 9,9 0,�  4,�  0,�
Tillgångar   686,0 4��,3 6,7  74,9  �,3

noter • • •

rörelsegrenar

2006
 Fjädrar Specialkabel Övrigt  Eliminering  Koncernen 
   (moderbolag m.m.)
Nettoomsättning 923,4 564,0 0,4 -  � 487,8 
Rörelseresultat 222,� 65,8 –�8,4 –�,� �) 268,4 
Resultat före skatt 22�,7 63,0 –2�,4 –�,� �) 262,2 
  
Tillgångar 786,0 397,7 580,� –545,4  � 2�8,4 
Skulder 359,8 204,5 �09,5 –203,2  470,6 
 
Investeringar 52,3 �8,7 - -  7�,0 
Av- och nedskrivningar 43,0 25,2 0,3 0,3  68,8 
 

2005
 Fjädrar Specialkabel Avyttrade Övrigt  Eliminering  Koncernen 
   verksamheter (moderbolag m.m.)
Nettoomsättning 762,8 559,6 - 0,6 -  � 323,0 
Rörelseresultat �44,0 82,� - –�9,4 -  206,7 
Resultat före skatt �43,3 78,0 - –2�,5 -  �99,8 
  
Tillgångar 662,4 422,3 66,6 466,8 –438,0  � �80,� 
Skulder 329,9 225,0 36,0 74,7 –�94,4  47�,2 
 
Investeringar 46,3 �0,9 - - -  57,2 
Av- och nedskrivningar 40,4 24,4 - 0,4 -  65,2

1) Intäkter från intresseföretag ingår med 1,1 för 2006 och med –0,2 för 2005.
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5
AdMiNistrAtioNskostNAder

I administrationskostnader ingår bland annat ersättning till reviso-
rer enligt nedan.

 Koncernen Moderbolaget
 2006 2005 2006 2005

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
- revisionsuppdrag                  2 5�3 2 338 890 427

Övriga revisorer   
- revisionsuppdrag 886 734 - -
- andra uppdrag 269 277 -    -
totALt 3 668 3 349 890 427

Kostnader för produktutveckling ingår i koncernens administrationskostnader med  
11 882 (9 432). 

6
iNtäkter fråN ANdeLAr i iNtresseföretAg
   

 2006  2005
Andel av resultat från 
- Daxpen Holding AB 843 –� �92
- Medical Device Technology AB 2�3 � 057
- BCB Baltic AB –�00 –88
totALt 956 –223

Stece AB redovisar ett nollresultat efter kostnader för omstrukture-
ringar. 

Det redovisade resultatet för Lesjöfors andel i Hanil Precision 
Co Ltd uppgår till 0,4 Mkr. Den sydkoreanska valutan KRWs för-
svagning mot svenska kronan har inneburit att Hanils egna kapital 
omräknat till svenska kronor är oförändrat mot föregående år trots 
årets positiva resultat. Därför redovisas inget resultat från Hanil. 
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7
röreLseresuLtAt

Rörelseresultatet har belastats med avskrivningar och nedskriv-
ningar enligt följande:

 2006  2005
Maskiner och andra tekniska anläggningar 43 �68 47 �79
Inventarier, verktyg och installationer �0 868 9 �00
Byggnader �0 656 7 820
Markanläggningar � 059 55
Goodwill 3 035 � 026
totALt 68 786 65 180

I moderbolaget har avskrivningar på inventarier, verktyg och instal-
lationer gjorts med 54 (�34).

8
operAtioNeLL LeAsiNg

Rörelseresultatet har belastats med kostnader för operationell  
leasing enligt följande:

 Koncernen Moderbolaget
 2006 2005 2006 2005

Årets leasingkostnad �3 4�5 �0 483 2 �37 � 968

Framtida minimileasingavgifter har följande förfallotidpunkter
Inom ett år 8 �45 7 723 2 �78 2 �08
Senare än ett men inom fem år �3 �53 �2 309 � 836 4 027
Senare än fem år - 436 - -

 21 298 20 468 4 014 6 135

Den övervägande delen av beloppen avser hyreskontrakt för rörelse-
lokaler.

9
resuLtAt fråN ANdeLAr i koNCerNföretAg

                                  Moderbolaget
 2006  2005

Realisationsvinst vid försäljning av
aktierna i AB Stafsjö Bruk. - 28 646

Nedskrivningar i samband med  
försäljningen av Elimag AB –38 333 -

Anteciperad utdelning från:
Beijer Alma Utveckling AB - 4 000
Habia Cable AB 40 000 40 000
Lesjöfors AB 5� 000 - 
AIHUK AB 4 500 -
totALt 57 167 72 646

�0    
skAtt på årets resuLtAt

 Koncernen Moderbolaget
 2006  2005 2006  2005

Aktuell skatt för perioden –7� 756 –58 053 –�7 ��9 –�5 447

Temporära skillnader avseende 
- obeskattade reserver � ��9 543 - -
- överavskrivningar - –2 9�4 - -
- avsättningar för strukturkostnader –� 993 3 302 - -
- underskottsavdrag - �0 - -
Skatteeffekt av koncernbidrag - - 23 025 2� 055
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 230 –876 230 -
totALt –72 400 –57 988 6 136 5 608

skillnad mellan skattekostnad och 28 procent skatt

 Koncernen Moderbolaget
 2006  2005 2006  2005

Resultat före skatt  262 ��7 �99 852 34 5�� 5� 249

28 % skatt  –73 393 –55 958 –9 663 –�4 350
Skatt för perioden –72 400 –57 988 6 �36 5 608
skillnadsbelopp 993 –2 030 15 799 19 958

specifikation av skillnadsbelopp  
                               
   Koncernen Moderbolaget
 2006  2005 2006  2005

Effekt av
- skatt hänförlig till tidigare år 230 38� 230 - 
- nedskrivningar av  
  immateriella anläggningstillgångar - –6 304 - - 
- utländska skattesatser 3 �06 2 389 - - 
- ej avdragsgilla poster –4 396 –3 593 –470 –389
- övriga nedskrivningar - –665 –9 6�3 -
- ej skattepliktiga intäkter 5 466 � 773 25 652 20 347
Övrigt –3 4�3 3 989 - -
totALt 993 –2 030 15 799 19 958

��   
NettoresuLtAt i AVyttrAde VerksAMHeter 

Den �3 juni 2005 avyttraders aktierna i AB Stafsjö Bruk till Bröer 
Holding GmbH. Köpeskillingen var 50 Mkr och det fanns 0,6 Mkr 
i likvida medel i bolaget. 

Den 2 juni 2006 avyttrades aktierna i Elimag Göteborg AB till 
G Bergströms Förvaltnings AB. Köpeskillingen var � kr och det 
fanns �,3 Mkr i likvida medel i bolaget.

Nettoresultat i avyttrade verksamheter består av följande poster:

 2006  2005

Intäkter  - 93 �3�
Kostnader - –88 668
Realisationsresultat –37 277 3� 058
Resultat före skatt –37 277 35 52� 
Skatt - –� 332
Nettoresultat i avyttrade verksamheter –37 277 34 189
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Kassaflödet påverkades enligt nedan:

Löpande verksamheten –8 000 6� �23 
Investeringsverksamheten - 938
Finansieringsverksamheten - -

�2   
resuLtAt per Aktie
 
 Koncernen
 2006  2005

Använt resultat för beräkning av  
Resultat i kvarvarande verksamheter �89 77� �4� 864
Resultat i avyttrade verksamheter –37 277 34 �89
Redovisat resultat �52 494 �76 053

Antal aktier 27 43� �00 27 43� �00

Det finns inga utestående program avseende konvertibler eller 
optioner så antalet utestående aktier är detsamma både före och 
efter utspädning.

�3   
goodWiLL

 Koncernen
 2006  2005

Ingående anskaffningsvärde 73 727 60 32�
Inköp 2 890 �� 220
Omräkningsdifferenser –2 �24 2 �86
utgående ack. anskaffningsvärde 74 493 73 727
Ingående nedskrivningar � 026 -
Årets nedskrivningar 3 035 � 026
utgående ack. nedskrivningar 4 061 1 026
redovisat värde 70 432 72 701

Lesjöfors danska dotterbolag, Lesjöfors A/S, hade sedan tidigare år 
goodwillpost från ett förvärv av inkråmet i Buck Jeppesen A/S. Good-
will i detta förvärv baserades på mycket lönsamma leveranser till en 
speciell kund. Förutsättningar har nu ändrats och bolaget levererar 
inte till denna kund längre. Goodwillposten om 3 035 Mkr har därför 
skrivits bort.

Nedskrivningsprövning för kassagenererande enheter innehållande 
goodwill
Koncernens totala redovisade goodwillvärden fördelar sig på rörelse-
grenarna:

Fjädrar 2� 754
Specialkabel 48 678
Summa 70 432

Koncernen prövar årligen om nedskrivningsbehov föreligger för 
goodwill. Nedskrivningsprövningarna har baserats på beräkningar 
av nyttjandevärde. Dessa värden bygger på kassaflödesprognoser, 
vari prognosen för det första året baserar sig på av styrelsen fast-
slagen budget. För efterföljande år ligger den antagna tillväxttakten 
i nivå med BNP-prognoserna, d v s en nivå som bedöms ligga i nivå 
med den långsiktiga inflationsnivån.

Budgeterad relsemarginal har fastställts baserat på tidigare resul-
tat och förväntningar på den framtida marknadsutvecklingen.

Följande diskonteringsräntor före skatt har använts vid utgången av 
2006:

Eget kapitalfinansiering  9,7 %
Skuldfinansiering  5,2 %

Bolagets bedömningar är att rimliga möjliga förändringar i årlig till-
växttakt, rörelsemarginal, diskonteringsränta samt övriga gjorda 
antaganden, inte skulle ha så stor effekt att de var och en för sig 
skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde understigande det 
redovisade värdet. Inga nedskrivningar har föranletts av gjord pröv-
ning under innevarande år.

�4   
MArk oCH MArkANLäggNiNgAr          
  Koncernen
 2006   2005

Ingående anskaffningsvärde �6 708  �7 240
Inköp 2 832  �85
Försäljning av bolag -  –� 009
Omräkningsdifferenser –286  292
utgående ack. anskaffningsvärde 19 254  16 708
Ingående avskrivningar 385  492
Försäljning av bolag -  –�62
Årets avskrivningar � 059 55
utgående ack. avskrivningar 1 444 385
redovisat värde 17 810 16 323

Bokfört värde mark i Sverige 7 074 8 227
Taxeringsvärde mark i Sverige 7 6�5 5 590 

�5    
ByggNAder
 Koncernen
 2006 2005

Ingående anskaffningsvärde 237 630 237 399
Inköp 3 86� 8 869
Försäljning av bolag - –�� 979
Omräkningsdifferenser –�0 474 3 34�
utgående ack. anskaffningsvärde 231 017 237 630
Ingående avskrivningar 68 769 67 802
Försäljning av bolag - –7 805
Årets avskrivningar �0 656 7 820
Omräkningsdifferenser –7 633 952
utgående ack. avskrivningar 71 792 68 769
redovisat värde 159 225 168 861

Bokfört värde byggnader i Sverige 93 722 �06 025
Taxeringsvärde byggnader i Sverige 38 034 34 3�0
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�6
MAskiNer oCH ANdrA tekNiskA ANLäggNiNgAr
           
 Koncernen 
 2006  2005

Ingående anskaffningsvärde 66� 898 668 352
Inköp 60 306 37 986
Försäljning av bolag –��9 888 –�9 5�4
Försäljningar och utrangeringar –23 98� –27 543
Genom förvärv av dotterbolag �6 �36 -
Omklassificeringar - –4 239
Omräkningsdifferenser –4 894 6 856
utgående ack. anskaffningsvärde 589 577 661 898
Ingående avskrivningar 400 8�9 38� 709 
Försäljningar och utrangeringar –6 660 -
Försäljning av bolag –5� 003 –�2 343
Försäljningar och utrangeringar - –26 374
Årets avskrivningar 43 �68 54 �78
Omräkningsdifferenser –3 48� 3 649
utgående ack. avskrivningar 382 843 400 819
Ingående nedskrivningar 38 432 38 432
Försäljning av bolag –33 390 -
utgående ack. nedskrivningar 5 042 38 432
redovisat värde 201 692 222 647

finansiella leasingavtal
I koncernens maskiner och andra tekniska anläggningar ingår 
finansiella leasingavtal enligt följande:

 Koncernen 
 2006 2005

Anskaffningsvärden 55 9�2 58 258
Kvarvarande restvärde 2� 504 28 806

Framtida minimileasingavgifter har följande förfallotidpunkter:

 Koncernen 
 2006 2005

Inom ett år 9 6�0 8 82�
Senare än ett men inom fem år �9 452 40 509
Senare än fem år 5 880 - 
 34 942 49 330

�7    
iNVeNtArier, Verktyg oCH iNstALLAtioNer
                  
 Koncernen Moderbolaget
 2006 2005 2006 2005

Ingående anskaffningsvärde ��� 062 ��8 826 � 900 � 900
Inköp 9 725 �2 722 78 -
Försäljning av bolag –24 �80 –�4 924 - -
Försäljningar och utrangeringar –3 497 –�� 796 - -
Omklassificeringar 4 7�5 4 240 - -
Omräkningsdifferenser –� 7�9 � 994 - -
utgående ack. anskaffningsvärde 96 106 111 062 1 978 1 900
Ingående avskrivningar 62 5�9 72 635 � 669 � 530
Försäljning av bolag –8 690 –�0 938 - -
Försäljningar och utrangeringar –2 273 –�0 067 - -
Årets avskrivningar �4 2�8 9 629 54 �39
Omräkningsdifferenser 878 � 260 - -
utgående ack. avskrivningar 66 652 62 519 1 723 1 669
Ingående nedskrivningar �2 9�� �2 9�� - -
Försäljningar av bolag –�2 9�� - - -
utgående ack. nedskrivningar - 12 911 - -
redovisat värde 29 454 35 632 255 231

�8 
uppskjuteN skAttefordrAN

  Koncernen
 2006  2005

Temporär fordran avseende 
- valutasäkringsredovisning - 532
- underskottsavdrag - 220
- avsättningar för strukturkostnader 980 - 
Internvinstreservering 8�9 805
Övriga temporära skillnader 397 3 373
totALt 2 196 4 930



�9    
ANdrA VärdepAppersiNNeHAV

 Org.nr Kapitalandel procent Säte Bokfört värde

Moderbolaget
Innoventus AB 556602-2728 �� Uppsala 235 
Innoventus Project AB 5566�6-8356 5 Uppsala 6 932 
Innoventus Life Science � KB *) 969677-8530 8 Uppsala �� 9�4

Koncernen
Drug Safety Inc. (f d PharmaSoft Inc.)  <� Delaware, USA 0
Industrial Development & Investment AB 5565�8-9973 <� Stockholm 0
Övrigt  -  59
totALt    19 140

Verkligt värde på dessa investeringar bedöms uppgå till minst bokfört värde.

*) Utfästelse finns om investeringar på ytterligare 7 Mkr.
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5�

 Koncernen Moderbolaget
 2006 2005 2006 2005

Ingående anskaffningsvärde 2� 685 �7 782 �6 625 �2 722
Inköp 2 454 3 903 2 456 3 903
utgående ack. anskaffningsvärde 24 139 21 685 19 081 16 625
Ingående avskrivningar 4 999 4 880 - -
Årets avskrivningar - ��9 - -
utgående ack. nedskrivningar 4 999 4 999 - -
redovisat värde 19 140 16 686 19 081   16 625

20
ANdeLAr i iNtresseföretAg

 Org.nr Kapitalandel  Säte Bokfört värde Bokfört värde
  procent  2006 2005

Koncernen
Stece AB 556048-2746 33 Mönsterås 9 �00 - 
Daxpen Holding AB 556536-�457 36 Stockholm - � 979
Medeto Medical Device Technology AB 556444-9386 50 Stockholm - � 637
BCB Baltic AB 556649-7540 20 Uppsala 2 �03 � 890
Hanil Precision Co Ltd  20 Pusan, Sydkorea �4 259 �4 �56
totalt    25 462 19 662

Stece AB:s verksamhet, som omsätter cirka �70 Mkr, omfattar 
plåthantering och fjäderproduktion. Rörelsemarginalen är cirka fyra 
proocent före omstruktureringskostnader. I köpeavtalet stipuleras 
att Lesjöfors den � juli 2008 förvärvar Steces fjäderverksamhet 
medan plåtverksamheten förvärvas av en annan av Steces deläga-
re. Fjäderverksamheten omsätter cirka 60 Mkr. Förutom köpeskil-
lingen har inga transaktioner gjorts med Stece.

Hanil Precision Co Ltd är en sydkoreansk gasfjädertillverkare 
som omsätter cirka 95 Mkr med en rörelsemarginal på 3 procent. 
Under året har Lesjöfors köpt gasfjädrar från Hanil för 8,5 Mkr. 
Köpen har gjorts på kommersiella villkor.

BCB Baltic AB investerar i minoritetsposter i företag i de bal-
tiska länderna.

Verkligt värde på innehaven i intressebolag bedöms uppgå till 
minst bokförda värden.

 2006 2005
Ingående anskaffningsvärde 30 00� �4 7�8
Resultatandel efter skatt 956 –223
Förvärv 9 4�2 �5 506
Försäljning av bolag –�5 0�0 - 
Omräkningsdifferens �03 -
utgående ack. anskaffningsvärde 25 462 30 001
Ingående nedskrivningar �0 339 9 373
Årets nedskrivningar - 966
Försäljning av bolag –�0 339 -
utgående ack. nedskrivningar - 10 339
redovisat värde 25 462 19 662



2�    
ANdeLAr i koNCerNföretAg

 Org.nr. Antal Säte Bokfört Justerat
    värde eget kapital

Lesjöfors AB 55600�-325� 603 500 Karlstad �00 000 426 �8� �)

Habia Cable AB 556050-3426 500 000 Täby 87 575 �93 �74 2)

AB Stockholms Rörsmide 556222-0482   �0 000 Stockholm 2 560 2 666 
AIHUK AB 5562�8-4�26     9 000 Uppsala 2 056 6 558 3)

Alma Nova Industri AB 556077-6022   60 000 Uppsala �4 706 �4 706 
Beijer Alma Industri AB 5562�0-3274   60 000 Uppsala 4 329 7 292
AB Stafsjö Bruk (fd Beijer Alma Industri & Handel AB) 55655�-9005     � 000 Uppsala �00 �0�
Bierrepac AB 556067-�793     4 000 Uppsala 473 949
Carepilot AB 556589-8235 �53 846 Uppsala 4 4�7 5 �00
Shipping & Aviation Sweden AB 556500-0535   �0 000 Uppsala � 000 � 324
totALt    217 216 

1)  Inklusive anteciperad utdelning till moderbolaget om 51 000.
2)  Inklusive anteciperad utdelning till moderbolaget om 40 000.
2)  Inklusive anteciperad utdelning till moderbolaget om 4 500.
Samtliga bolag ägs till 100 procent.

dotterbolagens andelsinnehav i koncernföretag

 Org.nr. Procentuell  Säte Bokfört
  andel   värde   

Lesjöfors Fjädrar AB 556063-5244 �00  Filipstad   9 532
Lesjöfors Automotive AB 556335-0882 �00  Växjö 24 000
Lesjöfors Stockholms Fjäder AB 556062-9890 �00  Stockholm 24 6�9
Lesjöfors Industrifjädrar AB 556593-7967 �00  Herrljunga �0 500
Lesjöfors Banddetaljer AB 556204-0773 �00  Värnamo 28 �03
Lesjöfors A/S  �00  Köpenhamn, Danmark 56 603
Lesjöfors A/S   �00  Oslo, Norge        53
Oy Lesjöfors AB  �00  Åminnefors, Finland   � 000
Lesjöfors Springs Oy  �00  Åbo, Finland   � 492
Lesjöfors Springs Ltd  �00  Elland, Storbritannien      3�6
Lesjöfors Automotive Ltd  �00  Elland, Storbritannien      774
Lesjöfors Springs GmbH  �00  Hagen, Tyskland 446
Lesjöfors Springs LV  �00  Liepaja, Lettland      992
Lesjöfors China Ltd  �00  Changzhou, Kina � 257
Harris Springs Ltd  �00  Reading, Storbritannien �4 0�4
Habia Benelux BV  �00  Breda, Nederländerna   � 020
Habia Cable Asia Ltd  �00  Hongkong, Kina        55
Habia Cable China Ltd  �00  Changzhou, Kina �� 402
Habia Kabel GmbH  �00  Düsseldorf, Tyskland 29 797
Habia Cable Inc.  �00  New Jersey, USA         0
Habia Kabel Produktions GmbH & Co.KG  �00  Norderstedt, Tyskland 8� 295
Habia Cable Ltd  �00  Bristol, Storbritannien   3 6�4
Habia Cable Production AB 556094-20�2 �00  Söderfors 33 468
Habia Cable SA  �00  Orleans, Frankrike 679
Habia Cable Latvia SIA  �00  Liepaja, Lettland 27
Habia Cable Nordic AB 556240-7485 �00  Täby      205
Alma Uppsala AB 556480-0�33 �00  Uppsala 6 354
Uppsala Ratio AB 556059-2486 �00  Uppsala 2 322
Alma Industri & Handel Fastigheter AB 556030-3686 �00  Malmö   3 764
Beijer & Alma Utvecklings AB 556230-9608 �00  Uppsala   � 7�4
Daxpen Holding AB 556536-�457 �00  Stockholm 6 06�

 2006 2005
Anskaffningsvärde 222 446 243 800
Försäljningar - –2� 354
utgående ack. anskaffningsvärde 222 446 222 446
Ingående nedskrivningar 5 �55 5 �55
Årets nedskrivningar 75 -
utgående ack. nedskrivningar 5 230 5 155
redovisat värde 217 216 217 291
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22    
VAruLAger

  Koncernen
 2006   2005
Råmaterial 99 579 85 2�9
Produkter i arbete 46 �90 45 375
Färdigvaror 99 3�6 9� 903
totALt 245 085 222 497

Värdet av den del av lagret som värderas till nettoförsäljningsvärde

  Koncernen
 2006  2005
Råmaterial 3 �69 2 726
Produkter i arbete 796 677
Färdigvaror - 82
totALt 3 965 3 485

Skillnad mellan anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde

  Koncernen
 2006  2005

Råmaterial 2 256 � 870
Produkter i arbete 796 645
Färdigvaror - 236
totALt 3 052 2 751

Direkt materialkostnad uppgick under året till 450 �73 (394 220) varav 2 56� (3 73�) 
avser nedskrivning av lagret.

23    
kuNdfordriNgAr

  Koncernen
 2006   2005

Totalt utestående kundfordringar 235 594 247 596
Reserv för osäkra fordringar –2 24� –3 �29
Bokfört värde 233 353 244 467

24    
öVrigA fordriNgAr

                                                               Koncernen                      Moderbolaget
 2006  2005 2006  2005

Moms 3 352 4 476 52 �
Förskott till leverantör � 827 8 9�2 - - 
Övrigt 5 467 3 662 � 454 203
totALt 10 646 17 050 1 506 204

25    
förutBetALdA kostNAder oCH uppLupNA iNtäkter

 Koncernen Moderbolaget
 2006  2005 2006  2005

Leasingavgifter och hyror 2 804 3 439 545 -
Förutbetalda kostnader 6 222 2 790 395 748
Övrigt 2 286 7 052 - -
totALt 11 312 13 281 940 748

26
eget kApitAL 

reserver
 Omräknings- Säkrings- Summa
 reserv reserv 

31/12 2003 0 0 0
2004 omräkningsdifferens –7 �59 0 –7 �59

31/12 2004 –7 159 0 –7 159
IB Kassaflödessäkringar 0 5 200 5 200
Uppskjuten skatt på dessa - –� 456 –� 456 
Värdeförändring säkringsreserv - –7 �00 –7 �00
Uppskjuten skatt på denna - � 988 � 988
2005 omräkningsdifferens �3 53� - �3 53�

31/12 2005 6 372 –1 368 5 004
Värdeförändring säkringsreserv - 6 379 6 379 
Uppskjuten skatt på denna - –� 786 –� 786 
2006 omräkningsdifferens –�7 604 - –�7 604
 

31/12 2006 –11 232 3 225 –8 007

Aktierna består av serie A och serie B. Av de olika aktieslagen finns 
utgivet:

 Aktier  Röster

A-aktier 3 330 000 à �0 röster 33 300 000
B-aktier 24 �0� �00 à � röst   24 �0� �00
totALt 27 431 100  57 401 100



Aktiekapitalets utveckling
 
 Ökning av Totalt Ökning av Totalt
År aktiekapital aktiekapital antal aktier antal aktier
 kkr kkr st st

�993   Ingående balans    -  53 660        - 2 �46 400
�993   Apportemission vid förvärv av G & L Beijer Import & Export AB i Stockholm  6 923  60 583   276 900 2 423 300
�993   Nyemission 30 29�  90 874 � 2�� 650 3 634 950
�994   Apportemission vid förvärv av AB Stafsjö Bruk  5 000  95 874   200 000 3 834 950
�996   Konvertering av förlagslån     47  95 92�     � 875 3 836 825
�997   Konvertering av förlagslån  2 8�5  98 736   ��2 625 3 949 450
�998   Konvertering av förlagslån  � 825 �00 56�    73 000 4 022 450
2000   Konvertering av förlagslån      30 �00 59�     � 200 4 023 650
200�   Apportemission vid förvärv av Elimag AB �� 750 ��2 34�   470 000 4 493 650
200�   Split 2:�      - ��2 34� 4 493 650 8 987 300
200�   Konvertering av förlagslån    388 ��2 729    3� 000 9 0�8 300
2002   Konvertering av förlagslån     62 ��2 79�     5 000 9 023 300
2004   Konvertering av förlagslån  � 505 ��4 296   �20 400 9 �43 700
2006 Split 3:� - ��4 296 �8 287 400 27 43� �00
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27    
uppskjuteN skAtt 

  Koncernen
 2006  2005

Temporär skuld avseende 
- obeskattade reserver 2� 485 22 9�5 
- överavskrivningar 5 44� 5 442
- säkringsredovisning � 254 -
totALt 28 180 28 357

 2006  2005

Ingående värde 28 357 3� 446 
Försäljning av bolag –96� –2 835
Ökad avsättning 2 40� 2 9�4 
Upplösning –� 6�7 –3 �68
utgående värde 28 180 28 357

28    
peNsioNsförpLikteLser

  Koncernen
 2006   2005

Ingående värde 625 7 260
Försäljning av bolag –272 –6 649 
Ökad avsättning 2 �8
Upplösning - –4
utgående värde 355 625

29
fiNANsieLLA iNstruMeNt

finansiell riskhantering
Beijer Almakoncernen är i sin verksamhet exponerad för olika 
finansiella risker. Koncerngemensamma policies, som fastställs av 
styrelsen, ligger till grund för hanteringen av dessa risker på olika 
nivåer i koncernen. Målen med dessa policies är att få en samlad 
bild av risksituationen, att minimera negativa resultateffekter samt 
att klargöra ansvar och befogenheter inom koncernen. Uppföljning 
av att fastställda policies följs görs löpande på lokal och central 
nivå och avrapportering sker till styrelsen.

Valutarisk
Transaktionsexponering
Över 70 procent av Beijer Almas försäljning sker utanför Sverige. 
Av produktionen sker ungefär 70 procent i Sverige. Detta innebär 
att koncernen har en stor del av intäkterna i främmande valutor 
medan övervägande av produktionskostnaderna, särskilt personal-
kostnaderna, är i svenska kronor. Till viss del hanteras en del av 
denna valutarisk genom att exempelvis insatsmaterial och maski-
ner köps in i andra valutor. ändå kvarstår att koncernens intäkter i 
vissa främmande valutor överstiger kostnaderna och genom denna 
obalans är koncernen exponerad för valutarisker. Förändringar i 
valutakurser har därför en direkt påverkan på koncernens resultat, 
balansräkning, kassaflöde och, på sikt även, konkurrenskraft. En 
förstärkning av kronan påverkar över tiden konkurrenskraften och 
resultatet negativt. 
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Målet för valutariskhanteringen är att kortsiktigt minimera negativa 
effekter på resultat och ställning till följd av valutakursförändringar. 
Hanteringen av transaktionsriskerna sker centralt för respektive 
dotterbolag. Av det prognostiserade nettoflödet för de kommande 
sex månaderna, dvs skillnaden mellan intäkter och kostnader i en 
valuta, säkras 50–�00 procent. För månaderna 7–�2 säkras mel-
lan 35 och �00 procent. I de allra flesta fallen ligger säkringsnivån 
i mitten av intervallet. De säkringsinstrument som används är i  
normalfallet terminskontrakt. Undantagsvis kan valutaoptioner 
användas, efter beslut av koncernledningen.

Nedan redovisas en tabell över valutakontrakt per balansdagen 
omräknat till Mkr.

 3�/�2 2006 3�/�2 2005

USD 36,4 57,3
EUR 92,8 83,7
GBP �09,2 95,4
HKD - �5,0
NOK ��,2 �3,3
totALt 249,6 264,7

Från och med � januari 2005 tillämpas IAS 39. Beijer Alma bedö-
mer att samtliga derivatinstrument uppfyller kraven på säkringsre-
dovisning. Förändringarna av verkligt värde på derivatinstrumenten 
redovisas därför i eget kapital. Vid utgången av 2006 fanns ett 
övervärde i derivatinstrumenten på 4,5 Mkr som har ökat det egna 
kapitalet, efter avdrag för uppskjuten skatt. 

Per den 3� december 2005 fanns ett undervärde i kontrakten 
på �,9 Mkr.

omräkningsexponering
Beijer Alma redovisar resultat- och balansräkningar i SEK. Flera av 
koncernens bolag har sin redovisning i annan valuta. Detta innebär 
att koncernens resultat och eget kapital exponeras vid koncernkon-
solideringen när främmande valutor omräknas till SEK. Denna expo-
nering påverkar främst koncernens egna kapital och benämns 
omräkningsexponering. I normalfallet säkras inte denna expone-
ring.  

ränterisk
Beijer Almas finansnetto och resultat påverkas av fluktuationer i 
räntenivåerna. Indirekt påverkas koncernen också av räntenivåer-
nas inverkan på ekonomin i stort. Beijer Almas uppfattning är att 
kort räntebindning är riskmässigt förenlig med den industriverk-

samhet som koncernen bedriver. Därför har lånen i normalfallet 
räntebindningsperioder på upp till �2 månader. Den korta räntan 
har också varit lägre än långräntan under den senaste tioårsperio-
den vilket påverkat koncernens resultat positivt.

Nedan redovisas utestående lån och checkkrediter.

 Koncernen Moderbolaget
 2006 2005 2006 2005

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 72 32� 97 208 - -

kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 4 070 �6 706 - -
Checkkredit �07 57� 52 843 85 �88 26 332
summa räntebärande skulder 183 962 166 757 85 188 26 332

Belopp som förfaller till  
betalning senare än om fem år 6 964 �� 400 - -

Skulderna till kreditinstitut består av ett tiotal olika krediter i olika 
valutor och med olika villkor. Räntenivåerna varierar mellan 2,5 
procent och 6,3 procent. Genomsnittlig ränta är 4,3 procent. 
Genomsnittlig ränta för checkkrediterna är 4,0 procent. Därtill 
kommer en limitavgift på i genomsnitt 0,4 procent av den beviljade 
krediten. 

refinansieringsrisk och likviditet
Beijer Alma har lån som förfaller vid olika tidpunkter. En stor del av 
skulderna är checkkrediter som formellt enligt villkoren är ettåriga. 
Med refinansieringsrisk avses risken att Beijer Alma inte kan klara 
sina åtaganden på grund av att lån kan sägas upp och svårigheter 
uppstår att få nya lån.

Beijer Alma hanterar denna risk genom att ha god likviditets-
beredskap. Koncernens policy är att tillgänglig likviditet, definierat 
som kassamedel med tillägg för beviljade men inte utnyttjade 
checkkrediter, skall uppgå till minst två månaders fakturering.  
Likviditetsberedskapen vid de senaste årsskiftena framgår av nedan-
stående tabell.

      Koncernen                     Moderbolaget
 2006 2005 2006 2005

Kassamedel �9� �28 �24 39� 48 295
Beviljade checkkrediter 409 230 402 4�9 �50 000 �50 000
Utnyttjad del av checkkrediter –�07 57� –52 843 –85 �88 –26 332
tillgänglig likviditet 492 787 473 967 64 860 123 963

Nettoexponering i valutor omräknade till Mkr
(med nettoexponering avses intäkter minus kostnader)

2006   USD EUR DKK NOK GBP RMB AUD JPY HKD KRW Totalt

Lesjöfors   �7,3 98,0 0,6 �6,8 9�,3 - - - - - 224,0
Habia Cable   22,9 85,0 - �,4 42,0 27,3 3,6 - –��,5 26,� �96,8
totALt   40,2 183,0 0,6 18,2 133,3 27,3 3,6 - –11,5 26,1 420,8

2005   USD EUR DKK NOK GBP RMB AUD JPY HKD KRW Totalt

Lesjöfors   2�,7 7�,7 5,8 �4,2 66,2 - - - - - �79,6
Habia Cable   50,4 76,� - - 5�,0 �4,0 - 2,6 –22,7 20,5 �9�,9
totALt   72,1 147,8 5,8 14,2 117,2 14,0 - 2,6 –22,7 20,5 371,5
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råvarurisker
Beijer Alma exponeras för prisrisker relaterat till inköp av råvaror. 
Habia använder koppar och en del plaster i sin produktion medan 
Lesjöfors insatsmaterial är stål och en del andra metaller.

Derivatinstrument för att säkra råvaruinköp har hittills använts 
i mycket ringa omfattning.  

30
uppLupNA kostNAder oCH förutBetALdA iNtäkter
                           
      Koncernen      Moderbolaget
 2006 2005 2006 2005

Upplupna personalkostnader 6� 43� 64 367 9 6�0 9 668
Upplupna räntor 32 37 -  �4
Förutbetalda kostnader 489 542 80 -
Övrigt 42 928 5� �40 343 588
totALt 104 880 116 086 10 033 10 270

3�
öVrigA kortfristigA skuLder

       Koncernen                      Moderbolaget
 2006 2005 2006 2005

Personalskatter 6 644 7 �05 384 332
Moms �5 9�8 �6 049 - �98 
Förskott från kunder 272 �03 - -
Övrigt �3 560 �� 3�0 - -
summa 36 394 34 567 384 530

32
stäLLdA säkerHeter

 Koncernen Moderbolaget
 2006 2005 2006 2005

Företagsinteckningar  �96 4�7 236 728 - -
Fastighetsinteckningar  60 �09 75 844 - -
Aktier  27 044 27 6�7 �2 260 �2 260
Maskiner som brukas enligt  
finansiella leasingavtal 2� 504 28 976 - -
Tillgångar med äganderättsförbehåll �2 �4� 28 806 - - 
Likvida medel 4 388 - - -
totALt 321 603 397 971 12 260 12 260

33
eVeNtuALförpLikteLser/ANsVArförBiNdeLser 
sAMt åtAgANdeN
Koncernen har eventualförpliktelser avseende borgensförbindelser 
och ärenden som uppkommit i den normala affärsverksamheten. 
Några väsentliga skulder förväntas inte uppkomma genom dessa 
eventualförpliktelser. I sin normala affärsverksamhet har koncer-
nen respektive moderbolaget lämnat följande förpliktelser/ansvars-
förbindelser.

       Koncernen     Moderbolaget
 2006 2005 2006   2005

Investeringsåtagande 7 000 9 000 7 000   9 000
Borgen - � 744 -    �� 744
Erhållet lokaliseringsstöd � 500 � 500 -   -
totALt 8 500 12 244 7 000   20 744

Koncernen har inte identifierat några materiella åtaganden som 
inte redovisas i de finansiella rapporterna.  

34
fiNANsNetto

 Koncernen Moderbolaget
 2006 2005 2006 2005

Mottagen utdelning - - 42 500 50 000
Likvid för aktier - - - 2� 606
Erhållna räntor 2 986 � 834 ��5 22
Betalda räntor –8 747 –8 454 –3 378 –2 325
totALt –5 761 –6 620 39 237 69 303

35
ej kAssAfLödespåVerkANde poster

 Koncernen Moderbolaget
 2006 2005 2006 2005

Avskrivningar 57 978 55 5�5 54 �40
Nedskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar –956 7 047 - -
Resultat i intressebolag - 223 - -
Avsättningar - –289 - -
totALt 57 022 62 496 54 140

36
företAgsförVärV
Den tredje juli förvärvade Lesjöfors den engelska fjädertillverkaren 
Harris Springs Ltd. Innan förvärvet hade bolaget ett räkenskapsår 
som slutade 3� mars. För perioden � april 2005–30 april 2006 
omsatte Harris Springs �8 Mkr och resultatet efter finansnetto var 
�,6 Mkr. 

Köpeskillingen, som erlades kontant var �4,� Mkr
Förvärvade nettotillgångar uppgick till ��,2 Mkr
Goodwill 2,9 Mkr

Inga övriga immateriella tillgångar har identifierats i förvärvskalkylen. 

Goodwillen är hänförlig till verksamhetens lönsamhet samt de 
synergieffekter som bedöms uppstå vid samarbetet med Lesjöfors 
övriga verksamheter i England. 

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet värderades till, 
verkligt värde som följande:



Materiella anläggningstillgångar 7,5 Mkr
Fordringar 3,8 Mkr
Varulager �,� Mkr
Ej räntebärande skulder –�,2 Mkr
Förvärvade nettotillgångar ��,2 Mkr

37
defiNitioNer

Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital, uppskjuten skatt och minoriteter dividerat 
med balansomslutning.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto, med avdrag för 28 procent skatt, i rela-
tion till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto med tillägg för räntekostnader, i relation 
till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Nettoskuld
Räntebärande skulder med avdrag för räntebärande tillgångar.

resultat per aktie
Vinst per aktie efter skatt.

resultat, vinst
Begreppet resultat och vinst avser, då inget annat anges, resultat 
efter finansnetto.

räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto, plus finansiella kostnader dividerat med 
finansiella kostnader.

skuldsättningsgrad
Summan av räntebärande skulder, i relation till eget kapital.

soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.

sysselsatt kapital
Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder.

Vinst per aktie efter schablonskatt
Resultat efter finansnetto, med avdrag för 28 procent skatt, i rela-
tion till genomsnittligt antal aktier.

Vinst per aktie efter skatt
Redovisat resultat med avdrag för skatt, i relation till genomsnitt-
ligt antal aktier.

Vinst per aktie efter skatt efter utspädning
Redovisat resultat med avdrag för skatt, i relation till genomsnitt-
ligt antal aktier.

38
BoLAgsuppgifter

Allmän information
Beijer Alma AB och dess dotterbolag är en internationellt verksam 
industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning till kunder 
inom högteknologiskt inriktade branscher. Bolaget är ett aktiebolag 
med säte i Uppsala, Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är Box 
�747, 75� 47 Uppsala. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Mid 
Cap-lista.

Dessa koncernräkenskaper har godkänts av Bolagets styrelse 
den 8 februari 2007. Balans- och resultaträkningarna kommer att 
föreläggas årsstämman den 28 mars 2007.
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Uppsala den 8 februari 2007

Anders Wall
Styrelsens ordförande

 Anders G. Carlberg  Thomas Halvorsen  Göran W Huldtgren 

 Marianne Nivert  Johan Norman  Johan Wall 

Bertil Persson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 februari 2007 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bodil Björk 
Auktoriserad revisor



Till årsstämman i Beijer Alma AB (publ) 
Org nr 556229-7480

 
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning i Beijer Alma AB (publ) för år 2006. 
Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 32–58. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen 
samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS 
sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tilläm-
pas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar 
är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisning-
en och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En  
revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandling-
arna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktö-

ren gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern-
redovisningen samt att utvärdera den samlade informa-
tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana 
de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av koncernens resultat och ställning.  
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.
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Revisionsberättelse

Stockholm den 15 februari 2007

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bodil Björk
Auktoriserad revisor



 styreLse

 �  Anders Wall, ordförande, f 1931 
 Utbildning: Studier vid Handelshögskolan i Stockholm.
 Med Dr h.c. Generalkonsul
 Styrelseledamot sedan: 1992
 Aktieinnehav genom bolag och familj: 3 735 120 varav  
 2 199 000 A-aktier
 Styrelseordförande i: Beijerinvest AB, Kjell & Märta Beijers  
 Stiftelse, Anders Walls Stiftelser, Konsul Th C Berghs  
 Stiftelse, Ryda Bruk AB, Svenskt Tenn AB, Morgongåva  
 Företagspark AB.
 Styrelseledamot i: Domarbo Skog AB, Hargs Bruk AB,  
 Innoventus Project AB, Scandinavian Life Science Venture   
 (SLS), Sponsor Stiftelseförvaltning AB, Stiftelsen Anders Walls  
 Professur i Entreprenörskap m.fl.
 Uppsala Universitets Hedersmedlem, Luxemburgs General- 
 konsul, ledamot IVA.
 Tidigare	befattningar: VD och koncernchef i AB Kol&Koks/ 
 Beijerinvest 1964–81, efter sammanslagning med AB Volvo 
 styrelseordförande 1981–83. VD och koncernchef Investment 
 AB Beijer 1983–.
 Tidigare styrelseuppdrag: Handelsbanken, Skandia, Industri- 
 värden, Uddeholm, Billerud, Group Bruxelles Lambert.

 2  Anders g. Carlberg, f 1943
 Utbildning: Civilekonom.
 VD Axel Johnson International AB
 Styrelseledamot sedan: 1997
 Aktieinnehav: 3 000 
 Styrelseledamot i: Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc.,  
 Sapa AB, SSAB, SäkI, Mekonomen m.fl. 
 Tidigare	befattningar: VD och koncernchef i J.S. Saba och 
 Nobel samt vVD i SSAB.
 

 3  thomas Halvorsen, f 1949
 Utbildning: Fil kand.
 Styrelseledamot sedan: 1992
 Aktieinnehav: 3 000 
 Styrelseledamot i: Miris Holding AB. 
 Tidigare	befattningar: VD Fjärde AP-Fonden,  
 befattningar på Handelsbanken.

 4  göran W Huldtgren, f 1941
 Utbildning: Ekonomutbildning vid Uppsala Universitet.
 VD Scandecor Marketing AB
 Styrelseledamot sedan: 1983
 Aktieinnehav genom bolag och familj: 581 210 varav  
 304 800 A-aktier. 
 Styrelseledamot i: LeanOn AB. 
 Tidigare	befattningar: egen företagare sedan 1968

 5  Marianne Nivert, f 1940
 Utbildning: Teleingenjör, Fil kand. 
 Styrelseledamot sedan: 2002
 Aktieinnehav: 6 000 
 Styrelseordförande i: Posten AB, Rädda Barnen.
 Styrelseledamot i: SSAB, Wallenstams Byggnads AB,  
 Karolinska Universitetssjukhuset, Systembolaget AB,  
 Fjärde AP-fonden.
 Tidigare	befattningar: VD och koncernchef Telia AB,  
 vVD och chef nätverksamheten Telia AB, vVD och Chef  
 HR-verksamheten Telia AB.
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6  johan Norman, f 1957
 Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan Stockholm,  
 vidareutbildning IMD, Lausanne, Schweiz.
	 Styrelseledamot sedan: 2002
 Aktieinnehav: 165 000
 Styrelseledamot i: Nike Hydraulics AB.
 Tidigare	befattningar: VD IndustriRenting AB, vVD Nordisk  
 Renting AB, vVD Svenskt Fastighetskapital AB, VD och  
 huvudägare Via Partners AB, styrelseledamot och huvudägare 
 Segerström & Svensson AB, styrelseledamot och huvudägare  
 i Nike Hydraulics AB.

 7  johan Wall, f 1964
 Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, KTH Stockholm, 
 Visiting Scholar, Stanford University, Palo Alto, USA.
 VD Enea AB
 Styrelsesuppleant: 1997–2000 
 Styrelseledamot sedan: 2000
 Aktieinnehav: 3 000 
 Styrelseledamot i: Kjell & Märta Beijers Stiftelse, Anders  
 Walls Stiftelser m.fl. 
 Tidigare	befattningar: VD Framfab AB, konsultchef  
 Framfab AB, VD Netsolutions AB, programutvecklare  
 Verizon Laboratories, Boston, USA.

 8  Bertil persson, f 1961
 Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan Stockholm, 
 VD och koncernchef Beijer Alma AB
 Styrelsesuppleant: 2000–2001 och sedan 2002 
 Styrelseledamot: 2001–2002
 Aktieinnehav: 3 000  
 Köpoptioner: 200 000 
 Styrelseledamot i: Posten AB.
 Tidigare befattningar: chef för treasuryverksamheten Investor  
 AB, Finansdirektör Scania AB, vVD LGP Telecom AB.

LedANde BefAttNiNgsHAVAre

Bertil persson, f 1961, Civilekonom
VD och koncernchef 
Anställd sedan: 2000 
Aktieinnehav: 3 000 
Köpoptioner: 200 000  

jan Blomén, f 1955, Civilekonom
Ekonomichef
Anställd sedan: 1986 
Aktieinnehav med familj: 49 800

Carl Modigh, f 1972, Civilingenjör, MBA
Affärsutveckling 
Anställd sedan: 2000 
Aktieinnehav: 0 

jan olsson, f 1956, Civilekonom
Koncerncontroller 
Anställd sedan: 1993
Aktieinnehav: 0

reVisor

Revisionsbolaget  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Huvudansvarig revisor 
Bodil Björk, f 1959
Auktoriserad revisor 
Revisor i Beijer Alma AB sedan 2006.

styrelse, ledning och revisor • • •
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Adresser  Beijer ALMA AB

Beijer Alma AB

Dragarbrunnsgatan 45

Forumgallerian

Box �747

75� 47 UPPSALA

Telefon 0�8-�5 7� 60

Telefax 0�8-�5 89 87

Epost info@beijer-alma.se

förnamn.efternamn@beijer-alma.se

www.beijer-alma.se

Birger Jarlsgatan 6, 3 tr

Box 7823

�03 97 STOCKHOLM

Telefon 08-506 427 50

Telefax 08-506 427 77

Lesjöfors AB

Lesjöfors AB

Köpmannagatan 2

652 26 KARLSTAD

Telefon 054-�3 77 50

Telefax 054-2� 08 �0

Epost info@lesjoforsab.com

förnamn.efternamn@lesjoforsab.com

www.lesjoforsab.com

Lesjöfors Industrifjädrar

producerande bolag

Lesjöfors stockholms fjäder AB

Jämtlandsgatan 62

�62 60 VäLLINGBY

Telefon 08-87 02 50

Telefax 08-87 63 50

Epost info.vby@lesjoforsab.com

Lesjöfors industrifjädrar AB

Hudene

524 92 HERRLJUNGA

Telefon 05�3-220 00

Telefax 05�3-230 2�

Epost info.hja@lesjoforsab.com

682 93 NORDMARKSHYTTAN

Telefon 0590-530 25

Telefax 0590-530 60

Epost info.nor@lesjoforsab.com

Lesjöfors fjädrar AB

Kanalvägen 3

680 96 LESJÖFORS

Telefon 0590-60 8� 00

Telefax 0590-3�0 3�

Epost info.lfs@lesjoforsab.com

oy Lesjöfors Ab

Valsverksvägen ��5

FI-�04 �0 ÅMINNEFORS

Finland

Telefon +358 �9 27 66 200

Telefax +358 �9 27 66 230

Epost info.ami@lesjoforsab.com

european springs & pressings Ltd

Chaffinch Business Park, Croydon Road

Beckenham

GB-KENT BR3 4DW

Storbritannien

Telefon +44 2086 66� 800

Telefax +44 2086 63� 900

Epost sales@europeansprings.com

 

Lodge Way, Indian Queens

St. Columb

GB-CORNWALL TR9 6TF

Storbritannien

Telefon +44 �726 86� 444 

Telefax +44 �726 86� 555

Epost cornwallsales@europeansprings.com

Harris springs Limited

Clifford House, Industrial Estate, 

Ruscombe, Reading

GB-Berkshire RG�0 9LR

Storbritannien

Telefon +44 ��8 934 00 24

Telefax +44 ��8 934 �3 65

Epost info@harris-springs.com

Lesjöfors Banddetaljer

producerande bolag

Lesjöfors A/s

Ringager 9-��

Postboks 362

DK-2605 BRØNDBY

Danmark

Telefon +45 46 95 6� 00

Telefax +45 46 95 6� 95

Epost info.bby@lesjoforsab.com

Mads Clausensvej 75

DK-6360 TINGLEV

Danmark

Telefon +45 73 34 6� 00

Telefax +45 73 34 6� 0�

Epost info.tlv@lesjoforsab.com
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Lesjöfors springs LV

Kapsedes Str. 2 b

LV 3402 LIEPAJA

Lettland

Telefon +37� 340 �8 40

Telefax +37� 340 �8 50

Epost info.lep@lesjoforsab.com

Lesjöfors Banddetaljer AB

Expovägen 7

33� 42 VäRNAMO

Telefon 0370-69 45 00

Telefax 0370-69 45 99  

Epost info.vmo@lesjoforsab.com

Lesjöfors China Ltd

Nr. 22 Hengshan Rd.

New District

CN-CHANGZHOU 2�3022

Kina

Telefon +86 5�9 5�� 86 �0

Telefax +86 5�9 5�� 86 70

Epost info.czx@lesjoforsab.com

Lesjöfors Chassifjädrar

Lesjöfors Automotive AB

Rådjursvägen 8 

352 45 VäXJÖ

Telefon 0470-70 72 80

Telefax  0470-70 72 99

Epost info.vax@lesjoforsab.com

Lesjöfors springs (uk) Ltd

Lowfields Way

Lowfields Business Park

GB-WEST YORKSHIRE HX5 9DA  

Storbritannien

Telefon 

Automotive +44 �422 370 770

Industrifjädrar +44 �422 377 335

Telefax 

Automotive +44 �422 377 233

Industrifjädrar +44 �422 373 336

Epost info.ell@lesjoforsab.com

Lesjöfors springs gmbH

Spannstiftstr. 2

DE-58��9 HAGEN-HOHENLIMBURG

Tyskland

Telefon +49 2334 50� 7�8

Telefax +49 2334 50� 7�7

Epost info.hag@lesjoforsab.com

Utländska säljbolag

Industrifjädrar och Banddetaljer

Lesjöfors springs oy

Hallimestarinkatu �9 

FI-20780 KAARINA 

Finland

Telefon +358 2 276 �4 00

Telefax +358 2 235 56 89

Epost info.abo@lesjoforsab.com

Lesjöfors A/s

Professor Birkelandsvei 24 A

N-�08� OSLO

Norge

Telefon +47 22 90 57 00

Telefax +47 22 90 56 90

Epost info.ske@lesjoforsab.com

Lesjöfors springs (uk) Ltd

Lowfields Way

Lowfields Business Park

GB-WEST YORKSHIRE HX5 9DA 

Storbritannien

Telefon 

Automotive +44 �422 370 770

Industrifjädrar +44 �422 377 335

Telefax 

Automotive +44 �422 377 233

Industrifjädrar +44 �422 373 336

Epost info.ell@lesjoforsab.com

HABiA CABLe AB

Kanalvägen �8, 6 tr

Box 5076

�94 05  UPPLANDS VäSBY

Telefon 08-630 74 40

Telefax 08-630 �2 20

Epost info@habia.se

förnamn.efternamn@habia.se

www.habia.com

Produktion

Fabrik & försäljningskontor

Habia Cable production AB

Tierpsvägen 8

8�5 75 SÖDERFORS

Telefon 0293-22 000

Telefax

fabrik 0293-307 5�

försäljning 0293-307 50

Epost info.se@habia.com

 

Habia Cable Latvia siA 

Kapsedes Str. 2 b

LV-3402 LIEPAJA

Lettland

Telefon +37� 340 �8 40

Telefax +37� 340 �8 50

Habia kabel produktions gmbH & Co.kg

Oststrasse 9�

DE-22844 NORDERSTEDT

Tyskland

Telefon +49 405 35 35 00

Telefax +49 405 35 35 046

Epost info.de@habia.com

Habia Cable China Ltd

No. 22 Heng Shan Road

Hi-Tech Park, New District

CN-CHANGZHOU 2�3022

Kina

Telefon +86 5�9 5�� 80 �0

Telefax +86 5�9 5�0 29 98 

Epost info.cn@habia.com

Försäljning

Habia Cable Nordic AB

Kanalvägen �8, 6 tr

Box 5076

�94 05  UPPLANDS VäSBY

Telefon 08-630 74 80

Telefax 08-630 �2 20

Epost info.se@habia.com

Försäljningskontor

Jukolansuora 3 C5

FI-043 40 TUUSULA

Finland

Telefon +358 20 �55 25 30

Telefax +358 20 �55 25 39

Epost info.fi@habia.com

Dronningensgate ��

NO-�530 MOSS

Norge

Telefon +47 69 20 75 75

Telefax +47 69 20 75 76

Epost  info.no@habia.com

Tinghøjvej 5

DK-3650 Ølstykke

Danmark

Telefon +45 70 22 83 03

Telefax +45 47 �7 50 �0

Epost info.dk@habia.com

Habia Cable Ltd

Short Way

Thornbury Industrial Estate

Thornbury

GB-BRISTOL BS35 3UT

Storbritannien

Telefon +44 �454 4� 25 22

Telefax +44 �454 4� 6� 2�

Epost info.uk@habia.com

Habia Cable sA

94, avenue Denis Papin

FR-45800 SAINT JEAN DE BRAYE

Frankrike

Telefon +33 238 22 �5 70

Telefax +33 238 22 �5 79

Epost info.fr@habia.com

Habia Cable BV

Voorerf 33

NL-4824 GM BREDA

Nederländerna

Telefon +3� 76 54� 64 00

Telefax +3� 76 54� 82 89

Epost info.nl@habia.com

Försäljningskontor

Zeppelinstrasse 5/�

DE-8923� NEU-ULM

Tyskland

Telefon +49 73� 704 79 50

Telefax +49 73� 704 79 599

Epost info@habia-kabel.com

Habia Cable Asia Ltd

Flat ��09, ��/F 

Fast Industrial Building

658 Castle Peak Road 

Lai Chi Kok, Kowloon

Hongkong

Telefon +852 259� �3 75

Telefax +852 2838 02 29

Epost info.hk@habia.com

Habia Cable korea Branch office 

#603-B, Sangah B/D

Pyollyang-dong,

Kwachon-Shi

KR-KYONGGI-DO 427-040

Sydkorea

Telefon +82 2 504 66 74

Telefax +82 2 504 66 75

Epost info.kr@habia.com
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•••  ekonomisk information 

Årsstämma

 
tidspLAN för  
ekoNoMisk iNforMAtioN 

Bokslutskommuniké och kvartals- 
rapporter publiceras på Beijer Almas 
hemsida, www.beijer-alma.se. Årsredo-
visningen och kvartalsrapporterna 
sänds automatiskt till aktieägarna.
 

2007
n	 28 mars Årsstämma
n	 25 april Kvartalsrapport, 
  � jan–3� mar
n	 �6 augusti Kvartalsrapport, 
  � apr–30 jun
n	 24 oktober  Kvartalsrapport, 
  � jul–30 sep

2008
n	 Februari Bokslutskommuniké 
  för 2007
n	 Mars Årsstämma

Rapporterna kan beställas från:
Beijer Alma AB
Box �747
75� 47 Uppsala
Tel 0�8-�5 7� 60, fax 0�8-�5 89 87
eller via hemsidan  
www.beijer-alma.se

koNtAktpersoNer  
Bertil Persson   
VD och koncernchef  
Tel: 08-506 427 50  
E-post: bertil.persson@beijer-alma.se 

Jan Blomén   
Ekonomichef
Tel: 0�8-�5 7� 60  
E-post: jan.blomen@beijer-alma.se

Årsstämma äger rum onsdagen den 28 mars 2007, klockan 18.00, i mic-
aulan, Polacksbacken, Hus 6 Rullan, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala.

ANMäLAN 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
n	 dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB  
 torsdagen den 22 mars 2007,
n	 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 22 mars  
 2007 kl 16.00.

Anmälan kan göras på följande sätt:
n	 telefon 018-15 71 60,
n	 telefax 018-15 89 87,
n	 e-post info@beijer-alma.se
n	 www.beijer-alma.se
n	 skriftligen, gärna på den i årsredovisningen bifogade anmälnings- 
 blanketten, under adress Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47 Uppsala. 
Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier 
och telefonnummer (dagtid).

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste ha registrerat aktierna 
i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast tors-
dagen den 22 mars 2007.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan 
härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

utdeLNiNg  

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås måndagen den  
2 april 2007. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning 
komma att utsändas via VPC med början torsdagen den 5 april 2007. 

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 4,00 kr per aktie (3,67). 
Förra årets utdelning bestod i ordinarie utdelning 2,67 kr och extra utdel-
ning föranledd av reavinsten vid försäljningen av Stafsjö om 1,00 kr.

äreNdeN

Fullständig kallelse med föredragningslista och beslutsförslag kan rekvireras 
från Beijer Alma, telefon 018-15 71 60, telefax 018-15 89 87 eller e-post info@
beijer-alma.se. Information finns även tillgänglig på www.beijer-alma.se.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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produktion: Waldton  
foto: Sune Fridell, samtliga bilder med undantag för bild från Habias fabrik i Kina, sid 31 (Liu Jianzhong).   
tryck: S-M Ewert AB, 2007



Beijer Alma AB (publ) 

Org nr 556229-7480 

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

»I arbetet med att skapa hög lönsamhet och god till-
växt har det etablerats en företagskultur med tydlig 
resultatorientering och hög kostnadsmedvetenhet.«

Bertil Persson, VD och koncernchef




