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Detta är Beijer Alma • • •
Beijer Alma AB (publ) är en internationellt verksam industrigrupp som

fokuserar på komponenttillverkning till kunder inom högteknologiskt

inriktade branscher. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla små 

och medelstora företag med god tillväxtpotential. Ett aktivt, lång-

siktigt strategi- och utvecklingsarbete, kombinerat med investeringar och 

kompletterande företagsförvärv, ska ge konkurrenskraftiga företagsgrupper

i valda marknadssegment. Inom varje segment fokuserar koncernbolagen

på att utveckla starka relationer till kunder som erbjuder tillväxt och lönsam-

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

Nyckeltal
2004 2003 2002 2001 2000

Nettoomsättning, Mkr 1 423 1 154 1 113 1 320 1 133

Resultat efter finansnetto, Mkr 162,0 18,0 4,8 1) 2,0 110,1

Eget kapital per aktie, kr 61 50 51 64 60

Utdelning per aktie, kr 5,00 2) 1,50 1,00 2,00 4,00
1) Exklusive jämförelsestörande poster
2) Av styrelsen föreslagen utdelning

• • • 2004 i sammandrag
■ Bästa verksamhetsåret någonsin.

■ Orderingången ökade med 17,7 procent till 1 428 Mkr (1 213).

■ Nettoomsättningen ökade med 23,3 procent till 1 423 Mkr (1 154).

■ Resultatet efter finansnetto blev 162,0 Mkr (18,0).

■ Kassaflödet var 197,2 Mkr (74,8).

■ Vinsten per aktie efter schablonskatt uppgick till 12,76 kr (1,45).

■ Investeringarna uppgick till 48 Mkr (55).

■ Utdelningen föreslås höjd till 5,00 kr (1,50).
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• • • Beijer Almas koncernbolag

Beijer Almas koncernbolag

Stafsjö 8,3 %

Elimag 7,2 %

Habia 37,0 %

Lesjöfors 47,3 %

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 och Kina. Omsättningen

2004 var 673,4 Mkr. Antalet anställda var 429.

HABIA CABLE AB 

Habia är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom

telekommunikation, transport, kärnkraft, försvar och övrig industri. Före-

taget har tillverkning och produktutveckling i Sverige samt tillverkning i Tysk-

land och Kina. Omsättningen 2004 var 527,0 Mkr. Antalet anställda var 369.

ELIMAG AB

Elimag är en ledande tillverkare av precisionsdetaljer i aluminium till kunder

inom telekom, försvar och annan högteknologisk industri. Omsättningen

2004 var 102,8 Mkr. Antalet anställda var 63.

AB STAFSJÖ BRUK

Stafsjö utvecklar, tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler för process-

industrin över hela världen. Företaget har tillverkning och produktutveck-

ling i Sverige och Kina. Omsättningen 2004 var 118,3 Mkr. Antalet anställda

var 67.

Artiklar om Beijer Alma under 2004

Dagens Industri, Tunga åren över för Beijer Alma, 2004-03-01

Dagens Industri, Slutsparat, 2004-04-14

Affärsvärlden, Vinstmaskinen går igång, 2004-05-19

Upsala Nya Tidning, Beijer Almas bästa tid är nu, 2004-10-23

Dagens Industri, Lesjöfors Fjädrar har stuns i utvecklingen, 2004-10-29

Börsveckan, Beijer Alma har mer att ge, 2004-11-15

Bolagsanalyser under 2004

Kaupthing Bank, Höjd riktkurs och uppdaterad rekommendation, 2004-02-17

Kaupthing Bank, Stark start på året, 2004-03-23

Avanza, På väg mot rekordresultat, 2004-04-16

Alfred Berg ABN AMRO Research, What a turnaround!, 2004-04-19

Kaupthing Bank, Impressive leverage, 2004-08-19

Alfred Berg ABN AMRO Research, First class delivery, 2004-08-19

Kaupthing Bank, Small Cap Navigator, 2004-09-27

Avanza, Går bättre än någonsin, 2004-12-02

Kaupthing Bank, Small Cap Navigator, 2004-12-10

Kaupthing Bank, Nordic Telecom Update, 2004-12-15



2004 uppvisade Beijer Alma en mycket stark
utveckling. Efter några svaga år såg vi en både
kraftfull och positiv omsvängning i våra verksam-
heter. Mot bakgrund av denna utveckling vill jag
återknyta till ett begrepp som präglar min syn på
koncernens utveckling – långsiktighet.

Det arbete vi nu kan skörda frukterna av är följden av

genomtänkta och konsekventa satsningar på många

nivåer inom Beijer Alma. Med långsiktighet menar jag

att vi varit uthålliga, tagit ansvar och agerat framsynt för

att slå vakt om dotterbolagens verksamheter, till exempel

vad gäller produktions- och marknadsfrågor. Parallellt

har ledningen i Beijer Alma haft ett tydligt fokus på kost-

nader och kassaflöde, vilket gjort att vår finansiella ställ-

ning idag är mycket stark. Långsiktighet ger stabilitet

och banar väg för industriellt sunda strukturer, vare sig

det handlar om etablering av nya verksamheter eller om

att utveckla befintliga strukturer. Motsatsen är det kort-

siktiga och till och med giriga agerandet med sikte på

snabba vinster, som tyvärr blivit vanligare. Att Beijer

Alma kan och vill agera annorlunda känns viktigt att

understryka. För mig som ordförande känns det också

positivt att våra aktieägare slutit upp bakom Beijer Alma

under de utmanande år som varit. Det visar på ett ansvar

och förtroende som känns betryggande för framtiden. 

TYDLIGGJORD STRATEGI

Under året har styrelse och ledning arbetat med att tyd-

liggöra Beijer Almas strategi. Vid gemensamma strategi-

möten har vi lagt fast hur koncernen ska växa och

utvecklas framöver. I detta arbete har styrelsens erfaren-

heter och breda kompetens varit en stor tillgång. Via

denna slagkraftiga mix av kompetenser – kombinerat

med ett stort engagemang – har vi tillsammans skapat

förutsättningar för en fortsatt långsiktig och lönsam

utveckling för Beijer Alma. I detta sammanhang vill jag

också anknyta till vårt fina samarbete med koncernled-

ningen. Det är ett förtroendefullt samarbete som präglas

av öppenhet och tydlighet. Detta skapar en transparens

som möjliggör stort ansvar och hög självständighet för

ledningen och god kontroll i styrelsen. 

När vi nu summerar 2004 vill jag framföra ett stort

tack till alla medarbetare i koncernen. Era insatser har

starkt bidragit till att Beijer Alma nu kan dra nytta av för-

ändringarna i marknaden på ett framgångsrikt sätt. Jag

vill också tacka våra aktieägare som visat prov på uthål-

lighet och ansvar. Vår starka utveckling möjliggör åter-

igen en mer attraktiv utdelningsnivå, vilket jag ser som en

viktig kompensation för era insatser. Samtidigt tror och

hoppas jag att denna kompensation också stimulerar till

ett fortsatt långsiktigt engagemang i Beijer Alma.

ANDERS WALL

Styrelsens ordförande

Långsiktighet – grunden för vår utveckling

styrelsens ordförande har ordet • • •
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2004 blev det hittills bästa verksamhetsåret i 
Beijer Almakoncernens historia. Helårsresultatet
blev 162 Mkr. Koncernen har aldrig tidigare 
presterat ett resultat som ens varit i närheten av
dessa höga nivåer. Det goda resultatet är en effekt
av en återhämtning i efterfrågan på koncernens
produkter, men också av ihärdigt arbete med att få
ned kostnaderna och öka effektiviteten.

Karaktären på återhämtningen har varit gynnsam för

Beijer Alma. Strategin har varit att till en bas av stabila

industriföretag lägga verksamheter med hög tillväxt-

potential, framförallt inom telekomområdet. 

Merparten av investeringarna under 2000 och 2001

avsåg kapacitet inom just telekom. Den låga efterfrågan

under 2002 och 2003 innebar ett lågt utnyttjande av

denna kapacitet. När utvecklingen sedan tog fart 2004

kunde vi möta en kraftigt stigande efterfrågan utan att

göra några större investeringar. 

Under de senaste årens svagare efterfrågeläge har 

vi ägnat mycket kraft åt att sänka kostnaderna, öka 

produktiviteten och stärka koncernens balansräkning.

Dessutom har försäljningsarbetet intensifierats för att

kompensera efterfrågebortfall och diversifiera kundport-

följerna.

Även under 2004 – när försäljningen tagit fart – har

vi lyckats hålla nere kostnaderna i bolagen. Det innebär

att en försäljningsökning på 269 Mkr för koncernen

givit en resultatökning om 144 Mkr, vilket ger ett resul-

tatgenomslag på 54 procent. 

Trots den högre faktureringen har rörelsekapitalet

minskat samtidigt som investeringarna hållits på en

relativt låg nivå. Tillsammans bidrar detta till ett

rekordstort kassaflöde, 197 Mkr för helåret och en 

nettoskuldsättning som minskat till 178 Mkr. Solidite-

ten uppgår till 50 procent. Sammantaget gör detta att

Beijer Alma nu har en finansiell styrka som dels ger oss

en beredskap inför sämre tider, dels kan användas för

offensiva åtgärder.

STARK UTVECKLING I DOTTERBOLAGEN

Alla koncernens företag har presterat bra resultat. Lesjö-

fors vinst nära nog fördubblades jämfört med 2003.

Faktureringen ökade med 18 procent och alla affärs-

områden visade hög tillväxt jämfört med föregående år.

Lesjöfors har över åren visat en jämn och hög resultat-

utveckling. 2004 blev rörelsemarginalen 16 procent. Det

gör Lesjöfors till ett av de lönsammaste företagen i den

europeiska fjäderbranschen.

Habia gjorde under 2004 en regelrätt turnaround.

Under flera år har företaget tyngts av en svag efter-

frågeutveckling inom sitt största kundsegment, telekom.

Beijer Almas ledning har därför arbetat tillsammans

med Habias ledning för att anpassa kostnader och

rörelsekapital till rådande marknadsläge. I början 

av 2004 förbättrades efterfrågan från telekomsektorn

markant. Samtidigt gav arbetet med företagets rationa-

liseringar effekt. Detta resulterade i en kraftig resultat-

förbättring.

Även koncernens mindre dotterbolag, Elimag och

Stafsjö, hade en bra utveckling under 2004. Elimag

ökade faktureringen med 50 procent till 103 Mkr. Resul-

tatet ökade från -5,0 Mkr till 8,1 Mkr. Företaget hade

tidigare sin försäljning till några få kunder. Idag är för-

säljningen spridd över ett stort antal kunder. Detta har i

hög grad sänkt bolagets risknivå.

Stafsjö har påverkats positivt av den högre investe-

ringsaktiviteten inom massa- och pappersindustrin. Sär-

skilt den kinesiska marknaden har utvecklats väl. Detta

gynnar Stafsjö som har en stark position i denna marknad.

SNABBA FÖRÄNDRINGAR

Omvandlingshastigheten i omvärlden är hög, kanske den

högsta i modern tid. Företag fokuserar på kärnverksam-

heten och lägger ut alltmer av kringverksamheter på

underleverantörer. Denna trend är tydlig, inte minst i

telekombranschen där de stora systemleverantörerna går

mot att paketera hårdvara och tjänster. Samtidigt köps

alltmer av delsystemen från kontraktstillverkare och
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andra underleverantörer. Denna utveckling ser vi också

inom flera andra branscher, till exempel inom bilindustrin

och den medicintekniska industrin.

En annan tydlig trend är utflyttningen av produktion

från Sverige till lågkostnadsländer i Östeuropa och

Asien. Denna utveckling har accelererat under senare år

och är särskilt tydlig i utflyttningen till Kina. Kravet på

lägre produktionskostnader – i kombination med krav

på närhet till kunderna – förutsätter närvaro i dessa

regioner.

Utvecklingen pekar också mot att tillväxten i världs-

ekonomin blir alltmer tudelad. De mogna ekonomierna i

västvärlden har en låg eller måttlig tillväxt. Vissa länder

i Central- och Östeuropa samt i Asien – och då framför

allt Kina – har däremot en hög tillväxt. I dessa länder

finns ett uppdämt investerings- och konsumtionsbehov.

Dessutom är Kina en av världens största marknader. Den

kinesiska ekonomin kommer sannolikt att uppvisa en

hög tillväxt under lång tid framöver, särskilt som tillväx-

ten sker från en låg nivå.

Behoven av lågkostnadsproduktion och lokal närvaro

hos internationella kunder i låglöneländer är således

stort. Vi möter behoven genom att etablera verksamhet i

dessa länder. Lesjöfors har byggt upp en ny fabrik i Lett-

land. Allt mer av den prispressade produktionen med

högt arbetsinnehåll flyttas till denna fabrik. Habia har

sedan flera år en fabrik i Kina. Stafsjö har under 2004

etablerat produktionsverksamhet i Kina. Detta efter att

en stor del av komponentförsörjningen har flyttats till

landet.

Utflyttningen av produktion drivs ofta av krav från

internationella kunder. Närvaron i Kina förbättrar också

möjligheterna att nå kunderna på den lokala markna-

den. Det är Habias etablering ett utmärkt exempel på.

Till en början hade Habia bara några få västerländska

kunder vid fabriken i Kina. Idag har man ett 80-tal kunder

och en stor del av dessa är lokala kinesiska aktörer. 

För att säkra framtida tillväxt och lönsamhet är

fokusering på egna produkter eller produktkoncept en

viktig drivkraft. Härmed underlättas kontrollen över

verksamheten. Samtidigt kan bolaget bestämma vilka

marknader som ska bearbetas. Tydligare mervärden kan

också byggas in i produkter, tjänster och distribution. 

SVAGARE EFTERFRÅGAN 2005

2004 gynnades Beijer Alma av en stark utveckling i den

globala efterfrågan på koncernens produkter. Produkt-

mixen i koncernens bolag var dessutom gynnsam. 

Sannolikt var 2004 toppen i rådande konjunktur-

cykel för Beijer Alma. Första halvan av året var dess-

utom starkare än den andra. Det gäller framför allt efter-

frågan från telekomsektorn. Efterfrågeläget bedöms som

fortsatt gynnsamt. Ändå är det mindre sannolikt att den

mycket goda efterfrågan från telekomindustrin under

första halvåret 2004 återkommer under 2005. Produkti-

viteten är dock hög, koncernen är finansiellt stark och

beredskapen att hantera svängningar i efterfrågan är

mycket god. Det gör att förutsättningarna för ett fortsatt

bra resultat för Beijer Alma är goda.

BERTIL PERSSON

VD och koncernchef

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

Arbetet med att förverkliga Beijer Almas affärsidé
bygger på aktivt ägande för att uppnå ett konkret
värdeskapande. I det aktiva ägandet är långsiktighet
och nära samverkan med koncernbolagen grundläg-
gande för att uppnå lönsam tillväxt. I detta avsnitt
ger VD och koncernchef Bertil Persson sin syn på
affärsidé och värdeskapande.

Beijer Almas affärsidé är att förvärva, äga och utveckla små

och medelstora företag. Hur har ni lyckats i ert arbete?

Under perioden 1995–2004 har avkastningen på eget

kapital varit i snitt 13,4 procent per år. Jämfört med en

riskfri ränta – till exempel 10 års statsobligationer över

samma period – innebär det att Beijer Alma skapat en

meravkastning som uppgår till 7,4 procent per år.

Vi kan också se till den avkastning Beijer Almas

aktie gett under motsvarande period. En investerad

krona i Beijer Alma 1995 hade vid utgången av 2004

vuxit till 5,37 kronor, inklusive återinvesterade utdel-

ningar. Det innebär en årlig avkastning om 21 procent.

En investering i generalindex, med återinvesterade

utdelningar, har under samma period vuxit från en

krona till 2,76 eller 12 procent per år.

Hur har detta värde skapats?

Först och främst genom att dotterbolagen har bra

grundförutsättningar, bra produkter, hög kvalitet och

hög kompetens. Med detta som utgångspunkt har före-

tagen utvecklats genom ett långsiktigt och aktivt arbete.

Vi har arbetat på att utveckla dotterbolagens affärs-

modeller och affärsstyrning, genomfört investeringar i

tillverkningskapacitet, produktutveckling och interna-

tionella säljorganisationer samt förändrat och utvecklat

ledningsgrupperna i takt med nya krav från den egna

organisationen och omvärlden.

Du talar mycket om aktivt ägande. Vad betyder det för

Beijer Alma?

Begreppet aktivt ägande används av många aktörer 

och riskerar därför att bli en floskel om det inte fylls 

med konkret innehåll. I Beijer Alma innebär det aktiva 

ägandet att koncernledningen arbetar mycket nära dotter-

bolagen. Vi har som huvudregel att inte lägga oss i det

dagliga arbetet i respektive dotterbolag, men vid behov

kan vi ändå arbeta mycket nära ledningen i olika projekt.

Då driver vi oftast frågor som rör bolagets strategi, lön-

samhetsutveckling, verksamhetsstyrning och bemanning.

Under de senaste åren har mycket tid ägnats åt

Habia. Vi har gjort förändringar i företagsledningen.

Stora besparingsprojekt har genomförts, rörelsekapi-

talet har bantats, kontroll- och uppföljningssystem

utvecklats. Givetvis pågår motsvarande arbete även i

övriga bolag i mer eller mindre stor omfattning.

Vad är din syn på möjligheten för Beijer Almas dotter-

bolag att skapa värde i framtiden?

Vi har goda förutsättningar. Bolagen har i dag en 

hög produktivitet och hög lönsamhet. Vi arbetar dess-

utom med att ständigt utveckla bolagen strategiskt. 

Störst potential för värdeskapande finns sannolikt i de 

verksamheter där vi har unika produkter eller produkt-

koncept. Till detta krävs en internationell marknads-

täckning och möjlighet att uppnå en hög marknadsandel

inom det aktuella segmentet. För att få en bra riskprofil

bör dessutom kundbasen vara diversifierad. Vårt fokus

framöver kommer därför att ligga på de delar av verk-

samheten som helt eller delvis uppfyller dessa kriterier. 

Beijer Almaaktiens utveckling, indexerade, jan 1995 = 100
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affärsidé och värdeskapande • • •

Vad betyder långsiktigheten i detta arbete?

Beijer Almas långsiktiga inställning till ägandet är 

sannolikt en viktig förutsättning för att bolagen ska

utvecklas väl över tiden. Vi genomför inte åtgärder – och

avstår heller inte från att vidta åtgärder – för att optime-

ra värdet vid en försäljning av dotterbolaget något eller

några år fram i tiden. Vår strävan är att driva bolagen så

att vi får en långsiktigt uthållig vinsttillväxt.

De senaste åren har balansräkningen stärkts och ni 

har öppnat för möjligheten att återigen vara offensiva. 

Hur ser planerna ut?

Efter flera år med kraftigt positivt kassaflöde har Beijer

Almakoncernen nu en stark balansräkning. Vid utgången

av 2004 var nettoskuldsättningsgraden 32 procent och

soliditeten 50 procent.

Denna styrka kan vi använda för att låta koncernen

växa selektivt. Den första prioriteten är att växa via

organisk tillväxt. En sådan tillväxt har normalt den

högsta kvaliteten och lägsta risken. Orsaken är att vi då

kan utnyttja befintlig organisation samtidigt som vi kän-

ner marknaden och produkterna. 

Nästa prioritering är tilläggsförvärv till existerande

dotterbolag. Även denna typ av tillväxt har en attraktiv

riskprofil eftersom förvärven sker i marknader och inom

produktområden som våra dotterbolag känner till. Vid

ett väl genomfört förvärv finns det dessutom en företags-

ledning som kan ta sig an det förvärvade bolaget.

Vi är också öppna för att förvärva helt nya dotter-

bolag. Just nu har dock denna typ av förvärv en lägre

prioritet. Risken upplevs som högre än vid tilläggs-

förvärv till existerande dotterbolag utan att förtjänst-

möjligheten nödvändigtvis är bättre. Dessutom har pris-

nivåerna på aktuella förvärvsobjekt blivit relativt höga.

Det beror på att många så kallade private equity fonder

konkurrerar om samma objekt som Beijer Alma. Den

höga likviditeten i dessa private equity fonder, ofta i

kombination med hög belåning i förvärven, innebär att

priserna på många förvärvsobjekt drivits upp till orim-

ligt höga nivåer.

Om balansräkningen fortsätter att stärkas – och vi

inom överskådlig tid inte ser oss kunna utnyttja den

finansiella styrkan för organisk eller förvärvad tillväxt –

återstår möjligheten att dela ut större belopp till aktie-

ägarna, alternativt att återköpa aktier.

Vad är det som avgör i valet mellan dessa alternativ?

Valet avgörs alltid av vilket alternativ som, över tiden,

förväntas generera högst vinst per aktie. Om ett tillväxt-

alternativ inte förväntas ge en långsiktigt förbättrad

vinst per aktie kommer vi att avstå från expansions-

möjligheten.
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Långsiktigt skapas värde genom tillväxt under lönsamhet. Beijer Almas strategier baseras dels på 
fyra viktiga förutsättningar för lönsamhet, dels på tre alternativ för att skapa tillväxt. Under 2004 
har bolagets styrelse bedrivit ett arbete för att tydliggöra de strategiska riktlinjerna, som innefattar 
följande delar:

VÄGAR TILL TILLVÄXT
■ Organisk tillväxt
■ Tilläggsförvärv
■ Förvärv av nya dotterbolag

ALTERNATIV TILL TILLVÄXT
■ Utdelning/återköp av aktier

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÖNSAMHET
■ Egna produkter
■ Internationell marknad
■ Hög marknadsandel
■ Diversifierad kundbas

STRATEGI FÖR VÄRDESKAPANDE
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• • • omvärld och marknad

KUNDER

BRANSCHUTVECKLING

Beijer Almas koncernbolag är i stor utsträckning

underleverantörer av komponenter. Kunderna är

företag som levererar kompletta produkter och sys-

tem. Merparten av koncernbolagens produktion

omfattar komponenter för investeringsvaror och

olika industriapplikationer. Ett fåtal produkter

används direkt av slutkonsument. Ett sådant exem-

pel är chassifjädrar från Lesjöfors, som säljs på

eftermarknaden för personbilar och lätta fordon.

Beijer Almas kunder återfinns inom de flesta

industrisektorer. Idag är de största kundsegmen-

ten systemtillverkare inom telekomsektorn, för-

svarsindustrin, processindustrin samt övriga

industrier som tillverkar investeringsvaror. Mobil

telekom stod 2004 för cirka 24 procent av om-

sättningen medan eftermarknad för fordon stod för

13 procent. Försvarsindustrin stod för 7 procent

av koncernens omsättning och processindustrin

för 6 procent. I den övriga delen – 50 procent –

ingår globala industrigrenar som transport- och

bilindustrin, kraftgenerering och konsumentelek-

tronik. De viktigaste marknaderna för Beijer Alma-

koncernen är Europa och Asien. Koncernens pro-

dukter exporteras dock över hela världen.

I Beijer Almas koncernbolag har efterfrågan och

produktion av investeringsvaror en avgörande

betydelse för försäljningsutvecklingen. Nedan-

stående diagram visar denna produktion i Sverige

och EMU-området i relation till koncernens för-

säljningsutveckling. 

Koncernens försäljning av telekomrelaterade

produkter drivs främst av den globala investerings-

aktiviteten inom telekomsystem. Koncernbolagen

levererar komponenter till systemleverantörer och

är därför beroende av att dessa får beställningar

på nya system. 

I nedanstående diagram redovisas dels kvar-

talsvis förändring i den svenska exporten av 

telekomprodukter, dels total export i relation till

försäljningsutvecklingen för Beijer Alma.

Eftermarknad
fordon 13 %

Försvarsindustri 7 %
Processindustri 6 %

Övrig 
industri 50 % Telekom 24 %

Fördelning av 
kunder per segment

Övriga EU 50 %

Övriga
Europa 7 %

Sverige 27 %
Övriga världen 3 %

Asien 13 %

Geografisk fördelning 
av försäljningen

Omvärld och marknad



Under senare delen av 2003 inleddes en åter-

hämtning i efterfrågan som fortsatte under 2004.

Hela industrikonjunkturen förbättrades. Efterfrå-

gan inom infrastruktur för mobil telekom utveckla-

des extra starkt, särskilt under det första halvåret.

Detta var sannolikt resultatet av ett uppdämt inter-

nationellt investeringsbehov bland telekomopera-

törer. Samtidigt var efterfrågan från den kinesiska

marknaden stark. Den kinesiska ekonomin fortsat-

te att växa i mycket hög takt. BNP-tillväxten för

2004 blev 9,2 procent1). Under det andra halvåret

aviserade den kinesiska regeringen åtgärder för att

dämpa tillväxttakten i landets ekonomi. I USA

gynnades tillväxten av en stark inhemsk efter-

frågan, låga räntor och en svag dollar. BNP växte

med 4,4 procent 20041). Under året förvärrades

dock obalanserna i ekonomin genom högre bud-

getunderskott och större underskott i handelsba-

lansen. Även de europeiska länderna visade högre

tillväxt än föregående år. EMU-området växte med

1,8 procent medan den engelska ekonomin växte

med 3,2 procent.

Tillväxten i världsekonomin gynnade Beijer

Almakoncernen som är beroende av en god indust-

rikonjunktur. Flera av bolagen, särskilt Habia,

påverkades dessutom positivt av den goda efter-

frågan inom telekomsektorn.

År 2004 präglades av stora rörelser på valuta- och

råvarumarknaderna. Den amerikanska dollarn

och dollarrelaterade valutor försvagades kraftigt.

Parallellt förstärktes den svenska kronan gene-

rellt mot flertalet valutor. Detta påverkade kon-

kurrenskraften för svenska bolag negativt. Det

gällde särskilt i förhållande till amerikanska före-

tag. Beijer Almakoncernens bolag är alla export-

företag och påverkas därför av valutarörelserna.

Den viktigaste exportregionen är Europa. Det

innebär att den största enskilda valutan för kon-

cernen är EUR följt av GBP och USD. Koncernens

valutapolicy innebär att en viss andel av de 

prognostiserade nettoflödena i främmande valutor

för kommande tolv månader ska terminsäkras.

För 2004 innebar detta att drygt hälften av flöde-

na täcktes via terminskontrakt, vilket har minskat

resultateffekterna av den starkare kronan. Ändå

har koncernens resultat försämrats med cirka 

3,5 Mkr genom ändrade valutakurser.

Råvarupriserna påverkades av den kraftiga till-

växten i den kinesiska ekonomin samt av den 

globala konjunkturuppgången. För många råvaror

noterades under 2004 de högsta prisnivåerna

någonsin. Viktiga råvaror för Lesjöfors och Stafsjö

är olika typer av rostfritt stål. De viktigaste råvaror-

na för Habia är plaster, koppar och silver och för

Elimag aluminium. I slutet av 2003 inleddes en

prisuppgång på de flesta av dessa råvaror. Denna

prisuppgång fortsatte också under 2004. Totalt

ökade koncernens råvarupriser med cirka 8 procent

under året. Genom höjningar av löpande priser till

kund – och via omförhandlingar av längre kundkon-

trakt – har dotterbolagen till största del lyckats

kompensera för de ökade inköpskostnaderna.

Totalt har bruttomarginalerna därför varit oföränd-

rade under året. 

OMVÄRLD
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2004 2003 2002

8 585 8 252 8 640

– – –

9 10 45

317 254 210

84 99 111

2004 2003 2002

Elförbrukning, MWh 9 552 9 224 9 183

Oljeförbrukning, m3 124 149 164

Gasolförbrukning, ton 544 529 499

Materialåtervinning, ton 942 988 1 130

Avfall, deponi/brännbart, ton 243 314 677

HABIA CABLE AB

Den svenska verksamheten inom Habia är sedan

2000 certifierad enligt ISO 14001. På längre sikt

planerar företaget också att certifiera övriga verk-

samheter.

Företagsledningen sätter övergripande miljömål.

Målen bryts sedan ned till respektive produktion

och process. Ett av de övergripande miljömålen

har varit att nå högre materialutnyttjandegrad.

Detta mål har överträffats under 2004. 

Habia i Söderfors har ett produktionstillstånd som

utfärdats av Länsstyrelsen. För produktionen i

Tyskland och Kina krävs i dagsläget inte motsva-

rande myndighetstillstånd.

Arbetet med källsortering har vidareutvecklats i

Söderfors. En depå för avfallssortering har byggts

upp för 28 fraktioner. Under året har återvinnings-

andelen ökat från 70 till 75 procent. I Tyskland

och Kina sker för närvarande endast återvinning

av metallskrot från produktionen.

Under 2004 har Habia arbetat på att ersätta mate-

rial som innehåller ämnen som förbjuds i komman-

de RoHS-direktiv. Det är främst pigment samt

ledarmaterial. Ett fåtal produkter återstår att ersät-

ta. Detta arbete beräknas vara klart 2005. Habias

PTFE-extrudrar i Söderfors har flyttats ihop i

samma del av fabriken. Dessa är nu anslutna till

företagets keramiska bädd, vilket ger effektivare

rening och minskade utsläpp.
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MILJÖCERTIFIERING

MILJÖMÅL

MILJÖTILLSTÅND

AVFALL OCH 
RESTPRODUKTER

RÅMATERIAL OCH
RESURSUTNYTTJANDE

LESJÖFORS AB

Lesjöfors har produktion vid åtta anläggningar.

Fem av dessa är miljöcertifierade enligt ISO

14001. Det danska dotterbolaget är miljögodkänt

av den lokala kommunen. Lesjöfors Banddetaljer

certifierades under 2004.

Miljömålen baseras på miljöaspekter som anses

vara betydande inom respektive enhet. Målen tar

sikte på att reducera följande miljöaspekter:

materialskrot, deponi, energiförbrukning, kemika-

lier och emulsioner.

Alla enheter är C-anläggningar, vilket innebär att

de har en relativt låg miljöbelastning. Lesjöfors

Banddetaljer i Värnamo är B-anläggning sedan

1998. Det gör att verksamheten omfattas av 

miljötillstånd från Länsstyrelsen.

Vid fabrikerna sorteras avfallet i fem till sju fraktio-

ner. De största sammanlagda fraktionerna är vått

slipavfall, deponi och återvinning av råmaterial.

Resursutnyttjande är ett prioriterat område för

koncernens enheter. De flesta enheterna arbetar

aktivt på att minska det material som går till åter-

vinning. Allt råmaterial som skrotas återvinns till

100 procent.

Miljö



2004 2003 2002

Elförbrukning, MWh 4 300 3 550 2 870

Oljeförbrukning, m3 – – –

Gasolförbrukning, ton – – –

Materialåtervinning, ton 218 101 232

Avfall, deponi/brännbart, ton 6 5 6

2004 2003 2002

1 700 1 850 1 700

120 101 111

– – –

60 81 63

54 37 –

AB STAFSJÖ BRUK

Stafsjö avvaktar med att certifiera det kontinuer-

ligt pågående miljöarbetet. När det fattas beslut

om en certifiering enligt ISO 14001 inleds arbetet

med en miljökonsekvensutredning.

Stafsjö bedriver inte någon tillståndspliktig verk-

samhet. Företagets produktion har liten miljö-

påverkan. Därför har Stafsjö inte några separata

miljömål. Miljöfrågorna hanteras inom den ordina-

rie verksamhetsplaneringen.

Stafsjö bedriver anmälningspliktig verksamhet. 

I en årlig rapport redovisas företagets kemikalie-

förbrukning, transporter och hantering av farligt

avfall.

De egna produkterna består främst av återvinnings-

bart material. Materialåtervinningen omfattar skär-

spånor, syrafast stål, utslitna hårdmetallskär samt

papper, wellpapp och mjukplast. Farligt avfall är

emulgerande oljor samt smörj- och hydrauloljor.

Leverantörer som hanterar farligt avfall från Stafsjö

har relevanta myndighetstillstånd.

Företaget hanterar typiska verkstadsförbruknings-

kemikalier, till exempel skäroljor, avfettnings-

medel, rengöringskemikalier och färger. Utsläp-

pen till luft har minskat, främst via förbättrad

miljöteknik och genom att alltmer av det material

som köps in redan är ytbehandlat.

miljö • • •

ELIMAG AB

Elimag arbetar idag enligt ISO 14001. Som ett

led i en framtida certifiering kommer företaget att

ansöka om en miljödiplomering under 2005.

Det övergripande målet för 2004 har varit att

säkerställa villkoren i miljötillståndet i samråd

med tillsynsmyndigheten.

Sedan 2003 har Elimag tillstånd enligt miljö-

balken gällande verksamheten inom nuvarande

fastighet. Samtliga villkor i tillståndet är uppfyllda.

Källsorteringen av restprodukter inom Elimag

omfattar bland annat en fraktion med komposter-

bart avfall. Det förekommer inte något avfall till

deponi. Produktionen – som baseras på bearbe-

tande tillverkning – ger en stor mängd aluminium-

skrot. Eftersom renheten är hög hanterar entre-

prenören för materialskrot denna fraktion sepa-

rerat från övrigt aluminiumavfall.

Företaget arbetar ständigt på att hitta och använ-

da mindre miljöbelastande produkter. Idag använ-

der Elimag endast en produkt som finns registre-

rad i OBS-listan. Produkten används i mycket

liten omfattning. Någon ersättning finns idag inte

tillgänglig på marknaden. 
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MILJÖTILLSTÅND
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RESTPRODUKTER

RÅMATERIAL OCH
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ANTAL ANSTÄLLDA

ÅLDERSSTRUKTUR

ANSTÄLLNINGSTID
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Samtidigt som faktureringen ökat kraftigt har antalet anställda endast ökat med 38 personer
vilket motsvarar 4 procent. Av denna ökning stod Lettland och Kina för 26 personer. 

Personal

LESJÖFORS AB HABIA CABLE AB ELIMAG AB AB STAFSJÖ BRUK

Kvinnor
Män
Tjänstemän
Kollektivanställda 

Åldersfördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Kvinnor
Män

Under 2004 har antalet anställda ökat med 38 personer. Detta innebär även att andelen med kort anställningstid ökat jämfört
med 2003.

Sjukfrånvaron i koncernens bolag är totalt sett relativt låg, bland annat beroende på att dotter-
bolagens verksamhet sker i mindre produktionsenheter. Den höga långtidsfrånvaron i Elimag
är tillfällig och beror på ett fåtal olycksfall utanför arbetet. 

Korttidsfrånvaro
Långtidsfrånvaro
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10 år i sammandrag

Mkr

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Nettoomsättning 1 422,7 1 154,0 1 113,0 1 320,2 1 132,5 1 031,0 1 072,2 939,9 834,7 1 008,5

Rörelseresultat 175,9 39,7 32,4 32,3 129,1 88,3 102,2 93,6 81,9 71,2

Finansnetto -13,9 -21,7 -27,6 -30,3 -19,0 -12,6 -9,3 -6,1 -5,4 -7,4

Resultat efter finansnetto 162,0 18,0 4,8 2,0 110,1 75,7 92,9 87,5 76,5 63,8

Jämförelsestörande poster – – -99,9 – 9,6 13,0 5,1 4,7 20,5 –

Resultat före skatt 162,0 18,0 -95,1 2,0 119,7 88,7 98,0 92,2 97,0 63,8

Skatt -45,2 -10,5 11,1 10,3 -38,3 -33,5 -32,8 -45,2 -21,8 -11,0

Redovisat resultat 116,8 7,5 -84,0 12,3 81,4 55,2 65,2 47,0 75,2 52,8

Anläggningstillgångar 551,2 624,4 657,5 839,3 603,8 444,6 440,8 290,0 258,5 177,2

Omsättningstillgångar 557,5 502,4 519,0 590,0 541,1 424,1 425,0 360,8 310,8 311,8

Eget kapital 558,0 451,7 458,3 577,4 482,3 424,7 397,8 350,3 307,9 247,8

Långfristiga skulder
och avsättningar 167,5 228,2 299,0 376,6 268,8 204,0 233,9 87,1 104,1 75,6

Kortfristiga skulder 383,2 446,9 198,3 475,3 393,8 240,0 244,1 213,4 157,3 165,6

Balansomslutning 1 108,7 1 126,8 1 176,5 1 429,3 1 144,9 868,7 865,8 650,8 569,3 489,0

Kassaflöde efter investeringar 197,2 74,8 116,2 -85,8 -172,7 50,7 -122,9 2,6 -3,3 –

Avskrivningar 91,4 89,6 96,6 86,8 64,3 54,7 42,0 31,1 25,4 26,9

Nettoinvesteringar 
exklusive företagsförvärv 48,0 55,1 18,3 116,0 114,0 69,6 66,1 49,0 31,0 46,0

Sysselsatt kapital 841,8 909,6 967,9 1 189,3 875,5 645,4 627,8 451,6 407,8 335,8

Nettoskuld 178,3 386,9 462,4 579,8 375,4 180,7 195,9 65,1 61,2 53,2

Nyckeltal, %

Bruttomarginal 33,7 28,9 30,7 29,0 35,3 32,4 31,9 34,6 31,7 33,0

Rörelsemarginal 12,4 3,4 2,9 2,5 11,4 8,6 9,5 10,0 9,8 7,1

Vinstmarginal 11,4 1,6 0,4 0,1 9,7 7,3 8,7 9,3 9,2 6,3

Soliditet 50 40 39 40 42 49 46 54 54 51

Andel riskbärande kapital 53 43 43 44 46 53 50 58 59 54

Nettoskuldsättningsgrad 32 86 101 100 78 43 49 19 20 21

Avkastning på eget kapital 23 2,9 0,7 0,3 17 13 18 19 20 20

Räntetäckningsgrad, ggr 11,8 1,7 1,2 1,1 6,1 6,9 8,9 11,4 8,2 5,4

Medeltal antal anställda, st 934 896 940 1 092 943 851 728 609 537 587
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Beijer Almaaktien

Beijer Almaaktien är noterad på Stockholmsbör-
sens O-lista. Vid årets slut uppgick aktiekapitalet i
Beijer Alma till 114,3 Mkr (112,8). Antalet aktier
var 9 143 700 fördelat på 1 110 000 A-aktier och 
8 033 700 B-aktier. Samtliga aktier har ett nominellt
värde om 12,50 kr och lika rätt till andel i bolagets
tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A medför
tio röster och varje aktie av serie B en röst.

Under året omsattes totalt 2 251 490 aktier. Det mot-
svarar 28 procent av utestående B-aktier, vilket är en för-
dubblad omsättning jämfört med 2003. Varje börsdag
omsattes i genomsnitt cirka 9 000 aktier.

KURSUTVECKLING
Under 2004 steg Beijer Almaaktiens börskurs med 101
procent. Stockholm All-Share index steg med 17,6 pro-
cent. Sista betalkurs vid årets slut var 134,50 kr (67,00),
vilket motsvarar ett börsvärde på 1 230 Mkr. Den högsta
kursen, 135 kr, noterades den 29 december. Den lägsta
kursen var 66 kr, som noterades den 2 januari. 

ÄGANDE
Antalet aktieägare vid årets slut var 2 603. Av dessa sva-
rade institutionella ägare för 55,4 procent av kapitalet
och 33,7 procent av rösterna. Utländska ägares innehav
uppgick till 2,2 procent av kapitalet och 1,0 procent av
rösterna. 

EMISSIONER
Vid årets ingång fanns 9 023 300 aktier i Beijer Alma. 
I samband med det konvertibla förlagslånets förfall den
6 maj 2004 emitterades 120 400 nya B-aktier. Vid årets

utgång uppgick antalet aktier till 9 143 700.

KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN
Det konvertibla förlagslån som emitterades till anställda
i koncernen den 6 maj 1999 förföll den 6 maj 2004. Vid
förfallet konverterades lån uppgående till 10,5 Mkr till
120 400 aktier. Tillsammans med tidigare konverteringar
under lånets löptid har totalt lån uppgående till 13,8
Mkr konverterats till 158 800 aktier. 

Vid årets utgång fanns inget utestående konvertibelt
förlagslån.

PERSONALOPTION
Under 2001 beslutades om ett optionsprogram till ledan-
de befattningshavare inom koncernen. Optionerna med-
för rätt att under tiden 1 maj 2001–30 november 2005
teckna nya B-aktier för 105 kronor. 

Under 2004 har samtliga utestående personaloptio-
ner förvärvats av det helägda dotterbolaget Aihuk AB
som därefter innehar 200 000 personaloptioner.

UTDELNING
Beijer Almas policy är att utdelningen långsiktigt ska
utgöra cirka en tredjedel av bolagets genomsnittliga
resultat efter schablonskatt, dock alltid med beaktande
av koncernens långsiktiga finansieringsbehov.

Styrelsen och verkställande direktören har beslutat
föreslå bolagsstämman att 5,00 kr per aktie delas ut till
aktieägarna för räkenskapsåret 2004, bestående av ordi-
narie utdelning om 3,00 kr (1,50) och en extra utdelning
uppgående till 2,00 kr (0). Detta motsvarar en direktav-
kastning på B-aktiens slutkurs 134,50 kr den 30 decem-
ber 2004 om 3,7 procent.  

Kursutveckling 2000–2004
B-AktienStockholmsbörsens All-Share Index Omsatt antal aktierAktiekurs, kr Månadsomsättning, 1000-tal
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STÖRSTA ÄGARE
Antal aktier varav serie A varav serie B Antal röster Aktiekapital, % Röster, %

Anders Wall med familj och bolag 1 245 040 733 000 512 040 7 842 040 13,6 41,0
SEB Fonder 737 300 737 300 737 300 8,1 3,9
Kjell & Märta Beijers Stiftelse 574 950 574 950 574 950 6,3 3,0
Livförsäkrings AB Skandia 540 840 540 840 540 840 5,9 2,8
Anders Walls Stiftelser 441 120 146 400 294 720 1 758 720 4,8 9,2
Didner & Gerge Aktiefond 442 600 442 600 442 600 4,8 2,3
Lannebo Fonder 426 600 426 600 426 600 4,7 2,2
Svolder 390 000 390 000 390 000 4,3 2,0
Robur Fonder 364 200 364 200 364 200 4,0 1,9
Kjell Beijers 80-årsstiftelse 268 900 268 900 268 900 2,9 1,4
Carnegie Fonder 217 200 217 200 217 200 2,4 1,1
Göran W Huldtgren med familj och bolag 199 470 101 400 98 070 1 112 070 2,2 5,8
Fjärde AP-fonden 118 000 118 000 118 000 1,3 0,6
Aktia Savings Bank 103 900 103 900 103 900 1,1 0,5
Per Olsson 75 000 75 000 75 000 0,8 0,4
LF Småbolagsfond 65 400 65 400 65 400 0,7 0,3
Carlsson Småbolagsfond 65 000 65 000 65 000 0,7 0,3
Sven Boode med familj 64 610 62 340 2 270 625 670 0,7 3,3
Övriga 2 803 570 66 860 2 736 710 3 405 310 30,7 18,0

TOTALT 9 143 700 1 110 000 8 033 700 19 133 700 100 100

Källa: Aktieboken den 30 december 2004

ÄGARSTRUKTUR
Storleksklasser Antal ägare Andel ägare, % Antal aktier varav serie A varav serie B Andel aktier, % Andel röster, %
1–500 1 650 63,4 330 450 630 329 820 3,61 1,76
500–1 000 504 19,4 399 724 600 399 124 4,37 2,12
1 000–2 000 210 8,1 346 084 – 346 084 3,78 1,81
2 001–5 000 122 4,7 425 021 14 430 410 591 4,65 2,90
5 001–10 000 45 1,7 332 597 51 600 280 997 3,64 4,17
10 001–20 000 27 1,0 404 864 12 400 392 464 4,43 2,70
20 001–50 000 18 0,7 519 500 46 000 473 500 5,68 4,88
50 001–100 000 8 0,3 510 840 56 340 454 500 5,59 5,32
100 001– 19 0,7 5 874 620 928 000 4 946 620 64,25 74,35

TOTALT 2 603 100 9 143 700 1 110 000 8 033 700 100 100

Källa: Aktieboken den 30 december 2004

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
År Ökning av aktiekapital, kkr Totalt aktiekapital, kkr Ökning av antal aktier, st Totalt antal aktier, st
1993 Ingående balans 0 53 660 0 2 146 400
1993 Apportemission vid förvärv av 

G & L Beijer Import & Export AB i Stockholm 6 923 60 583 276 900 2 423 300
1993 Nyemission 30 291 90 874 1 211 650 3 634 950
1994 Apportemission vid förvärv av AB Stafsjö Bruk 5 000 95 874 200 000 3 834 950
1996 Konvertering av förlagslån 47 95 921 1 875 3 836 825
1997 Konvertering av förlagslån 2 815 98 736 112 625 3 949 450
1998 Konvertering av förlagslån 1 825 100 561 73 000 4 022 450
2000 Konvertering av förlagslån 30 100 591 1 200 4 023 650
2001 Apportemission vid förvärv av Elimag Industri AB 11 750 112 341 470 000 4 493 650
2001 Split 2:1 112 341 4 493 650 8 987 300
2001 Konvertering av förlagslån 388 112 729 31 000 9 018 300
2002 Konvertering av förlagslån 62 112 791 5 000 9 023 300
2004 Konvertering av förlagslån 1 505 114 296 120 400 9 143 700

AKTIEDATA
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Vinst per aktie beräknat på
genomsnittligt antal aktier
efter 28 % schablonskatt, kr 12,76 1,45 0,62 0,32 9,53 6,65 8,31 7,84 6,94 5,82
efter skatt, kr 12,77 0,88 -8,65 1,36 9,01 5,59 7,65 5,43 7,52 6,72

Eget kapital per aktie, kr 61 50 51 64 60 53 49 44 40 33
Utdelning per aktie, kr 5,00 1) 1,50 1,00 2,00 4,00 3,50 3,25 3,00 2,50 2,00
Utdelningsandel, % 39 103 161 625 42 44 37 36 27 33
Direktavkastning, % 3,7 2,2 2,6 2,9 3,6 4,1 3,6 2,6 3,8 5,8
Börskurs periodens slut, kr 134,50 67,00 38,20 69,00 110,50 84,50 91,00 113,50 65,00 34,50
Högsta börskurs, kr 135,00 72,00 78,00 134,50 115,00 91,00 112,50 120,00 66,00 37,75
Lägsta börskurs, kr 66,00 38,80 33,90 45,00 72,00 70,00 67,50 57,50 32,00 26,50
P/e-tal vid årets slut 10,5 46 62 216 11,6 10,9 9,6 13,7 9,4 5,9
Kassaflöde per aktie, kr 21,57 8,29 12,88 -9,51 -3,76 7,24 4,71 5,94 3,55 0
Utgående antal aktier 2) 9 143 700 9 610 180 9 610 180 9 610 180 8 470 180 8 470 180 8 044 900 8 044 900 8 044 900 8 044 900
Genomsnittligt antal aktier 2) 9 143 700 9 610 180 9 610 180 9 610 180 8 470 180 8 328 420 8 044 900 8 044 900 8 044 900 8 044 900

1) Av styrelsen föreslagen utdelning
2) Inklusive utestående konvertibler och personaloptioner under åren 1995–2003.

Beijer Almaaktien • • •
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Lesjöforskoncernen är inriktad på tillverkning och försäljning av fjädrar,

tråd och banddetaljer. Lesjöfors är en fullsortimentsleverantör som dels har

ett brett utbud av standardprodukter, dels produkter med en hög grad av

kundanpassning. De viktigaste konkurrensfördelarna är tekniskt kunnande,

kundnära distribution samt egen tillverkning med fokus på totalkvalitet.

Företagets huvudmarknader är Norden samt övriga Europa som idag står

för cirka 90 procent av försäljningen. Lesjöforskoncernen är organiserad 

i tre affärsområden – Industrifjädrar, Banddetaljer och Chassifjädrar. 

Det största enskilda affärsområdet är Industrifjädrar som 2004 svarade för

39 procent av försäljningen.

2004 I SAMMANDRAG – TILLVÄXT INOM ALLA AFFÄRSOMRÅDEN

Faktureringen 2004 uppgick till 673 Mkr (572). Rörelseresultatet blev 107,3

Mkr (60,3) och rörelsemarginalen var 16 procent (10,5). Försäljningsutveck-

lingen har varit stark inom samtliga affärsområden. Inom Industrifjädrar

uppgick försäljningen till 259 Mkr (223), en ökning med 16 procent. För

Banddetaljer blev försäljningen 229 Mkr (195), en ökning med 17 procent.

Här svarade telekomsegmentet för en stor del av ökningen. Försäljningen för

Chassifjädrar uppgick till 185 Mkr (152 ) – en ökning med 21 procent.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING 

Lesjöfors tillverkar fjädrar, tråd och banddetaljer i de flesta dimensioner –

från mycket små detaljer inom telekom till grova varmlindade fjädrar till

exempelvis offshore-industrin. Målet är att vara ledande inom samtliga

affärs- och produktområden där företaget verkar. Som fullsortimentsleveran-

tör tillgodoser Lesjöfors behoven av både standardprodukter och kundspeci-

fika produktkoncept. De kundanpassade produkterna dominerar och står

idag för cirka två tredjedelar av försäljningen. Inom detta område kan Lesjö-

fors erbjuda helhetslösningar som innefattar idé, konstruktion och tillverk-

ning med tillhörande service- och supporttjänster. 

På utvalda marknader organiseras försäljningen via åtta egna säljbolag.

Dessutom samarbetar Lesjöfors med lokala distributörer som täcker andra

prioriterade marknader. Sammantaget säljs företagets produkter på 60

marknader. Under 2004 stod telekom för cirka 10,8 procent (10) av försälj-

ningen medan 27 procent (27) av försäljningen avsåg eftermarknad för for-

don. Övrig tillverkningsindustri stod för den resterande delen av försäljningen.

Lesjöfors ambition är att öka andelen egna produktkoncept av den totala
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En fullsortimentsleverantör 

Lesjöfors fakturering ökade med 
18 procent jämfört med 2003. 
Alla affärsområden visade kraftig
tillväxt.

Övriga EU 46 %

Övriga 
Europa 9 %

Asien 9 %
Övriga världen 3 %

Sverige 33 %

Geografisk fördelning 
av total fakturering

Banddetaljer 34 %

Chassifjädrar 27 %
Industrifjädrar 39 %

Affärsområdenas andel 
av total fakturering
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verksamheten. Idag svarar dessa koncept för cirka 35 procent av försäljningen.

För standardfjädrar till industrin är målet att öka marknadsspridningen via

etablering av distributörer på nya marknader, främst i Central- och Öst-

europa. På sikt ska det också leda till att volymen för kundanpassade produk-

ter ökar. Ett annat expansivt område är bandprodukter för mobiltelefoner,

där försäljningen av paneler till mobiltelefoner utvecklats mycket starkt. 

Produkterna exporteras till den kinesiska marknaden, vilket gjort att Kina

numera är Lesjöfors största enskilda exportmarknad.

ORGANISATION – KINA I EGEN REGI

Lesjöfors produkter tillverkas vid nio enheter i Sverige, Danmark, Finland,

Lettland och Kina. Alla enheter är kvalitetscertifierade enligt ISO 9002 och

9001 och merparten av dem är dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Lesjöfors lägger mycket kraft på att öka den egna kostnadseffektiviteten,

bland annat genom att etablera produktion i Kina och Baltikum. Tidigare

har tillverkningen av telekomprodukter i Kina skett i samarbete med syster-

bolaget Habia. Under 2005 kommer Lesjöfors att börja driva denna verksam-

het i egen regi. 

Under 2003 etablerades tillverkning i Lettland. Enheten i Liepaja har 

blivit ett viktigt komplement, som möjliggör att Lesjöfors kan ta sig an nya

affärer med mer personalintensiv produktion.

UTVECKLINGEN PER AFFÄRSOMRÅDE

Industrifjädrar är inriktat på tillverkning, lagerhållning och distribution av

standardfjädrar och kundspecifika produkter. Kunderna återfinns inom i

stort sett hela industrisektorn. Sortiment, kvalitet och servicegrad är viktiga

konkurrensfaktorer. Lesjöfors marknadsandel i Norden är cirka 30 procent.

Under 2004 uppgick försäljningen inom Industrifjädrar till 259 Mkr (223).

Banddetaljer omfattar tillverkning av banddetaljer och bladfjädrar. De

största kunderna är system- och komponentleverantörer i telekom- och 

elektronikbranschen. De viktigaste framgångsfaktorerna är tillgång till 

kvalificerad verktygsutveckling, teknikkompetens samt höga kvalitets- och

servicenivåer. På grund av mängden små aktörer är marknadsandelen för

detta affärsområde svår att uppskatta. Under 2004 uppgick försäljningen

inom Banddetaljer till 229 Mkr (195). 

Chassifjädrar tillverkar, lagerhåller och distribuerar chassifjädrar och

gasfjädrar för bilar och lätta fordon. Kunderna är återförsäljare av reserv-

delar för fordon. De viktigaste konkurrensfördelarna är kvalitet, sortiment

samt snabb och kundnära distribution. Lesjöfors har idag marknadens 

bredaste sortiment av egentillverkade chassifjädrar och TÜV-godkända

sänksatser för europeiska och asiatiska bilar. Lesjöfors marknadsandel i

Europa uppskattas till cirka 45 procent. Under 2004 uppgick försäljningen

inom Chassifjädrar till 185 Mkr (152). 
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KUNDER OCH KONKURRENTER – FÅ STORA AKTÖRER

Inom Industrifjädrar och Banddetaljer följer efterfrågan i huvudsak utveck-

lingen inom den allmänna industriproduktionen. Tidigare har efterfrågan inom

Chassifjädrar däremot ökat när tillväxten i den allmänna ekonomin minskat.

Detta mönster är dock på väg att ändras genom att marknadsspridningen ökat. 

Marknaden för Industrifjädrar och Banddetaljer är mycket bred. Huvud-

delen av Lesjöfors försäljning går till den nordiska marknaden. Flera av Lesjö-

fors konkurrenter arbetar både med tråd och bandprodukter. Några av de

större konkurrenterna i Norden är Spinova, Stece, Kendrion Springs, Meconet,

Hagens Fjädrar och Stansefabriken. I övriga Europa är konkurrentbilden frag-

menterad med många mindre företag som arbetar på sin lokala marknad.

Detta mönster är tydligt i bland annat Tyskland och England, där det idag

finns hundratals lokala tillverkare. Samtidigt pekar utvecklingen mot att fler

kunder söker sig till fullsortimentsleverantörer, som tar ett samlat ansvar för

kundens produktbehov. Detta öppnar tillväxtmöjligheter för Lesjöfors.

Inom Chassifjädrar är Lesjöfors produktbredd unik. På senare år har

konkurrensen på denna marknad skärpts. Lesjöfors största konkurrenter är

tyska Suplex samt nu också Monroe och Kayaba, som tidigare varit helt

inriktade på stötdämpare. Konkurrenterna saknar ofta egen tillverkning och

köper istället produkter från olika leverantörer. Viktiga konkurrensmedel är

egen design och tillverkning, vilket säkerställer hög produktkvalitet, korta

ledtider och en hög servicenivå. 

MARKNADENS UTVECKLING – ÖKAD EFTERFRÅGAN

Den förbättrade konjunkturen inom tillverkningsindustrin har påverkat

marknaden för Industrifjädrar positivt. Konkurrensen har skärpts genom

den överkapacitet som finns i branschen. Prispressen ökar successivt och

flera av Lesjöfors konkurrenter visar svag lönsamhet. Marknaden för Band-

detaljer har också utvecklats positivt under 2004. Tillväxten har främst varit

relaterad till telekom. Övriga kundsegment har haft en tillväxt motsvarande

konjunkturutvecklingen. Även inom Banddetaljer ökar konkurrensen med

större prispress som följd. Redan nu har branschen påverkats av att större

kunder flyttar ut sina verksamheter till framförallt Asien. Denna trend 

väntas fortsätta, vilket dels ökar kraven på produktion i lågkostnadsländer,

dels ökar behovet av tillgång till växande marknader i Asien och Östeuropa.

Marknaden för Chassifjädrar har de senaste tio åren vuxit med 15–20 

procent per år. Under 2004 var utvecklingen fortsatt stark. Det beror sanno-

likt på att den fria eftermarknaden successivt ökar sin andel av reservdels-

marknaden, men också på att bilparken i flera länder blir allt äldre. 

KVALITET – KUNDBEHOV I CENTRUM 

Lesjöforskoncernen arbetar med totalkvalitet. Förenklat innebär det att kun-

dens behov sätts i centrum samt att projekten förankras i verksamheten så
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Inom Chassifjädrar är de viktigaste
konkurrensmedlen egen design och
tillverkning. Det säkerställer hög 
produktkvalitet, korta ledtider och
hög service.
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Alla tillverkande enheter i 
Sverige är miljöcertifierade enligt 
ISO 14001. Målet är att samtliga 
anläggningar ska vara certifierade
under 2005.

att de minst uppfyller de krav kunden ställer. Totalkvalitet innebär också att

genomtänkta produktionsupplägg tas fram i samarbetet med kunden. Kvali-

tet uppnås även genom en långtgående samverkan mellan försäljning och

produktion. Konkret innebär det att hänsyn tas till produktionsvillkoren

redan i samband med att projektet säljs in hos kunden. Därmed skapas en

bra balans mellan affärsmässighet och effektiv, kvalitetsinriktad produktion.

Idag är kvalitetsfrågorna dessutom en integrerad del i Lesjöfors verksam-

hetssystem, vilket underlättar styrning och uppföljning. 

MILJÖ – UTÖKAD CERTIFIERING

Under 2004 miljöcertifierades verksamheten i Värnamo. Det gör att alla 

tillverkande enheter i Sverige är certifierade enligt ISO 14001. Därmed tar

koncernen ett steg närmare målet att samtliga enheter – senast 2005 – ska ha

certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001. 

IT – EFFEKTIVARE STYRNING

IT-användningen i koncernen utökas löpande. Fokus under året har varit att

öka affärsnyttan i befintliga system, vilket haft en betydande positiv effekt

på verksamheten. Idag kan Lesjöfors mycket snabbt få en överblick över

enskilda affärer och produktionsupplägg. Det gör att möjligheter till verk-

samhetsförbättringar snabbt kan identifieras och åtgärdas. Informationen

utnyttjas brett inom företaget, vilket gör att ledningsarbete och styrning kan

delegeras ytterligare.

Nyckeltal, Mkr

2004 2003 2002 2001 2000

Nettoomsättning 673,4 572,3 546,4 566,1 645,9

Kostnad sålda varor -434,8 -382,0 -361,6 -387,5 -436,2

Bruttoresultat 238,6 190,3 184,8 178,6 209,7

Försäljningskostnader -83,0 -81,4 -80,6 -80,1 -71,8

Administrationskostnader -48,3 -48,6 -51,8 -60,8 -57,5

Rörelseresultat 107,3 60,3 52,4 37,7 80,4

Rörelsemarginal, % 15,9 10,5 9,6 6,7 12,4

Finansnetto -2,2 -4,1 -6,3 -6,7 -7,7

Resultat efter finansnetto 105,1 56,2 46,1 31,0 72,7

Avskrivningar avgår med 45,6 43,2 43,9 40,2 39,1

Investeringar exkl. företagsförvärv 31,2 47,0 13,3 23,5 49

Avkastning sysselsatt kapital, % 31 17 13 9 22

Medeltal antal anställda, st 429 423 434 483 543



Lesjöfors AB • • •

21

Sedan 2003 har Lesjöfors även produktion i Lettland. Etableringen
i Baltikum stärker företagets konkurrenskraft och öppnar vägen för
nya affärer – affärer som tidigare inte varit möjliga att genomföra
eftersom kostnadsläget varit för högt. 

Lesjöfors lettiska fabrik ligger i Liepaja vid Östersjökusten och har

idag ett trettiotal medarbetare. Det var kring halvårsskiftet 2003

som produktionen successivt kom igång i den nya anläggningen.

Numera tillverkas ett hundratal olika produkter, främst band- 

och tråddetaljer. Tillverkningen bygger i första hand på pressning, 

men i Liepaja görs även slipning och fjäderlindning. Komponenter

tillverkas bland annat för Autoliv. Nyligen har leveransavtal också

tecknats med en lokal kund som ingår i en större internationell 

koncern.

– Anläggningen i Lettland kompletterar vår befintliga verksam-

het på ett bra sätt, säger Kjell-Arne Lindbäck, VD för Lesjöfors AB.

Via denna etablering kan vi bredda utbudet till kunderna. Vi kan ta

oss an affärer som tidigare inte var möjliga eftersom kostnadsläget

varit för högt.

– Vi ser dessutom fördelar med att etablera oss en bit från

huvudstaden Riga, fortsätter han. Sannolikt ökar det allmänna

kostnadsläget snabbare i huvudstadsregionen. Därför bedömer vi

att anläggningen i Liepaja kan bibehålla konkurrenskraften på ett

bättre sätt.

Men det var inte bara kostnadsläget som gjorde att Lesjöfors valde

en etablering i just Liepaja. Arbetet med transporter och logistik

underlättas av hamnstadens fördelaktiga läge. Inom tio mil från

anläggningen har Lesjöfors tillgång till dagliga färjetransporter över

Östersjön. Under 2005 väntar också en utveckling av verksam-

heten i Liepaja. Lesjöfors kommer då att börja tillverka en speciell

fjäderprodukt för den medicintekniska industrin.

– Under 2004 har vi investerat i ett antal specialmaskiner som

levereras till Liepaja under våren, berättar Kjell-Arne Lindbäck.

Detta är en ny nisch för Lesjöfors, som baseras på flera komplexa

tillverkningsmoment. Vår konkurrenskraft i denna nisch bygger till

största del på den kostnadseffektiva produktionen i Liepaja. 

Intern samverkan
Samtliga affärsenheter inom Lesjöfors ska bidra till att vidareut-

veckla verksamheten i Liepaja. Inom företagsgruppen finns idag en

strategi som bygger på att Lettland ses som en resurs för gemen-

samma affärsprojekt.

– Vi har valt att arbeta med ett delegerat ansvar i dessa frågor.

Jag tror vi uppnår mer genom att skapa lokala affärsnätverk inom

Lesjöfors, där enheterna ser möjligheter och drar nytta av varandras

fördelar, säger Kjell-Arne Lindbäck. På sikt kan Liepaja även erbjuda

helt nya möjligheter, till exempel genom att externa företag outsour-

car sin verksamhet inom pressning till oss. ■

BRÄNNPUNKT

Satsning i Lettland viktigt komplement
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Habia Cable utvecklar, tillverkar och säljer kablar och kabelsystem för krä-

vande applikationer, till exempel inom telekom och försvarsindustrin samt

för gas- och kärnkraftteknik. Ungefär 90 procent av produktionen avser

kabel som anpassats för kundens specifika behov. Habias verksamhet är glo-

bal med en försäljning på mer än 25 marknader. De största marknaderna är

Tyskland, England, Sverige och Kina. Nästan 90 procent av all försäljning

sker utanför Sverige. I Europa är Habia en av de ledande tillverkarna inom

sitt segment. Den egna konkurrensförmågan baseras på teknisk kompetens,

innovationsförmåga samt på en snabb och väl fungerande kundservice.

Habias största affärsområde är telekom, som 2004 stod för 39 procent av

företagets omsättning – en ökning med 6 procentenheter jämfört med året

innan. 

2004 I SAMMANDRAG – KRAFTIGT ÖKAD FÖRSÄLJNING 

Faktureringen under 2004 uppgick till 527 Mkr (417). Rörelseresultatet för

året blev 68,7 Mkr (-5,2) och resultatet efter finansnetto 63,1 Mkr (-13,4).

Den kraftigt förbättrade efterfrågan inom telekom påverkade Habias faktu-

rering och resultat positivt. På den viktiga tyska marknaden ökade försälj-

ningen med 37 procent jämfört med 2003. Försäljningen steg även på mark-

naderna i Norden och Asien, där ökningen i Kina var drygt 40 procent. 

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING 

Habias säljorganisation består av 60 medarbetare i 11 länder. Denna organi-

sation fokuserar på de 300 största kunderna, vilka står för ungefär 80 pro-

cent av företagets omsättning. De mindre kunderna hanteras via agenter,

som säljer företagets produkter på 15 marknader. Marknadsstrategin base-

ras på innovativa, tekniska lösningar, effektiv produktion och hög tillgäng-

lighet. Förmågan att kombinera produktionsvolym med en hög grad av

kundanpassning är en väsentlig del av Habias konkurrenskraft – en kombi-

nation som ger fördelar gentemot såväl mindre som större konkurrenter.

Habia fokuserar på fyra affärsområden, vilket bidrar till att öka företagets

riskspridning. Förutom dessa områden säljs många kabelprodukter också på

transportmarknaden för bland annat bilar, tåg och civilt flyg. 

■ Telekom

■ Försvar

■ Kraftgenerering 

■ Industri
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Global försäljning av kablar och kabelsystem 

Den förbättrade efterfrågan inom
telekom påverkade Habias fakture-
ring och resultat positivt. I Tyskland
ökade försäljningen med 37 procent
jämfört med 2003.

Övriga
EU 58 %

Övriga 
Europa 4 %

Asien 26 %

Övriga världen 2 %
Sverige 10 %

Geografisk fördelning 
av total fakturering

Försvar 12 %Kraftgenerering 7 %

Industri 22 %

Övrigt 19 %
Telekom 40 %

Affärsområdenas andel 
av total fakturering
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UTVECKLINGEN PER AFFÄRSOMRÅDE

Telekom omfattar mobil telekom och är företagets största enskilda affärsom-

råde. Den globala strategin – som innefattar totalt 25 marknader – bygger på

lokal närvaro i Europa och Asien. Under 2004 ökade Habias försäljning

inom telekom med 43 procent. De största marknaderna var Tyskland, Kina

och övriga Asien. Habia gynnas av utbyggnaden inom 3G – ett område som

beräknas stå för ungefär en fjärdedel av företagets telekomförsäljning.

Denna teknik baseras på en högre frekvens, vilket ökar behovet av de

antenner som Habia levererar kablar till. Jämfört med GSM-tekniken 

bedöms behovet av antenner öka 2–3 gånger med den nya 3G-tekniken.

Totalt svarade affärsområde Telekom för 40 procent av företagets omsätt-

ning under 2004.

Försvar innefattar kabelprodukter till bland annat u-båtar, ytfartyg,

satelliter och stridsfordon. Totalt sett ökade försäljningen inom detta områ-

de med 17 procent under 2004. De viktigaste marknaderna är England,

Frankrike, Tyskland samt Norden. Ett segment som ökat under året är mili-

tära ytfartyg, där Habia levererat kabelprodukter till kunder i Norge och

England. Under 2004 stod affärsområde Försvar för 12 procent av företagets

omsättning.

Kraftgenerering är främst inriktat på gas- och kärnkraftteknik, vilket 

tekniskt sett är mycket krävande områden. Sedan tidigare har Habia starka

positioner i Europa inom kraftgenerering. De viktigaste marknaderna är

Storbritannien, Skandinavien och Frankrike. Eftersom kärnkraftsindustrin

expanderar i främst Asien har Habias leveranser till denna marknad succes-

sivt ökat. Totalt sett svarade Kraftgenerering för 7 procent av företagets

omsättning under 2004.

Industri omfattar främst verktyg och mätinstrument. Norden, England

och Tyskland är de viktigaste marknaderna. Habia har länge varit global

leverantör åt tillverkare av mätinstrument. Företaget levererar även kabel-

produkter till det tyngre verktygssegmentet – så kallade power tools.

Belysningskabel för lampor med hög värmeutveckling är ytterligare ett

expansivt område inom Industri. Totalt sett svarade detta affärsområde för

22 procent av företagets omsättning under 2004.

MARKNAD OCH KONKURRENTER – PÅGÅENDE KONSOLIDERING

Den europeiska kabelindustrin beräknas omsätta 15 miljarder euro, varav

specialkabel står för 1 miljard euro. Med en omsättning på knappt 60 miljo-

ner euro är Habias andel drygt 5 procent. Företagets konkurrentbild varierar

mellan affärsområden och geografiska marknader. Ett fåtal riktigt stora

aktörer har en global inriktning. Merparten av konkurrenterna är dock

mindre företag, som verkar på sina lokala marknader. Branschen präglas

samtidigt av en pågående konsolidering – både bland kunder och konkurren-

ter – som ger färre men större aktörer. Ett sådant exempel är samgåendet
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Habia fortsätter sina satsningar 
på ökad produktivitet och kostnads-
effektivitet, till exempel genom att
lägga mer produktion i låglöne-
länder.

Varje år tillverkar Habia cirka 
3 000 olika kabeltyper. Ungefär 
90 procent av dessa kablar avser
krävande applikationer.

Habia Cable AB • • •

mellan de amerikanska kabeltillverkarna Belden och CDT under 2004. Kon-

solideringen innebär ökad konkurrens. Det möter Habia via fortgående sats-

ningar på produktutveckling samt förbättrad kostnadseffektivitet, till exem-

pel genom att lägga mer produktion i lågkostnadsländer. Inom telekom är de

viktigaste konkurrenterna schweiziska Huber+Suhner, franska Nexans samt

de amerikanska företagen Belden och Harbour Industries. Inom övriga

affärsområden är de största konkurrenterna brittiska Brand Rex samt ameri-

kanska Tyco/Raychem och W.L. Gore Wire and Cable.

ORGANISATION – STARKT KOSTNADSFOKUS

Trots en produktionsökning om 25 procent har företaget – via ett starkt kost-

nadsfokus – kunnat hålla kostnadsnivåerna nere under året. En bidragande

orsak är också de omfattande investeringar som genomfördes i början av 2000-

talet – investeringar som Habia kunnat utnyttja fullt ut när efterfrågan återigen

ökat. Under året utsågs Johan Vinberg till ny VD för Habia Cable.

PRODUKTION – HÖG KUNDANPASSNING

Habia har produktionsanläggningar i Söderfors, i tyska Norderstedt samt i

Changzhou i Kina. Anläggningen i Söderfors står för 65 procent av all pro-

duktion. Varje år tillverkar Habia ungefär 3 000 olika kabeltyper, där 90

procent avser krävande applikationer. Med det menas att trådens lednings-

förmåga är hög samt att kablarnas isolering måste klara en rad olika miljö-

betingelser. Det kan gälla allt från radioaktiv strålning och kemikalier till

vibrationer, nötning, brand eller vatten. Kablarnas vikt, elasticitet och elekt-

riska prestanda är andra viktiga kvalitetsegenskaper. Dessutom är förmågan

att klara temperaturer betydelsefull. Det finns kabeltyper som klarar tempe-

raturer från -200 till +400 grader. 

Habia har valt att profilera sin verksamhet kring tillgänglighet och kund-

service. Det förutsätter korta leveranstider, men också hög anpassning till nya

efterfrågemönster. Produktionen är till stor del kundorderstyrd. Kundförfråg-

ningar kring standardprodukter besvaras inom ett dygn. Denna höga tillgäng-

lighet förutsätter en decentraliserad organisation, där tekniker och sälj-

ingenjörer finns nära kunden. Mer komplexa förfrågningar hanteras av

Habias produktexperter eller av specialisterna inom produktutveckling.

PRODUKTUTVECKLING – INRIKTNING PÅ TELEKOM 

Arbetet med produktutveckling bedrivs både i Söderfors och vid utvecklings-

enheten i Uppsala. Utvecklingstakten är hög. Företagets produktsortiment

består till mer än hälften av produkter som utvecklats under de senaste fyra

åren. I projekten samverkar konstruktörer, tekniker och marknadsansvariga.

Under 2004 har arbetet inriktats på utveckling av nya applikationer inom

telekom och mätteknik. Habia har även strävat efter att ytterligare öka tem-

pot och precisionen i arbetet med produktutveckling. 
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En stor andel av Habias försäljning
går till telekomkunder. Målet är att
balansera denna exponering.

KVALITET OCH MILJÖ – CERTIFIERING I KINA

I september 2004 kvalitetscertifierades anläggningen i Changzhou enligt ISO

9002. Därmed är samtliga produktionsenheter certifierade enligt detta sys-

tem. Under året lanserades också ett gemensamt kvalitetssystem för alla

anläggningar. Både ISO-certifieringen och det gemensamma systemet under-

lättar kvalitetsarbetet inom Habia. När arbetsrutiner, processer och flöden i

vardagsarbetet utgår från samma struktur kan förbättringar genomföras på

ett snabbare och effektivare sätt. På miljöområdet har förbränningen av lös-

ningsmedel - som är en restprodukt i kabelproduktionen – gjorts effektivare.

Tidigare användes två olika tekniker – katalysator samt keramisk bädd.

Sedan 2004 hanteras all förbränning via keramisk bädd – en teknik där

reningsgraden överstiger 99 procent, vilket minimerar Habias direktutsläpp

av lösningsmedel.

IT – UTÖKAD PRODUKTINFORMATION

I december 2004 lanserade Habia en ny hemsida på Internet. Hemsidan 

– som i första hand är en kanal för produkt- och marknadsinformation –

erbjuder en mer detaljerad information om produktutbudet. Sedan tidigare

kan kunderna även utnyttja ett särskilt sökverktyg för att lokalisera exakt

var i produktions- och distributionskedjan deras order finns.

RISKER – SKAPA BALANS

Habia strävar efter att skapa en balans mellan de olika affärsområdena. Bak-

grunden är att en relativt stor andel av försäljningen är knuten till telekom,

där ett fåtal kunder står för större delen av försäljningsvolymen. Målet är

därför att dels balansera företagets exponering mot telekommarknaden, dels

bredda både kund- och produktbasen inom detta affärsområde.

Nyckeltal, Mkr

2004 2003 2002 2001 2000

Nettoomsättning 527,0 416,8 400,6 454,8 399,5

Kostnad sålda varor -345,0 -310,9 -277,1 -302,3 -242,2

Bruttoresultat 182,0 105,9 123,5 152,5 157,3

Försäljningskostnader -72,6 -73,7 -77,5 -95,6 -74,5

Administrationskostnader -33,2 -29,9 -26,4 -32,4 -25,1

Forskning och utveckling -7,5 -7,5 -8,6 -9,9 -7,5

Rörelseresultat 68,7 -5,2 10,9 14,6 50,2

Rörelsemarginal, % 13,0 -1,2 2,7 3,2 12,6

Finansnetto -5,6 -8,2 -10,6 -13,3 -7,1

Resultat efter finansnetto 63,1 -13,4 0,4 1,3 43,1

Avskrivningar avgår med 30,9 31,7 28,5 23,3 18,2

Investeringar 13,7 3,9 3,1 47,8 62

Avkastning sysselsatt kapital, % -26 neg 3 4 23

Medeltal antal anställda, st 369 349 366 407 337
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Under 2004 har utvecklingen på telekommarknaden varit stark. 
För Habia har efterfrågan varit särskilt stor i Kina, men också i Tysk-
land har utvecklingen tagit fart. Hög produktkvalitet och korta leve-
ranstider är Habias främsta konkurrensfördelar inom detta snabb-
växande område.

Mobil telekom svarar för nära 40 procent av Habias samlade försälj-

ning. Trots kraftigt ökad efterfrågan har Habia inte haft några pro-

blem med att möta kundbehoven. 

– Bakgrunden är att vi byggde ut produktionskapaciteten redan

under 2000 och 2001. Investeringarna omfattade fabrikerna i både

Söderfors och Changzhou i Kina. Detta har vi kunnat dra nytta av

när marknaden nu vänt kraftigt uppåt, säger Johan Vinberg, VD för

Habia Cable. Vi har dessutom levt upp till kundkraven utan avkall

på kvalitet eller leveranstid, vilket gjort att Habia tagit marknads-

andelar under året. 

Kina allt viktigare
Inom mobil telekom är Habias största produktområde kablar till

antenner för basstationer. Den enskilt största produkten är en koaxial-

kabel, Flexiform. Av företagets totala försäljning inom mobil tele-

kom står Kina idag för cirka en tredjedel. Den egna etableringen i

Kina är en viktig förklaring till att Habia nu kan dra nytta av mark-

nadsutvecklingen. 

– Vi har en närhet till marknaden, som innebär kortare leverans-

tider och totalt sett högre flexibilitet i samarbetet med kunderna,

säger Johan Vinberg. Det ger oss en fördel gentemot konkurrenterna

eftersom tiden från order till leverans många gånger bara är 2–3

veckor. 

Habias moderna produktionsanläggningar erbjuder fler konkur-

rensfördelar. De successiva förbättringarna under senare år har gjort

att produktkvaliteten ständigt ökat. Jämfört med konkurrenterna

erbjuder Habias antennkablar ett snävare toleransområde vad gäller

elektriska egenskaper och detta är betydelsefullt. 

Fler telekomprodukter
Habia arbetar hela tiden med att förbättra både effektivitet och 

kvalitet i den egna verksamheten. Ett sådant exempel gäller

materialutveckling, som innebär att materialet i kablarna ständigt

utvecklas i jakten på nya och bättre egenskaper. Parallellt lägger

företaget också mycket kraft på att säkra den egna kostnadseffekti-

viteten. Under senare år är beslutet att flytta produktion till Kina

den största satsningen inom detta område.

– Vad gäller marknad ser vi att efterfrågan inom mobil telekom

också börjar ta fart i Indien. Det kan i förlängningen öppna spän-

nande möjligheter för Habia, berättar Johan Vinberg. I vår produkt-

utveckling jobbar vi just nu med att ta fram fler starka telekom-

produkter. Det ska öka vår bredd inom detta expansiva område. ■

BRÄNNPUNKT

Kraftig tillväxt inom mobil telekom 
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Elimag är specialiserat på höghastighetsbearbetning i aluminium. De preci-

sionsdetaljer företaget tillverkar används inom bland annat försvars- och

telekomsektorn samt inom övrig högteknologisk industri. Elimag är en

ledande aktör i Europa med försäljning i ett tiotal länder. De viktigaste kon-

kurrensfördelarna är hög kvalitet, kundanpassade produktionslösningar och

hög leveransprecision. Företagets största kundsegment är Försvar och Tele-

kom som 2004 stod för 42 respektive 52 procent av försäljningen. 

2004 I SAMMANDRAG – KRAFTIGT ÖKAD FÖRSÄLJNING

Faktureringen under 2004 uppgick till 102,8 Mkr (68,4). Rörelseresultatet

blev 10,0 Mkr (-2,0). Den goda försäljningsutvecklingen är främst kopplad

till kunder inom försvar och telekom. Företaget har breddat sin kundbas och

tagit marknadsandelar inom båda dessa områden. Utvecklingen har varit

särskilt stark inom telekom, där försäljningen ökade med 180 procent jäm-

fört med 2003. En viktig orsak till detta var de ökade investeringarna i

GSM-system. Inom försvarssektorn har företaget ökat försäljningen bland

såväl nya som befintliga kunder. Försäljningen utanför Sverige uppgick till

20 procent av den totala faktureringen – en ökning med 66 procent jämfört

med året innan. 

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING 

Elimag är inriktat på tre marknadssegment – Försvar, Telekom och Högtek-

nologi, där högteknologi omfattar rymd-, flyg-, medicinteknisk och övrig

högteknologisk industri. All försäljning hanteras via den egna marknadsor-

ganisationen som är baserad i Sverige. Företaget strävar efter att uppnå en

god riskspridning mellan olika segment och geografiska marknader. Ett led i

denna ambition är att öka exportförsäljningen. Arbetet med att bredda för-

säljningen till fler segment, kunder och geografiska marknader har hittills

givit gott resultat. Sedan 2002 har kundbasen mer än fördubblats. Bland

företagets kunder återfinns företag som Ericsson, Saab Ericsson Space,

Powerwave Technologies och Medtronic Xomed.

VERKSAMHETEN – SPECIALISTER PÅ HÖGHASTIGHETSBEARBETNING 

All tillverkning sker vid Elimags anläggning i Mölndal. Verksamheten base-

ras på två grundläggande metoder – höghastighetsbearbetning (HSM) och

saltbadslödning. HSM står idag för cirka 80 procent av företagets tillverk-

ning. Vid denna typ av höghastighetsfräsning uppnås en unik kombination
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ELIMAG AB

En ledande europeisk aktör

Utvecklingen inom telekom har varit
stark under 2004. Inom detta seg-
ment ökade Elimags försäljning med
180 procent jämfört med 2003.

Telekom 52 %

Försvar 42 %

Högteknologi 6 %

Affärsområdenas andel 
av total fakturering
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av hög precision och snabb tillverkning. Saltbadslödning innebär att alumi-

niumdetaljer sammanfogas till en homogen komponent. Metoden är kost-

nadseffektiv och möjliggör helt nya konstruktionslösningar. Saltbadslödning

– som länge använts för militära applikationer – marknadsförs aktivt av 

Elimag för att nå ytterligare spridning. 

Aluminiumdetaljerna från Elimag ingår i avancerade produkter eller tek-

niska strukturer. Det gör att kraven på precision, hållfasthet och finish är

stora. För att möta dessa krav erbjuder Elimag en helhetslösning med pro-

duktions- och utvecklingsstöd tidigt i samarbetsprocessen. Hög teknisk

kompetens, korta ledtider och effektiva logistiklösningar är också bärande

delar i de tjänster Elimag levererar. 

MARKNAD OCH KONKURRENTER – NYA SAMARBETEN

Sverigemarknaden kännetecknas av många mindre och nischade aktörer.

Marknadens storlek – och den egna marknadsandelen – är därför svår att

uppskatta. Några av de tydligaste konkurrenterna är svenska Arkivator,

danska Aluline och Mekoprint samt finska Nordic Aluminium. På den

svenska marknaden har det samtidigt skett stora förändringar på senare år.

Den svaga konjunkturen har minskat antalet konkurrenter. Detta genom att

företag har ändrat sin produktionsstrategi, avvecklat verksamheter eller gått

i konkurs. I Sverige är Elimag idag den största fristående aktören, som kan

erbjuda både kompetens och produktionskapacitet till större och krävande

kunder. För att säkra konkurrenskraften arbetar företaget aktivt med att öka

den egna kostnadseffektiviteten. Det görs till exempel genom nya samarbe-

ten med underleverantörer i lågkostnadsländer samt via en fortgående

utveckling av den egna tillverkningskapaciteten. 

Nyckeltal, Mkr

2004 2003 2002 2001 2000

Nettoomsättning 102,8 68,4 83,7 114,5 96,0

Kostnad sålda varor -85,5 -58,5 -74,9 -93,4 -74,3

Bruttoresultat 17,3 4,7 8,8 21,1 21,7

Försäljningskostnader -3,0 -3,1 -3,9 -5,7 -3,9

Administrationskostnader -4,3 -3,6 -12,6 -12,8 -7,9

Rörelseresultat 10,0 -2,0 -7,7 1) 2,6 9,9

Rörelsemarginal, % 9,7 -2,9 -9,2 1) 2,3 10,3

Finansnetto -1,9 -3,0 -4,1 -3,0 -0,9

Resultat efter finansnetto 8,1 -5,0 -11,8 1) -0,4 9,0

Avskrivningar avgår med 7,5 7,4 14,9 12,1 6,1

Investeringar exkl. företagsförvärv 0,9 2,3 0,4 72,3 26,0

Avkastning sysselsatt kapital, % 12 neg neg 6,2 21,2

Medeltal antal anställda, st 63 56 73 90 73
1) Exklusive nedskrivningar



Ökad export – det var målet med den satsning Elimag påbörjade
2002. Profilering på mässor och utställningar samt skräddarsydd
kundbearbetning är några av de metoder som använts. Två år senare
har arbetet också gett konkreta resultat. Idag står exportmarknaden
för drygt 20 procent av försäljningen. 

I grunden var beslutet att satsa på marknader utanför Sverige ganska

självklart. Elimag har sedan tidigare goda positioner på Sverige-

marknaden, bland kunder som efterfrågar de aluminiumkomponenter

företaget är specialiserat på.

– Vi behövde bredda vår kundbas för att minska beroendet av

vissa företag och branscher, berättar Lars Lundh, VD för Elimag. 

Vi satte också ett tydligt finansiellt mål, som byggde på att exporten

skulle stå för 20 procent av vår försäljning.

Bredda kunskapen
Under våren 2003 förstärktes det egna teamet inom marknad och

försäljning. Sedan dess har Elimag fyra personer med fokus på detta

område. De har också stöd från specialister inom logistik och inköp.

Marknadsarbetet har inriktats mot Norden och Tyskland. Prioriterade

branscher är försvar, flyg och telekom, där Elimag redan har starka

positioner.

– Mässor och utställningar har varit viktiga knutpunkter i 

marknadsbearbetningen. Det är 3–4 underleverantörsmässor som 

varit extra intressanta och där vi kunnat profilera oss och breddat 

marknadens kunskap om vår verksamhet, säger Lars Lundh.

Konkurrenskraftigt pris, kundanpassning och precision i till-

verkningen, kompetens kring ytfinish och lackering samt logistik-

kunnande och konstruktionsstöd till kunderna är några av de styrkor

Elimag profilerat sig med.

Potential i Tyskland
En större insats har gjorts i Tyskland under 2004. Via en marknads-

undersökning i samverkan med tysk-svenska handelskammaren –

identifierades ett hundratal potentiella kundföretag. 

– Sedan dess har vi gjort ytterligare ett urval och påbörjar nu en

direkt bearbetning av dessa företag, berättar Lars Lundh. Det hand-

lar om att kontakta och besöka en mängd företag för att se om vi

kan hitta samarbeten i framtiden. 

I Tyskland är det främst högteknologisk industri som är

intressant. I Finland arbetar Elimag med rymdindustrin, medan

försvarskunder dominerar i Norge och telekomkunder i Dan-

mark. Just Danmark är i dagsläget den största enskilda export-

marknaden för Elimag. Totalt sett har målet om en 20-procentig

exportandel uppnåtts. Målsättningen för 2005 ligger på 25 

procent.

– Härnäst väntar vi oss att arbetet i Tyskland ska ge konkreta 

resultat, säger Lars Lundh. Parallellt genomförs ett internt strategi-

arbete, som ytterligare ska förbättra precisionen i marknadsarbetet

med utvalda branscher och företag. ■

BRÄNNPUNKT

Export breddar kundbasen i Elimag 

Elimag AB • • •
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AB Stafsjö Bruk utvecklar, tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler för

avstängning och reglering av flöden inom processindustrin. Stafsjös produk-

ter säljs på mer än 25 marknader runt om i världen, där de största är 

Tyskland, Kina och Sverige. Hög produktkvalitet, korta leveranstider, effek-

tiv kundsupport samt global marknadstäckning är företagets starkaste 

konkurrensfördelar. Det viktigaste kundsegmentet är massa- och pappers-

industrin. Under 2004 stod detta segment för cirka 70 procent av försäljningen,

vilket innebar en ökning med 8,5 Mkr jämfört med året innan.

2004 I SAMMANDRAG – KINA VIKTIG DRIVKRAFT 

Faktureringen under 2004 uppgick till 118 Mkr (95). Rörelseresultatet blev

8,9 Mkr (3,9). Efterfrågan från massa- och pappersindustrin ökade under

hela året på merparten av Stafsjös marknader. Jämfört med 2003 ökade 

företagets orderingång med cirka 13 procent. Nyinvesteringarna i massa-

och pappersanläggningar ökar kraftigt i Kina, vilket direkt och indirekt

påverkar underleverantörer och komponenttillverkare i hela världen. Tysk-

land, Sverige och Norge är andra marknader som utvecklats positivt för

Stafsjö. Företagets näst största segment är vatten- och avloppshantering

(VA). Även inom detta segment ökade försäljningen under året. De största

marknaderna är Sverige och Tyskland. Totalt stod VA för 13 procent av

Stafsjös försäljning under 2004 – vilket gav en ökning med 7,8 Mkr jämfört

med 2003.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Försäljningen organiseras från Sverige samt via egna säljkontor i Tyskland

och Kina. Exportandelen är hög och uppgick 2004 till 80 procent. Försälj-

ningen riktas dels direkt till slutkunder, dels till maskinbyggare (OEM) med

totalansvar för att konstruera till exempel pappersbruk eller fiberlinjer för

slutkunders räkning. Av försäljningen inom massa- och pappersindustrin

under 2004 gick en tredjedel till OEM-kunder och resterande del till slutkun-

der. Idag är de flesta större investeringarna inom massa- och pappersindustrin

globala projekt. Därför måste också Stafsjö erbjuda lokal närvaro i kontak-

terna med både maskinbyggare och slutkunder. Förutom egna säljkontor har

Stafsjö därför ett nätverk av cirka 30 lokala distributörer över hela världen. 

Stafsjö är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2000. Företagets samtliga

produkter uppfyller dessutom EU:s krav på kvalitet och hållfasthet enligt det

så kallade tryckkärlsdirektivet (PED).
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Global leverantör av kvalitetsventiler

Under 2004 ökade efterfrågan från
massa- och pappersindustrin på
merparten av Stafsjös marknader. De
viktigaste marknaderna är Tyskland,
Kina och Sverige.

Sverige 20 %

Övriga 
EU 48 %

Övriga 
Europa 6 %

Övriga världen 10 %

Asien 16 %

Geografisk fördelning 
av total fakturering

Vatten och 
Avlopp 13 %

Övrigt 17 %
Massa- och 
Pappersindustri 70 %

Affärsområdenas andel 
av total fakturering



VERKSAMHETEN – STARKARE KONKURRENSKRAFT

Tillverkning och produktutveckling sker vid anläggningen i Stavsjö. Sedan

2002 har Stafsjö även en försörjningsenhet i Kina. Alltmer av företagets

komponenter kommer från underleverantörer i Kina. Satsningen på inköp

och produktion i lågkostnadsländer kommer att fortsätta och syftar till att

långsiktigt förstärka Stafsjös konkurrenskraft. Sammanlagt tillverkade Stafsjö

cirka 15 000 ventiler under 2004 - en ökning med 11 procent jämfört med

året innan. Under 2004 har Stafsjö tagit fram en ny skjutspjällsventil som är

dubbelsidigt tätande, självrensande samt har unika flödesegenskaper. Redan

under 2005 väntas denna ventil stå för en betydande del av försäljningen. 

MARKNAD, KUNDER OCH KONKURRENTER – ÖKAD KOSTNADSEFFEKTIVITET

Bland Stafsjös kunder finns företag som Stora Enso, Metso Paper, Andritz,

Holmen Paper samt Voith. Trots en kraftigt ökande efterfrågan var prispres-

sen på ventiler fortsatt stor under 2004, både vad gällde specialapplikationer

och större volymuppdrag. Orsaken är att det alltjämt finns ett kapacitetsöver-

skott i den bransch där Stafsjö verkar. Inom segmentet massa- och pappers-

industri är Stafsjös största konkurrenter tyska Lohse samt spanska CMO och

Orbinox. Inom VA-segmentet är den största konkurrenten tyska Erhardt.

Inom massa- och pappersindustrin har Stafsjö betydande andelar på flera

viktiga marknader. I Sverige bedöms marknadsandelen uppgå till cirka 80

procent och i Tyskland till cirka 30 procent. På den kinesiska marknaden för

importerade skjutspjällsventiler beräknas Stafsjös andel till ungefär 70 pro-

cent. För att behålla sina positioner måste Stafsjö bland annat möta konkur-

rensen från ventiler som tillverkas i lågkostnadsländer. De förändringar som

genomförs inom inköp och produktion är led i denna strävan. Under kom-

mande år väntas insatserna förbättra Stafsjös kostnadseffektivitet. 

Nyckeltal, Mkr

2004 2003 2002 2001 2000

Nettoomsättning 118,3 95,1 81,9 91,4 81,3

Kostnad sålda varor -77,8 -63,9 -55,1 -58,7 -54,1

Bruttoresultat 40,5 31,2 26,8 32,7 27,2

Försäljningskostnader -18,5 -15,4 -19,3 -17,3 -13,4

Administrationskostnader -13,1 -11,9 -11,3 -10,7 -10,2

Rörelseresultat 8,9 3,9 -3,8 4,7 3,6

Rörelsemarginal, % 7,5 4,1 -4,6 5,2 4,4

Finansnetto -0,7 -0,7 -0,9 -0,6 -0,5

Resultat efter finansnetto 8,2 3,2 -4,7 4,1 3,1

Avskrivningar avgår med 4,5 4,5 4,5 4,6 3,6

Investeringar exkl. företagsförvärv 2,2 1,5 1,5 2 3

Avkastning sysselsatt kapital, % 31 12 neg 12 7

Medeltal antal anställda, st 67 62 63 62 56
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Kina är ett allt viktigare land för Stafsjö, både vad gäller produktion
och försäljning. Under 2004 fördubblades företagets omsättning 
på den kinesiska marknaden. Samtidigt hade landet en nyckelroll 
i produktionen av en ny ventil, som används inom bland annat 
massa- och pappersindustrin. 

På bara några år har Kina förvandlats till Stafsjös näst största 

marknad. Försäljningen av skjutspjällsventiler gynnas främst av den 

snabba tillväxten inom den kinesiska massa- och pappersindustrin. 

Pappersbehovet i Kina ökar kontinuerligt. Enligt China National

Pulp and Paper Research Institute kommer papperskonsumtionen

att femdubblas fram till 2010. Detta ska hanteras via fördubblad

inhemsk produktion samt ökad import. Trots den kraftiga ökningen

ligger Kina långt efter USA och EU i papperskonsumtion per capita.

Även om tillväxten i ekonomin dämpas finns det långsiktigt en stor

potential för leverantörer till den kinesiska pappersindustrin.

– Vår försäljning till Kina tog fart under 1997 och sedan dess har

tillväxten varit cirka 15 procent per år, berättar Magnus Westher, VD

för AB Stafsjö Bruk. Under 2004 fördubblades försäljningen jämfört

2003. Det innefattar direktförsäljning till Kina, men också indirekt

försäljning via maskinbyggare och andra externa aktörer.

Lägre kostnader
Kina spelar också en viktig roll i Stafsjös produktion. Sedan 2002

köps allt fler komponenter från kinesiska leverantörer. Numera har

företaget även en egen anläggning för montering i Kina. 

– Fler komponentinköp i Kina gör att vi kan sänka våra kostnader

och slå vakt om konkurrenskraften, säger Magnus Westher. Dess-

utom får vi en ökad närhet till marknaden eftersom andelen kinesiska

kunder hela tiden ökar.

Under 2004 har Stafsjö tagit fram en helt ny skjutspjällsventil,

som till stor del består av komponenter som tillverkas i Kina. Den

nya ventilen används för säker avstängning och reglering av 

flöden inom processindustrin. Ventilen är dubbelsidigt tätande,

självrensande samt har unika flödesegenskaper.

– Sju leverantörer i Kina har bidragit med komponenter till denna

ventil, berättar Magnus Westher. Vår strategi är att alltid sprida in-

köpen på flera leverantörer. Det ger oss ökad flexibilitet och kostnads-

effektivitet eftersom vi inte blir beroende av enstaka företag.

Dialogen viktig
Med ökade komponentleveranser från Kina följer också nya krav.

Förtroende, kommunikation och kompetensöverföring är nyckelord i

samarbetet med de kinesiska leverantörerna.

– Det gäller att ha tålamod och arbeta långsiktigt, betonar 

Magnus Westher. Det kan ta tid att få förståelse för de egna kraven

och önskemålen. Att ha en tydlig dialog och noggrant följa upp

resultaten blir centralt. Vi har tre medarbetare i Kina som arbetar

med just uppföljning gentemot leverantörerna, till exempel vad 

gäller tekniska specifikationer och kvalitetskrav. ■

BRÄNNPUNKT

Kinesiska komponenter ökar konkurrenskraften

AB Stafsjö Bruk • • •
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Styrelsen och verkställande direktören för Beijer Alma AB
avger härmed förvaltningsberättelse och årsredovisning för
verksamhetsåret 2004, bolagets tjugoandra verksamhetsår.

STYRELSEARBETET OCH KONCERNENS STYRNING

Styrningen av Beijer Almakoncernen påverkas av beslut i
olika bolagsorgan. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna
sin rösträtt för att bland annat utse styrelseledamöter och
revisorer. Styrelsen utser verkställande direktör och kon-
cernchef och beslutar i frågor rörande strategisk inriktning
av verksamheten och bolagets övergripande organisation.
Koncernchefen ansvarar för den dagliga verksamheten och
kontrollen av denna och koncernens fyra dotterbolagschef-
er rapporterar till honom. I varje dotterbolag finns en sty-
relse med koncernchefen som ordförande. I dotterbolags-
styrelserna ingår externa ledamöter och representanter för
de anställda.

Beijer Almas styrelse skall enligt bolagsordningen bestå
av lägst 7 och högst 10 ordinarie ledamöter och högst 2
suppleanter valda av bolagsstämman. Styrelsen består för
närvarande av 7 ordinarie ledamöter och en suppleant.
Suppleanten är bolagets verkställande direktör. Även
andra tjänstemän inom koncernen deltar i styrelsens sam-
manträden som föredragande. Protokollen från styrelse-
sammanträdena förs av en utomstående jurist. På den
ordinarie bolagsstämman 2004 omvaldes styrelsen i sin
helhet. Styrelsens sammansättning framgår av Not 2.
Bland styrelseledamöterna finns dels personer som repre-
senterar de större ägarna, dels personer som är oberoende
dessa ägare.

Under 2004 höll styrelsen sju protokollförda styrelse-
möten utöver konstituerande sammanträde. Styrelsen har
fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete samt en
skriftlig instruktion för verkställande direktören. Dessa
dokument revideras årligen. Styrelsens arbetsordning inne-
håller bland annat regler rörande antal styrelsemöten och
vilka ärenden som skall behandlas. Den skriftliga instruk-
tionen för verkställande direktören innehåller bland annat
arbetsfördelning mellan styrelsen och VD samt regleringar
av VD:s befogenheter. För dotterbolagen finns motsvaran-
de arbetsordningar för styrelserna och skriftliga instruktio-
ner för verkställande direktörerna.

Utöver de arbetsuppgifter som enligt aktiebolagslagen
och allmän praxis åligger styrelseordföranden skall Beijer
Almas styrelseordförande, utan att inkräkta på verkstäl-

lande direktörens arbetsuppgifter och ansvarsområden,
utföra speciella uppgifter. Bland dessa kan nämnas att del-
taga vid rekryteringar av nyckelpersoner i koncernen, att
deltaga i viktiga affärsförhandlingar, samt att stödja dotter-
bolagens marknadsföring, främst avseende exportför-
säljning.

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 fast-
ställd rapport innehållande bland annat viktigare händelser
och utveckling av orderingång, fakturering, resultat, 
kassaflöde, ekonomisk ställning och antal anställda för kon-
cernen och de enskilda bolagen. Rapporten innehåller även
tre-, sex- och tolvmånaderstrender för orderingång, fakture-
ring och täckningsbidrag. Dessa trenddiagram ger snabba
utslag vid förändringar och ger early warning-signaler.

Beijer Almas revisorer rapporterar minst två gånger per
år personligen till styrelsen sina iakttagelser från gransk-
ningen och sina bedömningar av den interna kontrollen.
Därutöver informerar revisorerna även om utvecklingen
inom redovisningsområdet och hur denna påverkar Beijer
Alma.

Mot bakgrund av det markant förbättrade efterfråge-
läget har styrelsens fokus under 2004 flyttats från kost-
nadsbesparingar till kapacitetsfrågor. Prisutvecklingen på
insatsmaterial har ägnats stor uppmärksamhet. Koncernens
kassaflöde och finansiella ställning har följts noggrant.
Därutöver har frågor rörande investeringar, företagsför-
värv och strategisk inriktning behandlats. Ett av styrelsens
sammanträden har förlagts till ett dotterbolag och kombi-
nerats med företagsbesök och föredragning av den lokala
företagsledningen. Ett styrelsemöte ägnades uteslutande åt
strategifrågor.

NOMINERINGSKOMMITTÉ

Vid 2004 års ordinarie bolagsstämma beslutades att utse två
representanter för de större ägarna som inte är styrelse-
ledamöter, att jämte styrelsens ordförande och tillika
huvudägare Anders Wall och styrelseledamoten Thomas
Halvorsen, arbeta fram förslag till styrelse och styrelse-
arvode. Detta förslag skall föreläggas bolagsstämman
2005. En grupp av bolagets större ägare har utsett Mats
Gustafsson, SEB Fonder, och Ulf Hedlundh, AB Svolder att
delta i detta arbete.

Förvaltningsberättelse
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ERSÄTTNINGSFRÅGOR

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

Utöver nomineringskommittén och den informella
gruppen för beredning av ersättningsfrågor finns inga 
speciella utskott eller kommittéer utan alla frågor behand-
las av styrelsen i sin helhet. Däremot kan enskilda ärenden
hänskjutas för beredning till en för ändamålet tillfälligt
sammansatt kommitté. Exempelvis bereddes frågan om
revisorsval på detta sätt inför 2004 års ordinarie bolags-
stämma.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernen
Under 2003 ökade orderingången från telekomsektorn suc-
cessivt och beläggningsläget i koncernens produktionsen-
heter förbättrades. Denna utveckling fortsatte och omfattade
även övriga branscher under 2004. Under första halvåret
2004 var ökningen särskilt stark, orderingången ökade med
30 procent jämfört med motsvarande period 2003 och fak-
tureringen steg med 32,6 procent. Andra halvåret ökade
orderingången med 5,5 procent och faktureringen med 14,3
procent. Denna under året ojämna ökningstakt av främst
orderingång förklaras av en avmattning från telekomsektorn
under hösten 2004 i kombination med att jämförelsetalen
för 2003 var betydligt starkare under andra halvåret 2003.

Sammantaget innebär detta att orderingången under
2004 uppgick till 1 427 Mkr (1 213), en ökning med 
18 procent. Nettoomsättningen steg med 23 procent till 
1 423 Mkr (1 154). Andelen utlandsförsäljning var 
73 procent (70).

Faktureringsökningen har hanterats inom befintliga
anläggningar och med endast mindre personalökningar.
Faktureringen per anställd har under året ökat med 18 pro-
cent. Denna produktivitetsförbättring har gjort att fakture-
ringsökningen har fått ett stort genomslag i resultatet efter
finansnetto, vilket har resulterat i ett starkt kassaflöde.
Faktureringsökningen på 269 Mkr gav en resultatför-
bättring på 144 Mkr, innebärande en resultatmarginal på 
54 procent av faktureringsökningen. 

Resultatet efter finansnetto var 162,0 Mkr (18,0). Detta
motsvarar en vinst per aktie efter schablonskatt på 12,76
kr (1,45). Resultatet efter skatt var 116,8 Mkr (7,5). Resul-
tatet före skatt har påverkats med -3,5 Mkr (-13,4) till följd
av förändrade valutakurser.

De senaste fem åren har koncernen utvecklats enligt nedan:

Mkr 2004 2003 2002 2001 2000

Nettoomsättning 1 422,7 1 154,0 1 113,0 1 320,2 1 132,5

Resultat efter finansnetto 162,0 18,0 -95,1 2,0 119,7

Redovisat resultat 116,8 7,5 -84,0 12,3 81,4

Eget kapital 558,0 451,7 458,3 577,4 482,3

Balansomslutning 1 108,7 1 126,8 1 176,5 1 429,3 1 144,9

Dotterbolagen
Lesjöfors, som är en fullsortimentsleverantör av standard-
och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och band-
detaljer, ökade orderingången med 18,5 procent till 
681 Mkr (575). Faktureringen var 673 Mkr (572), en
ökning med 17,7 procent. Affärsområde Banddetaljer, som
bland annat har telekomkunder, ökade faktureringen med
16,4 procent. Affärsområde Chassifjädrar, som vänder sig
till eftermarknaden för bilar, ökade faktureringen med 
21,5 procent. Det tredje affärsområdet, Industrifjädrar,
med verkstadsföretag i främst Norden som kundbas, ökade
faktureringen med 16,2 procent.

Lesjöfors redovisar ett resultat efter finansnetto på
105,1 Mkr (56,2). Alla tre affärsområdena har god och 
stigande lönsamhet.

Habia Cable, som tillverkar specialkabel, ökade order-
ingången med 14,0 procent till 527 Mkr (462). Ökningen
skedde främst under första halvåret medan andra halv-
året inneburit en viss avmattning från telekomsektorn.
Faktureringen steg med 26,4 procent och nådde 527 Mkr
(417). Resultat efter finansnetto uppgick till 63,1 Mkr 
(-13,4).

Elimag, som bedriver höghastighetsbearbetning i 
aluminium, ökade orderingången med 41,8 procent till 101
Mkr (72). Faktureringen uppgick till 103 Mkr (68), en
ökning med 50,3 procent. Resultatet förbättrades från -5,0
Mkr till 8,1 Mkr.

Stafsjö Bruk, som tillverkar skjutspjällsventiler till
främst processindustrin, ökade orderingången med 13,3
procent till 117 Mkr (103). Faktureringen nådde 118 Mkr
(95), en ökning med 24,3 procent. Resultatet steg till 
8,2 Mkr (3,2).

Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet består främst av att äga och
förvalta aktier och andelar i dotterbolag och intresseföretag
samt svara för vissa koncernövergripande funktioner. Bola-
get, som inte har någon extern försäljning, redovisar ett
resultat efter finansnetto på 12,2 Mkr (-14,8). I detta resultat
ingår utdelningar från koncernföretag med 33,2 Mkr (2,3).
Det redovisade resultatet var 17,7 Mkr (-10,4).
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INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till
48,0 Mkr (55,1) vilket motsvarar ungefär hälften av
avskrivningarna. Cirka två tredjedelar av investeringarna
har gjorts inom Lesjöforskoncernen. Några företagsförvärv
har inte gjorts under året och ej heller har några avyttring-
ar av företag skett.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Koncernen bedriver ingen forskning och kostnaderna för
produktutveckling är inte av väsentlig betydelse för verk-
samheten. Kostnaderna avser i normalfallet orderbunden
utveckling och belastar respektive order.

KASSAFLÖDE, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

God intjäning, låga investeringar och kontrollerad utveck-
ling av rörelsekapitalet har givit ett kassaflöde efter investe-
ringar på 197,2 Mkr (74,8). Detta kassaflöde har använts
till amortering av räntebärande skulder. Räntebärande net-
toskulder, det vill säga räntebärande skulder minskat med
kassamedel, minskade med 208,6 Mkr till 178,3 Mkr
(386,9). Tillgänglig likviditet, definierat som kassamedel
med tillägg för beviljade men inte utnyttjade checkkrediter,
uppgick vid årsskiftet till 415 Mkr (275).

Soliditeten var vid årsskiftet 50,3 procent ( 40,1) Ränte-
bärande nettoskulder i förhållande till eget kapital, 
nettoskuldsättningsgraden, var 31,9 procent (85,7).

RÄNTABILITET

Det genomsnittliga sysselsatta kapitalet förräntades med
23,1 procent (4,5). Avkastningen på genomsnittligt eget
kapital var 20,2 procent (2,9).

PERSONAL

Antalet anställda var i genomsnitt över året 934 personer
(896). Av dessa är 712 män (682) och 222 kvinnor (214).
Av de anställda arbetade 623 i Sverige (612) och 311
utomlands (284).

Vid årets utgång var 922 personer anställda (879).

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolaget har cirka 2 600 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 SEB Fonder med 8,1 procent, Kjell & Märta Beijers
Stiftelse 6,3 procent, Livförsäkrings AB Skandia 5,9 pro-
cent, Anders Walls Stiftelser 4,8 procent och Didner &
Gerge Aktiefond 4,8 procent. Under året har AB Svolders
innehav minskats medan Carnegie Fonder ökat sitt innehav.

MILJÖ

Lesjöfors bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken vid anläggningen i Värnamo. Vidare föreligger
anmälningsplikt enligt miljöbalken för samtliga svenska
produktionsanläggningar för fjäder- och bandprodukter,
som genom produktionsprocesserna, exempelvis lindning,
slipning och målning, påverkar den yttre miljön.

Habia Cable bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt
miljöbalken vid produktionsenheten i Söderfors. Utsläpp av
flyktiga kolväten i luften samt utsläpp av processvatten
påverkar den yttre miljön.

Elimag bedriver verksamhet som är tillståndspliktig
enligt miljöbalken. Bearbetningsprocessen ger stora mängder
aluminiumskrot som hanteras enligt gällande miljöregler.

Stafsjös verksamhet är anmälningspliktig enligt miljö-
balken. Avrapportering sker av företagets kemikalieför-
brukning.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskaps-
årets utgång.

UTSIKTER FÖR 2005
Beijer Almakoncernen har goda förutsättningar för en fort-
satt god resultatutveckling. Efterfrågeläget är gynnsamt,
kostnaderna har sänkts i alla bolag och efter flera år av posi-
tiva kassaflöden är balansräkningen stark. Samtidigt är det
mindre sannolikt att det mycket goda efterfrågeläget från
telekomindustrin – som främst gynnade Habia under första
halvåret 2004 – återkommer under 2005.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till
bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel:

kkr

Balanserade vinstmedel 35 462

Årets resultat 17 714

Summa 53 176

disponeras enligt följande:

Till aktieägarna lämnas utdelning om 5 kr per aktie 

varav 3 kr ordinarie utdelning och 2 kr extrautdelning 45 718

I ny räkning balanseras 7 458

Summa 53 176

Koncernens fria kapital uppgår till 277 346 kkr. Till bund-
na fonder föreslås att 1 851 kkr överföres.
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Belopp i kkr

Not Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Nettoomsättning 3, 4 1 422 658 1 154 024 – –

Kostnader sålda varor -943 135 -821 035 – –

Bruttoresultat 479 523 332 989 – –

Försäljningskostnader -179 914 -176 017 – –

Administrationskostnader 5 -125 028 -116 155 -29 489 -20 944

Övriga rörelseintäkter – – 12 171 10 318

Intäkter från andelar i intresseföretag 6 1 335 -1 070 – –

Rörelseresultat 7, 8 175 916 39 747 -17 318 -10 626

Intäkter från andelar i koncernföretag 9 – – 33 207 2 264

Ränteintäkter och liknande intäkter 10 1 337 2 832 214 515

Räntekostnader och liknande kostnader 10 -15 204 -24 532 -3 916 -6 954

Resultat efter finansnetto 162 049 18 047 12 187 -14 801

Skatt på årets resultat 11 -45 258 -10 525 5 527 4 446

ÅRETS RESULTAT 116 791 7 522 17 714 -10 355

Resultat per aktie före utspädning, kr 12 12,77 0,83 – –

Resultat per aktie efter utspädning, kr 12 12,77 0,83 – –

Föreslagen/beslutad utdelning per aktie, kr 5,00 1,50

resultaträkningar • • •

39

Resultaträkningar



Belopp i kkr

Not Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 13 61 147 90 655 – –

Materiella anläggningstillgångar

Mark och markanläggningar 14 16 748 17 155 – –

Byggnader 15 169 597 172 908 – –

Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 248 211 282 150 – –

Inventarier, verktyg och installationer 17 33 280 29 325 371 586

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar 18 3 023 10 065 – –

Andra långfristiga fordringar 980 6 697 – –

Andra värdepappersinnehav 19 12 902 11 617 12 722 8 924

Andelar i intresseföretag 20 5 345 3 815 – –

Andelar i koncernföretag 21 – – 238 645 238 645

Summa anläggningstillgångar 551 233 624 387 251 738 248 155

Omsättningstillgångar

Varulager 22 223 064 205 473 – –

Fordringar

Kundfordringar 202 795 200 538 – –

Fordringar hos koncernföretag – – 192 021 192 023

Övriga fordringar 12 833 9 917 370 348

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 13 314 15 502 1 580 2 291

Kassa och bank 105 492 70 959 271 42

Summa omsättningstillgångar 557 498 502 389 194 242 194 704

SUMMA TILLGÅNGAR 1 108 731 1 126 776 445 980 442 859

• • • balansräkningar
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Belopp i kkr

Not Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 24

Bundet eget kapital

Aktiekapital 114 296 112 791 114 296 112 791

Bundna reserver 166 404 182 227 165 351 156 598

Summa bundet eget kapital 280 700 295 018 279 647 269 389

Fritt eget kapital

Fria reserver/Balanserade vinstmedel 160 555 149 151 35 462 28 184

Årets resultat 116 791 7 522 17 714 -10 355

Summa fritt eget kapital 277 346 156 673 53 176 17 829

Summa eget kapital 558 046 451 691 332 823 287 218

Avsättningar

Uppskjuten skatt 25 29 760 36 952 – –

Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser 26 7 260 7 251 – –

Summa avsättningar 37 020 44 203 – –

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 27 130 500 184 026 – –

Summa långfristiga skulder 130 500 184 026 – –

Kortfristiga skulder

Checkkredit 27 125 114 213 274 68 212 93 802

Skulder till koncernföretag – – 30 109 21 137

Leverantörsskulder 71 258 62 573 516 266

Skatteskulder 30 374 4 100 5 351 2 841

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 103 603 85 701 8 680 4 085

Konvertibelt förlagslån 27 – 23 697 – 33 274

Skulder till kreditinstitut 27 20 891 29 652 – –

Övriga kortfristiga skulder 31 925 27 859 289 236

Summa kortfristiga skulder 383 165 446 856 113 157 155 641

SUMMA EGET KAPITAL

OCH SKULDER 1 108 731 1 126 776 445 980 442 859

Ställda panter 29 733 963 721 180 112 261 113 261

Ansvarsförbindelser 30 5 413 6 275 13 554 20 775
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KONCERNEN

Aktiekapital Bundna Fritt eget Summa eget

reserver kapital kapital 

31/12 2002 112 791 185 577 159 909 458 277

Lämnad utdelning – – -9 023 -9 023

Förskjutning mellan bundet och fritt kapital – -3 350 3 350 -

Omräkningsdifferenser – – -5 085 -5 085

Årets resultat – – 7 522 7 522

31/12 2003 112 791 182 227 156 673 451 691

Lämnad utdelning – – -13 535 -13 535

Nyemission 1 505 8 753 – 10 258

Förskjutning mellan bundet och

fritt kapital – -24 576 24 576 –

Omräkningsdifferenser – – -7 159 -7 159

Årets resultat – – 116 791 116 791

31/12 2004 114 296 166 404 277 346 558 046

MODERBOLAGET

Aktie- Överkurs- Fritt eget Summa eget

kapital fond kapital kapital

31/12 2002 112 791 156 598 17 345 286 734

Lämnad utdelning – – -9 023 -9 023

Mottaget koncernbidrag minskat med skatt – – 26 519 26 519

Lämnat koncernbidrag minskat med skatt – – -6 657 -6 657

Årets resultat – – -10 355 -10 355

31/12 2003 112 791 156 598 17 829 287 218

Lämnad utdelning – – -13 535 -13 535

Nyemission 1 505 8 753 – 10 258

Mottaget koncernbidrag minskat med skatt – – 38 952 38 952

Lämnat koncernbidrag minskat med skatt – – -7 784 -7 784

Årets resultat – – 17 714 17 714

31/12 2004 114 296 165 351 53 176 332 823

Föreslagen utdelning 5,00 kr per aktie totalt 45 718

Förändringar av eget kapital



Belopp i kkr

Not Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 175 916 39 747 -17 318 -10 626

Finansnetto 31 -14 585 -24 169 -4 880 -4 841

Betald skatt -11 942 -5 487 -1 066 1 000

Ej kassaflödespåverkande poster 32 86 810 89 238 134 11 937

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring av rörelsekapital och investeringar 236 199 99 329 -23 130 -2 530

Förändring av varulager -18 791 32 477 – –

Förändring av fordringar -7 026 -18 052 33 898 -7 233

Förändring av kortfristiga skulder 26 227 12 377 24 151 -12 528

Kassaflöde från den löpande verksamheten 236 609 126 131 34 919 -22 291

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -43 626 -48 988 81 -41

Försäljning av aktier i dotterbolag – – – 25 997

Placeringar i övriga aktier -1 480 -3 219 -3 798 -2 741

Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar 5 716 873 – 14

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 390 -51 334 -3 717 23 229

Finansieringsverksamheten

Nyemission 10 258 – 10 258 –

Upptagna lån 2 739 10 000 – –

Amortering av långfristiga skulder och checkkredit -159 469 -49 801 -58 864 -19 493

Erhållet/lämnat koncernbidrag och ägartillskott – – 31 168 27 586

Utbetald utdelning -13 535 -9 023 -13 535 -9 023

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -160 007 -48 824 -30 973 -930

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 37 212 25 973 229 8

Likvida medel vid årets början 70 959 47 171 42 34

Kursdifferens i likvida medel -2 679 -2 185 – –

Likvida medel vid årets slut 105 492 70 959 271 42

Ej utnyttjade checkkrediter 309 288 204 445 81 788 56 198

Tillgänglig likviditet 414 780 275 404 82 059 56 240

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

TILLÄMPADE REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER
Allmänt
Beijer Alma ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredo-
visningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och ut-
talanden.

Från och med detta räkenskapsår tillämpas Redovisnings-
rådets nya rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda.

Implementeringen har inte medfört någon väsentlig effekt på
resultat eller finansiell ställning. Dock kan det i dagsläget inte göras
någon fullständig bedömning av effekten av implementeringen av
RR 29 avseende ITP-planer eftersom Alecta ännu ej kan tillhanda-
hålla nödvändiga underlag.

KONCERNREDOVISNING
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där Beijer Alma AB
direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna eller
bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket
innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som
skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, eli-
mineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom
endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter
förvärvet.

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen
med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under
året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för
tiden fram till tidpunkten för avyttringen.

Beijer Alma ABs samtliga utländska dotterdotterbolag klassifi-
ceras som självständiga dotterbolag. Dagskursmetoden tillämpas
för omräkning av deras bokslut, vilket innebär att tillgångar och
skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resul-
taträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräknings-
differenser förs direkt till koncernens egna kapital.

När moderföretaget eller annat koncernföretag i Beijer Alma-
koncernen företagit säkringsåtgärd för att balansera och skydda
mot kursdifferenser på en nettoinvestering i ett självständigt
dotterföretag, så förs kursdifferensen på säkringsinstrumentet
direkt till eget kapital, till den del den motsvaras av en under året
dit förd omräkningsdifferens för dotterföretaget.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

INTRESSEFÖRETAGSREDOVISNING
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag
men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 pro-
cent av rösterna för samtliga andelar eller betydande inflytande.

I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt
kapitalandelsmetoden. Andelar i ett intresseföretag redovisas till
anskaffningsvärde med justering för koncernens andel av föränd-
ringen i intresseföretagets nettotillgångar, inklusive goodwill (efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar). I koncernens resultat-
räkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets
resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresse-
företag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond

under bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med
den på koncernen belöpande andelen av vinsten.

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till
anskaffningsvärde. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast
erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

UTLÄNDSKA VALUTOR
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens
kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, till exempel ter-
minssäkring, används terminskursen. Transaktioner i utländsk
valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas
inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela effek-
ten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen
när säkringsinstrumenten förfaller till betalning.

INTÄKTER
Koncernens nettoomsättning utgörs av varuförsäljning. Försäljning
av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet
med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms,
rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I kon-
cernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller
erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare 
års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i
intressebolags skatt.

Värdering av skatteskulder/-fordringar sker till nominella
belopp enligt respektive lands skatteregler och skattesatser som är
beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att
fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på till-
gångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen
uppkommit genom avskrivning av fastigheter och maskiner, obe-
skattade reserver och skattemässiga underskott.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid fram-
tida beskattning. Uppskjuten skatteskuld som hänför sig till 
investeringar i dotterbolag och intresseföretag redovisas inte i
koncernredovisningen då moderbolaget i samtliga fall kan styra
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte
bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

I moderbolaget redovisas – på grund av sambandet mellan
redovisning och beskattning – den uppskjutna skatteskulden på
obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Forskning och utveckling: Utgifter avseende utvecklingsprojekt
(hänförliga till konstruktion och test av nya eller förbättrade pro-
dukter) balanseras som immateriella tillgångar i den omfattning
som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar.
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Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkom-
mer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras
inte som tillgång i senare perioder.

Goodwill: Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffnings-
värdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det för-
värvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället.

Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden.
Goodwill som uppkommit på de strategiska förvärv koncernen gjort
för att utvidga sitt sortiment inom närliggande produktområden
eller för att etablera sig på nya geografiska marknader, skrivs av
över 10 år. All kvarvarande goodwill skrivs av över 10 år. Avskriv-
ning av goodwill redovisas i resultaträkningen i posterna Kostnad
för sålda varor eller Försäljningskostnader. 

Nedskrivning av immateriella tillgångar: När det finns en indi-
kation att en tillgång minskat i värde görs en bedömning av till-
gångens redovisade värde, inklusive goodwill. I de fall en tillgångs
redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde
skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars
prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade
värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen
av en tillgång räknas ej in i anskaffningsvärdet. 

I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över

tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskriv-
ningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens
restvärde. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materi-
ella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

■ Kontorsbyggnader som används i rörelsen 25–40 år
■ Industribyggnader som används i rörelsen 20–40 år
■ Maskiner och andra tekniska anläggningar 2–10 år
■ Inventarier, verktyg och installationer 2–10 år

I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade
återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt åter-
vinningsvärde.

STATLIGA STÖD
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säker-
het att stödet kommer att erhållas och att koncernen kommer att
uppfylla alla därmed sammanhängande villkor.

Statligt stöd som hänför sig till kostnader skjuts upp och
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det stat-
liga stödet är avsett att kompensera.

Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar
reducerar tillgångens redovisade värde. Koncernen har inte erhållit
några väsentliga statliga stöd under räkenskapsåret.

LEASING
När leasingavtal innebär att koncernen, som leasetagare, i allt
väsentligt åtnjuter de ekonomiska förmånerna och bär de ekono-
miska riskerna som är hänförliga till leasingobjektet, redovisas

objektet som en anläggningstillgång i koncernbalansräkningen.
Motsvarande förpliktelse att i framtiden betala leasingavgifter
redovisas som skuld.

Leasing av tillgångar där uthyraren i allt väsentligt kvarstår
som ägare av tillgången klassificeras som operationell leasing. 

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om de
är finansiella eller operationella, som hyresavtal (operationella 
leasingavtal).

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
likvida medel, värdepapper, fordringar, rörelseskulder, leasing-
åtaganden och upplåning.

Värdepapper: De värdepapper som är avsedda för långsiktigt
innehav redovisas till anskaffningsvärde och nedskrivningar görs
om bestående värdenedgång konstateras.

Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen.
Upplåning: Finansiella skulder redovisas till nominellt värde,

korrigerat för eventuella över- eller undervärden. Över-/undervärden
redovisas som ränta periodiserad över lånets löptid.

Derivatinstrument: Koncernen utnyttjar derivatinstrument för
att täcka riskerna för valutakursförändringar.

Valutaterminskontrakt skyddar koncernen mot förändringar i
valutakurser genom att fastställa den kurs till vilken en tillgång
eller skuld i utländsk valuta kommer att realiseras. En ökning eller
minskning av det belopp som krävs för att reglera tillgången/
skulden kompenseras av en motsvarande värdeförändring av
terminskontraktet. Dessa vinster och förluster kvittas därför, och
redovisas inte i de finansiella rapporterna. 

VARULAGER
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen,
till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på
balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv 
värdering.

FORDRINGAR
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt.

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en 
förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser och det är 
sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra 
förpliktelsen. En förutsättning är vidare att det går att göra en till-
förlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. 

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestäm-
da pensionsplaner. Pensionplanerna 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 eftersom
Alecta inte ännu kunnat tillhandahålla nödvändig information. 

Koncernens utbetalningar avseende pensionsplaner redovisas
som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster
som avgiften avser.
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RAPPORTERING FÖR SEGMENT
Rörelsegrenar innehåller produkter som är föremål för risker och
avkastning som skiljer sig från andra rörelsegrenars. Geografiska
marknader tillhandahåller produkter inom en speciell ekonomisk
miljö som är föremål för risker och avkastning som skiljer sig från
de risker och den avkastning som gäller för enheter som är verk-
samma i andra ekonomiska miljöer. I koncernen klassificeras rörel-
segrenar som primära segment och geografiska områden som
sekundära.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisa-
de kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

1
PERSONAL

Arbetsställen Genomsnittligt antal anställda

2004 2003

SVERIGE

Moderbolaget

Uppsala 2 2

Stockholm 4 4

Dotterbolagen

Filipstad 88 84

Göteborg 63 56

Herrljunga 52 60

Karlstad 9 9

Nyköping 54 52

Stockholm 45 46

Tierp 209 199

Trosa – 10

Uppsala 2 2

Värnamo 67 60

Växjö 28 28

Summa Sverige 623 612

Varav män 482 (471) och kvinnor 141 (141).

2004 2003

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

UTLANDET

Danmark 63 23 86 66 25 91

Finland 21 4 25 18 5 23

Norge 4 2 6 4 2 6

Lettland 10 8 18 2 – 2

Belgien – – – 1 1 2

Frankrike 4 2 6 4 2 6

Nederländerna 5 2 7 5 1 6

Polen – – – – 1 1

Storbritannien 22 6 28 22 5 27

Tyskland 56 19 75 48 17 65

Hongkong 2 4 6 6 3 9

Kina 40 11 51 31 10 41

USA 3 – 3 4 1 5

Summa utlandet 230 81 311 211 73 284

TOTALT 934 896

Av antalet anställda är 712 män (682) och 222 kvinnor (214).
Totalt finns 40 styrelseledamöter i koncernens bolag, av dessa

är 39 män. Koncernbolagens 23 verkställande direktörer är samtli-
ga 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:

2004 2003

Lön/arvode, VD och styrelse 20 568 18 478

Varav tantiem, VD och styrelse 4 060 933

Sociala avgifter, VD och styrelse 11 479 11 896

Varav pensionskostnader 4 294 4 978

Lön, övriga 186 378 165 126

Sociala avgifter, övriga 77 726 74 343

Varav pensionskostnader 20 296 14 176
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Utomlands har löner och ersättningar kostnadsförts enligt följande:

2004 2003
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 1 227 147 64 61 36 646 2 213 1 136 – 2 54 39 275 215

Finland 1 287 155 383 173 6 793 1 653 1 340 137 357 167 6 122 1 517

Norge 717 – 115 – 1 937 279 641 – 157 – 1 708 264

Lettland 321 41 90 – 599 168 84 – – – 71 –

Belgien – – – – – – – – – – 603 173

Frankrike – – – – 3 269 1 397 – – – – 2 757 1 306

Nederländerna – – – – 2 876 1 004 – – – – 3 433 822

Polen – – – – – – – – – – 212 66

Storbritannien 1 571 121 618 537 11 402 537 1 608 53 711 553 9 894 1 358

Tyskland 1 698 100 219 18 27 080 5 085 1 607 100 210 18 27 554 5 953

Hongkong – – – – 2 332 590 – – – – 3 231 503

Kina – – – – 1 823 235 – – – – 1 102 395

USA 396 – 117 – 352 103 433 – 40 – 873 128

Summa löner 
och ersättningar 7 217 564 1 606 789 95 109 13 264 6 849 290 1 477 792 96 835 12 700

Summa löner och
ersättningar i  
Sverige enligt ovan 20 568 4 060 11 479 4 294 186 378 77 726 18 478 933 11 896 4 978 165 126 74 343

Totalt koncernen 27 785 4 624 13 085 5 083 281 487 90 990 25 327 1 223 13 373 5 770 261 961 87 043
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Moderbolaget

2004 2003

Lön/arvode, VD och styrelse 7 861 4 094

Varav tantiem, VD och styrelse 2 577 –

Sociala avgifter, VD och styrelse 3 619 2 286

Varav pensionskostnader 1 118 1 025

Lön, övriga 6 098 3 031

Sociala avgifter, övriga 2 781 1 706

Varav pensionskostnader 792 639

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
2004 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 
Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter
för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår för kon-
cernen till 4,5 Mkr (2003: 4,5 Mkr). Alectas överskott kan förde-
las till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av
2004 uppgick Alectas överskott mätt som den kollektiva konsoli-
deringsnivån till 128,0 procent (2003: 119,9 procent). Den 
kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas

tillgångar i procent av försäkringsåtaganden beräknade enligt 
Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte över-
ensstämmer med RR 29.

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, pensionskostna-
der samt personaloptioner. Ledningsgruppen omfattar verkställan-
de direktören, verkställande direktörerna i de fyra dotterbolagen,
moderbolagets ekonomichef samt moderbolagets controller.
Fördelningen mellan grundlön och tantiem ska stå i proportion till
personens ansvar och befogenhet. För den verkställande direktören
är tantiemet maximerat till 100 procent av grundlön. För övriga
inom ledningsgruppen är tantiemet maximerat till 40–100 procent
av grundlön exklusive bilförmån. Tantiemet baseras på utfallet i
förhållande till individuellt uppsatta mål.

Pensionsförmåner, bilförmåner och personaloptioner till verk-
ställande direktören och övriga inom ledningsgruppen utgår som
del av den totala ersättningen.



Ersättningar och förmåner under året

Styrelsearvode/ Tantiem Pensions- Personal- Summa
grundlön inkl kostnader optioner

bilförmån

Styrelsens ledamöter 7 personer 1 181 1 181

Varav styrelsens ordförande 726 726

Ledningsgruppen 10 082 5 284 3 198 2 352 20 916

Varav verkställande direktören 3 173 2 577 1 118 840 7 708

Summa 11 263 5 284 3 198 2 352 22 097

Kommentarer till tabellen
Koncernens ledningsgrupp har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionskostna-
den avser den kostnad som belastat årets resultat. I beloppet ovan ingår särskild löne-
skatt med 24,26 procent av premien.

Personaloptioner avser det program som gavs ut till ledande befattningshavare
under 2001. Under året har det helägda dotterbolaget Aihuk AB förvärvat samtliga ute-
stående personaloptioner för 14 kr per option beräknat som aktuell börskurs vid förvärvs-
tidpunkten 119 kr minskat med optionens teckningskurs 105 kr. I tabellen ovan har 
14 kr per option redovisats. Totalt förvärvade Aihuk AB 188 000 personaloptioner varav
från ledningsgruppen 168 000 st.

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

Övriga personer i ledningsgruppen
Uppsägningstiderna från bolagets sida varierar mellan 6 och 24
månader. Från de anställdas sida är uppsägningstiderna 6 måna-
der. För fem av de ifrågavarande sex 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 20–33 procent av grundlön exklusive bilför-
mån.

2  
STYRELSE 
Anders Wall, Med Dr h.c. Generalkonsul. Styrelseledamot sedan
1992 och styrelsens ordförande. Övriga uppdrag: Styrelseordföran-
de i Beijerinvest AB, Kjell & Märta Beijers Stiftelse, Anders Walls
Stiftelser, Konsul Th C Berghs Stiftelse, G & L Beijer Import &
Export AB i Stockholm, Ryda Bruk AB, Svenskt Tenn AB och 
Morgongåva Företagspark AB. Styrelseledamot i Domarbo Skog
AB, Hargs Bruk AB, Innoventus Project AB, Scandinavian Life 
Science Venture (SLS), AB Stafsjö Bruk, Sponsor Stiftelseförvalt-
ning AB, Stiftelsen Anders Walls Professur i Entreprenörskap.
Uppsala Universitets Hedersmedlem, ledamot IVA.

Anders G. Carlberg, VD Axel Johnson International AB. Styrelse-
ledamot sedan 1997. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Axel
Johnson AB, Axel Johnson Inc., Elkem ASA, Sapa AB, SSAB, SäkI
m fl.

Thomas Halvorsen, VD Fjärde AP-fonden. Styrelseledamot sedan
1992. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Electrolux, AP Fastig-
heter AB m fl.

Göran W Huldtgren, VD Scandecor Marketing AB. Styrelseledamot
sedan 1983. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i LeanOn AB.

Marianne Nivert, Styrelseledamot sedan 2002. Övriga uppdrag: Sty-
relseordförande i Posten AB. Styrelseledamot i SSAB, Wallenstams
Byggnads AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Systembolaget AB,
Fjärde AP-fonden, Chalmers Tekniska Högskola AB och SNS.

Johan Norman, Styrelseledamot sedan 2002. 

Johan Wall, VD Enea AB, Styrelsesuppleant 1997–2000, 
styrelseledamot sedan 2000. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i
Glocalnet AB. Styrelseledamot i Enea AB, Anders Walls Stiftelser
m fl och styrelsesuppleant i Kjell & Märta Beijers Stiftelse.

Bertil Persson, VD och koncernchef Beijer Alma AB. Styrelse-
suppleant 2000–2001, styrelseledamot 2001–2002, styrelse-
suppleant sedan 2002. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 
SweMaint AB, EuroMaint AB, AB Svensk Bilprovning m fl.

3  
NETTOOMSÄTTNING

2004 2003

Sverige 390 709 352 844

Övriga EU 709 866 561 197

Övriga Europa 92 641 85 913

Asien 191 130 132 388

Övriga världen 38 312 21 682

TOTALT 1 422 658 1 154 024

4
INFORMATION OM RÖRELSEGRENAR OCH GEOGRA-
FISKA OMRÅDEN
(alla belopp i Mkr)

Rörelsegrenar
Koncernen är organiserad i fyra underkoncerner; Lesjöfors (fjäd-
rar), Habia Cable (specialkabel), Elimag (höghastighetsbearbet-
ning i aluminium) och Stafsjö Bruk (skjutspjällsventiler). Dessa har
egen tillverkning, administration, utveckling och marknadsföring.
Varje underkoncern leds av en VD. Underkoncernerna utgör den
primära indelningsgrunden.

Geografiska områden
Produktionen är förlagd till Sverige, Finland, Danmark, Lettland,
Tyskland och Kina. Försäljningen går främst till Europa och Asien.
Produktionen utanför Sverige försörjer främst den lokala markna-
den medan en stor del av produktionen i Sverige exporteras. Belop-
pen avser endast externförsäljning.
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5   
ADMINISTRATIONSKOSTNADER
I administrationskostnader ingår bland annat ersättning till revi-
sorer enligt nedan.

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

revisionsuppdrag       2 823 2 005 757 497

Övriga revisorer

- revisionsuppdrag 676 791 – –

- andra uppdrag 220 281 – –

TOTALT 3 719 3 077 757 497

Kostnader för produktutveckling ingår i koncernens administrationskostnader med 7 512
(7 493).

6  
INTÄKTER FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

2004 2003

Andel av resultat från 

Pendax Holding AB 497 118

Medical Device Technology AB 1 006 -1 188

BCB Baltic AB -168 –

TOTALT 1 335 -1 070
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Rörelsegrenar

2004
Fjädrar Specialkabel Höghastighets- Skjutspjälls- Övrigt Eliminering Koncernen

bearbetning ventiler (moderbolag m.m.)

Nettoomsättning 673,4 527,0 102,8 118,3 1,2 – 1 422,7

Rörelseresultat 107,3 68,7 10,0 8,9 -16,2 1) -2,8 175,9

Resultat före skatt 105,1 63,1 8,1 8,2 -19,7 1) -2,8 162,0

Tillgångar 564,2 390,9 100,6 66,8 471,2 -485,0 1 108,7

Skulder 284,0 245,3 62,6 50,3 131,9 -223,4 550,7

Investeringar 31,2 13,7 0,9 2,2 – – 48,0

Avskrivningar 45,6 30,9 7,5 4,5 0,1 2,8 91,4

2003 Fjädrar Specialkabel Höghastighets- Skjutspjälls- Övrigt Eliminering Koncernen
bearbetning ventiler (moderbolag m.m.)

Nettoomsättning 572,3 416,8 68,4 95,1 1,4 – 1 154,0

Rörelseresultat 60,3 -5,2 -2,0 3,9 -14,8 1) -2,5 39,7

Resultat före skatt 56,2 -13,4 -5,0 3,2 -20,5 1) -2,5 18,0

Tillgångar 541,6 423,4 100,0 58,4 509,7 -506,3 1 126,8

Skulder 290,1 312,5 72,5 42,4 192,9 -235,7 674,7

Investeringar 47,0 3,9 2,3 1,5 0,4 – 55,1

Avskrivningar 42,3 31,7 7,4 4,5 1,2 2,5 89,6

1) Intäkter från intresseföretag ingår med 1,3 för 2004 och med -1,1 för 2003.

Geografiska områden

2004 Sverige Övriga Övriga Asien Övriga
EU Europa världen

Nettoomsättning 390,7 709,9 92,6 191,1 38,3

Investeringar 38,7 7,9 0,1 1,3 –

Tillgångar 706,7 331,1 6,1 61,9 2,9

2003 Sverige Övriga Övriga Asien Övriga
EU Europa världen

Nettoomsättning 352,8 561,2 85,9 132,4 21,7

Investeringar 43,8 4,0 2,6 4,6 0,6

Tillgångar 721,6 328,6 10,1 64,2 2,3
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7  
RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet har belastats med avskrivningar enligt följande:

2004 2003

Maskiner och andra tekniska anläggningar 51 966 53 431

Inventarier, verktyg och installationer 11 026 12 048

Byggnader 7 670 7 467

Markanläggningar 63 61

Goodwill 20 722 16 598

TOTALT 91 447 89 605

I moderbolaget har avskrivningar på inventarier, verktyg och instal-
lationer gjorts med 134 (201).

8  
OPERATIONELL LEASING 
Rörelseresultatet har belastats med kostnader för operationell lea-
sing enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Årets leasingkostnad 16 742 16 660 2 106 1 921

Framtida minimileasingavgifter 
har följande förfallotidpunkter

Inom ett år 12 172 11 277 1 713 1 668

Senare än ett men inom fem år 32 950 15 718 2 539 3 073

Senare än fem år 577 739 – –

45 699 27 734 4 252 4 741

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

9  
INTÄKTER FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget 2004 2003
Realisationsförlust vid försäljning
inom koncernen av aktier i koncernföretag – -11 736

Anteciperad utdelning från:

Lesjöfors AB – 10 000

Habia Cable AB 21 707 4 000

Elimag AB 10 500 –

Aihuk AB 1 000 –

TOTALT 33 207 2 264

10  
RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER
Av moderbolagets ränteintäkter avser 184 (447) räntor från koncern-
företag. Av moderbolagets räntekostnader avser 0 (33) räntor till kon-
cernföretag.

11  
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Aktuell skatt för perioden -46 491 -16 263 -6 594 -3 264

Andel i intresseföretags skatt -174 -23 – –

Temporära skillnader avseende

- obeskattade reserver 6 198 5 025 – –

- överavskrivningar 1 078 1 117 – –

- avsättningar för strukturkostnader -3 027 927 – –

- underskottsavdrag -3 757 -912 – –

Skatteeffekt av koncernbidrag – – 12 121 7 724

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 915 -396 – -14

TOTALT -45 258 -10 525 5 527 4 446

Skillnad mellan skattekostnad och 28 procent skatt

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Resultat före skatt 162 049 18 047 12 187 -14 801

28 % skatt -45 374 -5 053 -3 412 4 144

Skatt för perioden -45 258 -10 525 5 527 4 446

Skillnadsbelopp -116 5 472 -8 939 -302

Specifikation av skillnadsbelopp

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Effekt av

- skatt hänförlig till tidigare år -1 816 – – –

- goodwillavskrivningar 4 314 2 251 – –

- utländska skattesatser -3 416 681 – –

- ej avdragsgilla poster 2 228 2 580 367 351

- nedskrivningar 54 – – 3 286

- ej skattepliktiga intäkter -1 428 -949 -9 306 -3 939

Övrigt -52 909 – –

TOTALT -116 5 472 -8 939 -302

12  
RESULTAT PER AKTIE

Koncernen

2004 2003

Redovisat resultat 116 791 7 522

Resultat för beräkning av resultat per
aktie före utspädning 116 791 7 522

Räntekostnader för konvertibla skuldebrev – 1 305

Skatt hänförlig till denna ränta – -365

Resultat för beräkning av resultat per
aktie efter utspädning 116 791 8 462

Antal aktier före utspädning 9 143 700 9 023 300

Förmodad konvertering av konvertibla 
skuldebrev och utstående personaloptioner – 586 880

Antal aktier efter utspädning 9 143 700 9 610 180



13  
GOODWILL

Koncernen

2004 2003

Ingående anskaffningsvärde 250 827 251 391

Omräkningsdifferenser -519 -564

Utgående ack. anskaffningsvärde 250 308 250 827

Ingående avskrivningar 89 159 72 670

Årets avskrivningar 20 772 16 598

Omräkningsdifferenser -207 -109

Utgående avskrivningar 109 724 89 159

Ingående nedskrivningar 71 013 71 013

Årets nedskrivningar 8 424 –

Utgående ack. nedskrivningar 79 437 71 013

Utgående restvärde enligt plan 61 147 90 655

Värdet på koncernens immateriella tillgångar prövas årligen genom
så kallade impairment tester. Denna prövning har resulterat i ned-
skrivningar om 8 424 av goodwill i Lesjöforskoncernen hänförligt
till tidigare gjorda förvärv i Danmark och Sverige. 

14  
MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR

Koncernen

2004 2003

Ingående anskaffningsvärde 17 584 13 229

Inköp 149 4 409

Försäljningar och utrangeringar -450 –

Omklassificeringar – -3

Omräkningsdifferenser -43 -51

Utgående ack. anskaffningsvärde 17 240 17 584

Ingående avskrivningar 429 368

Årets avskrivningar 63 61

Utgående ack avskrivningar 492 429

Utgående restvärde enligt plan 16 748 17 155

Bokfört värde mark i Sverige 9 075 9 512

Taxeringsvärde mark i Sverige 7 784 8 125 

15  
BYGGNADER

Koncernen

2004 2003

Ingående anskaffningsvärde 234 440 216 246

Inköp 8 712 20 475

Försäljningar och utrangeringar -5 251 -1 680

Omräkningsdifferenser -502 -601

Utgående ack. anskaffningsvärde 237 399 234 440

Ingående avskrivningar 61 532 55 886

Försäljningar och utrangeringar -1 261 -1 680

Årets avskrivningar 7 670 7 467

Omräkningsdifferenser -139 -141

Utgående ack. avskrivningar 67 802 61 532

Utgående restvärde enligt plan 169 597 172 908

Bokfört värde byggnader i Sverige 108 969 112 630

Taxeringsvärde byggnader i Sverige 41 222 43 137

16  
MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Koncernen

2004 2003

Ingående anskaffningsvärde 662 734 649 731

Inköp 31 086 29 872

Försäljningar och utrangeringar -14 845 -11 591

Genom förvärv och avyttringar av dotterbolag – -32

Omklassificeringar -9 185 -3 018

Omräkningsdifferenser -1 438 -2 228

Utgående ack. anskaffningsvärde 668 352 662 734

Ingående avskrivningar 341 487 296 769

Försäljningar och utrangeringar -9 069 -8 157

Omklassificeringar -2 167 17

Årets avskrivningar 51 966 53 431

Omräkningsdifferenser -508 -573

Utgående ack. avskrivningar 381 709 341 487

Ingående nedskrivningar 39 097 39 097

Omklassificeringar -5 707 –

Årets nedskrivningar 5 042 –

Utgående ack. nedskrivningar 38 432 39 097

Utgående restvärde enligt plan 248 211 282 150

Så kallade impairment tester utförs årligen av koncernens mate-
riella anläggningstillgångar. Nedskrivning av övervärden i maskiner
och andra tekniska anläggningar har skett med 5 042 hänförligt
till tidigare gjorda förvärv inom Lesjöforskoncernen.

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

2004 2003

Anskaffningsvärden 59 519 63 695

Kvarvarande restvärde 35 674 42 381
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Framtida minimileasingavgifter har följande förfallotidpunkter

2004 2003

Inom ett år 7 605 8 605

Senare än ett men inom fem år 26 591 29 764

Senare än fem år 321 3 805 

34 517 42 174

17  
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Ingående anskaffningsvärde 109 837 102 401 2 156 2 115

Inköp 14 207 8 053 42 41

Försäljningar och utrangeringar -6 481 -3 312 -297 –

Omklassificeringar 1 735 3 821 – –

Omräkningsdifferenser -472 -1 126 – –

Utgående ack. anskaffningsvärde 118 826 109 837 1 901 2 156

Ingående avskrivningar 67 492 57 627 1 570 1 369

Försäljningar och utrangeringar -5 084 -1 825 -174 –

Omklassificeringar -441 298 – –

Årets avskrivningar 11 026 12 048 134 201

Omräkningsdifferenser -358 -656 – –

Utgående ack. avskrivningar 72 635 67 492 1 530 1 570

Ingående nedskrivningar 13 020 13 020 – –

Omklassificeringar -109

Utgående ack. nedskrivningar 12 911 13 020 – –

Utgående restvärde enligt plan 33 280 29 325 371 586

18   
UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

2004 2003

Temporär fordran avseende :

- underskottsavdrag 252 5 851

- avsättningar för strukturkostnader 140 2 240

- nedskrivningar 597 –

Övriga temporära skillnader 2 034 1 974

TOTALT 3 023 10 065

19  
ANDRA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Org.nr. Kapitalandel Säte Bokfört
procent värde

Moderbolaget

Innoventus Uppsala 
Life Science 1 KB *) 969677-8530 8 Uppsala 12 722

Koncernen

Drug Safety Inc. (f d PharmaSoft Inc.) <1 Delaware, USA 0

Industrial Development 
& Investment AB 556518-9973 <1 Stockholm 61

Övrigt – 119

TOTALT 12 902

Vår bedömning är att verkligt värde på dessa investeringar uppgår minst till bokfört värde.
*) Utfästelse finns om investeringar på ytterligare 14 Mkr.

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Ingående anskaffningsvärde 13 922 11 113 8 924 6 183

Inköp 3 860 2 809 3 798 2 741

Utgående ack. anskaffningsvärde 17 782 13 922 12 722 8 924

Ingående nedskrivningar 2 305 2 305 – –

Årets nedskrivningar 2 575 – – –

Utgående ack. nedskrivningar 4 880 2 305 – –

Utgående bokfört värde 12 902 11 617 12 722 8 924

20  
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Org.nr. Kapitalandel Säte Bokfört Bokfört
procent värde värde

2004 2003

Koncernen

Pendax Holding AB 556536-1457 36 Stockholm 4 137 3 814

Medeto Medical Device
Technology AB 556444-9386 50 Stockholm 580 1

BCB Baltic AB 556649-7540 22 Uppsala 628 –

TOTALT 5 345 3 815

2004 2003

Ingående anskaffningsvärde 12 761 13 182

Resultatandel efter skatt 1 161 -1 047

Förvärv 796 626

Utgående ack. anskaffningsvärde 14 718 12 761

Ingående nedskrivningar 8 946 8 706

Årets nedskrivningar 427 240

Utgående ack. nedskrivningar 9 373 8 946

Utgående bokfört värde 5 345 3 815



noter • • •

53

21  
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Org.nr. Antal Säte Bokfört Justerat
värde eget kapital

Lesjöfors AB 556001-3251 603 500 Karlstad 100 000 280 225

Habia Cable AB 556050-3426 500 000 Täby 87 575 145 608 1)

AB Stafsjö Bruk 556093-2112 45 000 Nyköping 21 354 16 510

AB Stockholms Rörsmide 556222-0482 10 000 Stockholm 2 560 2 665 2)

Aihuk AB 556218-4126 9 000 Uppsala 2 056 3 962

Alma Nova Industri AB 556077-6022 60 000 Uppsala 14 781 15 192

Beijer Alma Industri AB 556210-3274 60 000 Uppsala 4 329 7 292

Beijer & Alma Industri & Handel AB 556551-9005 1 000 Uppsala 100 101

Bierrepac AB 556067-1793 4 000 Uppsala 473 949

Carepilot AB 556589-8235 153 846 Uppsala 4 417 5 057

Shipping & Aviation Sweden AB 556500-0535 10 000 Uppsala 1 000 1 300

TOTALT 238 645

1) Inklusive anteciperad utdelning till moderbolaget om 21 707.
2) Inklusive anteciperad utdelning till moderbolaget om 1 000.
Samtliga bolag ägs till 100 procent.

2004 2003

Anskaffningsvärde 243 800 351 799

Försäljningar 1) – -107 999

Utgående ack. anskaffningsvärde 243 800 243 800

Ingående nedskrivningar 5 155 75 422

Försäljningar – -70 267

Utgående ack. nedskrivningar 5 155 5 155

Utgående bokfört värde 238 645 238 645

1) Avser intern försäljning inom koncernen av Elimag AB med 107 899 i anskaffningsvärde
och 70 267 i nedskrivningar. Dessutom har O-Pack AB med anskaffningsvärde på 100
sålts externt under 2003.
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22  
VARULAGER

2004 2003

Råmaterial 97 488 79 503

Produkter i arbete 40 985 46 507

Färdigvaror 84 591 79 463

TOTALT 223 064 205 473

Värdet av den del av lagret som värderas till nettoförsäljningsvärde

2004 2003

Råmaterial 1 264 336

Produkter i arbete 3 191 1 910

Färdigvaror 90 1 043

TOTALT 4 545 3 289

Skillnad mellan anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde

2004 2003

Råmaterial 1 172 3 541

Produkter i arbete 935 5 971

Färdigvaror 507 1 523

TOTALT 2 614 11 035

23  
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Leasingavgifter och hyror 3 016 1 722 532 –

Upplupna ränteintäkter 146 668 – –

Övrigt 10 152 13 112 1 048 2 291

TOTALT 13 314 15 502 1 580 2 291

24  
EGET KAPITAL
I bundna reserver ingår kapitalandelsfonder med 902 år 2004 och
0 år 2003.

Ackumulerade omräkningsdifferenser uppgår till -12 723 
(-5 564). 

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

Aktier Röster

A-aktier 1 110 000 á 10 röster 11 100 000

B-aktier 8 033 700 á 1 röst 8 033 700

TOTALT 9 143 700 19 133 700

Dotterbolagens andelsinnehav i koncernföretag

Org.nr. Procentuell Säte Bokfört
andel värde  

Lesjöfors Fjädrar AB 556063-5244 100 Filipstad 9 532
Lesjöfors Tråddetaljer AB 556207-6520 100 Filipstad 1 724
Lesjöfors Automotive AB 556335-0882 100 Växjö 24 000
Lesjöfors Stockholms Fjäder AB 556062-9890 100 Stockholm 24 619
Lesjöfors Industrifjädrar AB 556593-7967 100 Herrljunga 10 500
Lesjöfors Banddetaljer AB 556204-0773 100 Värnamo 28 103
Lesjöfors A/S 100 Köpenhamn, Danmark 37 657
Lesjöfors A/S 100 Oslo, Norge 53
Oy Lesjöfors AB 100 Åminnefors, Finland 1 000
Lesjöfors Springs Oy 100 Åbo, Finland 1 492
Lesjöfors Springs Ltd. 100 Elland, Storbritannien 316
Lesjöfors Automotive Ltd. 100 Elland, Storbritannien 774
Lesjöfors Springs GmbH 100 Hagen, Tyskland 446
B & G Suspension B.V. 100 Almelo, Nederländerna 10
Lesjöfors North America Inc. 80 San Diego, USA 893
Lesjöfors Springs LV 100 Liepaja, Lettland 992
Habia Benelux BV 100 Breda, Nederländerna 1 020
Habia Cable Asia Ltd 100 Hongkong, Kina 55
Habia Cable China Ltd 100 Changzou, Kina 11 402
Habia Kabel GmbH 100 Düsseldorf, Tyskland 29 797
Habia Cable Inc. 100 New Jersey, USA 0
Habia Kabel Produktions GmbH & Co.KG 100 Norderstedt, Tyskland 81 295
Habia Cable Ltd. 100 Bristol, Storbritannien 3 614
Habia Cable Production AB 556094-2012 100 Söderfors 33 468
Habia Cable SA 100 Orleans, Frankrike 679
Habia Cable SP.Z O.O 100 Warzawa, Polen 310
Habia Cable Nordic AB 556240-7485 100 Täby 205
Isotec Beteiligungs GmbH 100 Norderstedt, Tyskland 189
Elimag AB 556480-0133 100 Mölndal 25 896
Elimag Göteborg AB 556359-5640 100 Mölndal 7 150
Elimag Ratio AB 556059-2486 100 Mölndal 2 322
Stafsjö Armaturentechnik GmbH 100 Düsseldorf, Tyskland 5 216
Stafsjö Service Centre China 100 Changzou, Kina 668
Alma Industri & Handel Fastigheter AB 556030-3686 100 Malmö 3 764
Beijer & Alma Utvecklings AB 556230-9608 100 Uppsala 2 200
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Aktiekapitalets utveckling

Ökning av Totalt Ökning av Totalt
År aktiekapital aktiekapital antal aktier antal aktier

kkr kkr st st

1993  Ingående balans – 53 660 – 2 146 400

1993  Apportemission vid förvärv av G & L Beijer Import & Export AB i Stockholm 6 923 60 583 276 900 2 423 300

1993  Nyemission 30 291 90 874 1 211 650 3 634 950

1994  Apportemission vid förvärv av AB Stafsjö Bruk 5 000 95 874 200 000 3 834 950

1996  Konvertering av förlagslån 47 95 921 1 875 3 836 825

1997  Konvertering av förlagslån 2 815 98 736 112 625 3 949 450

1998  Konvertering av förlagslån 1 825 100 561 73 000 4 022 450

2000  Konvertering av förlagslån 30 100 591 1 200 4 023 650

2001  Apportemission vid förvärv av Elimag AB 11 750 112 341 470 000 4 493 650 

2001  Split 2:1 – 112 341 4 493 650 8 987 300

2001  Konvertering av förlagslån 388 112 729 31 000 9 018 300

2002  Konvertering av förlagslån 62 112 791 5 000 9 023 300

2004  Konvertering av förlagslån 1 505 114 296 120 400 9 143 700

25  
UPPSKJUTEN SKATT

2004 2003

Temporär skuld avseende:

- obeskattade reserver 27 232 33 321

- överavskrivningar 2 528 3 631

TOTALT 29 760 36 952

2004 2003

Ingående värde 36 952 43 483

Ökad avsättning 232 1 116

Upplösning -7 424 -7 647

Utgående värde 29 760 36 952

26  
AVSATT TILL PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

2004 2003

Ingående värde 7 251 7 195

Ökad avsättning 401 430

Upplösning -6 –

Erlagt under perioden -379 -374

Valutakurseffekt -7 –

Utgående värde 7 260 7 251

27  
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
Koncernens bolag har intäkter och kostnader i olika valutor och
därmed är koncernen exponerad för risker avseende valutakurs-
rörelser. Denna risk påverkar rörelsens resultat och benämns trans-
aktionsexponering. 
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Nettoexponering i valutor omräknade till Mkr
(med nettoexponering avses intäkter minus kostnader)

2004 USD EUR DKK NOK GBP CNY AUD JPY HKD KRW Totalt

Lesjöfors 15,3 40,2 4,2 10,1 37,9 – – – – – 107,7

Habia Cable 33,8 61,2 -2,4 – 57,3 21,7 0,9 3,9 -16,6 9,7 169,5

Stafsjö Bruk 0,1 39,1 -2,5 -1,7 -0,3 – – – – – 34,7

TOTALT 49,2 140,5 -0,7 8,4 94,9 21,7 0,9 3,9 -16,6 9,7 311,9

2003 USD EUR DKK NOK GBP CNY AUD JPY HKD KRW Totalt

Lesjöfors 29,5 62,8 6,0 11,3 29,6 – – – – – 139,2

Habia Cable 30,7 18,7 – – 37,8 11,4 1,1 0,9 -9,5 8,2 99,3

Stafsjö Bruk 2,9 29,6 -2,3 -1,8 -0,3 -0,6 – – – – 27,5

TOTALT 63,1 111,1 3,7 9,5 67,1 10,8 1,1 0,9 -9,5 8,2 266,0

Hanteringen av transaktionsriskerna sker centralt för respektive
dotterbolag. Av det prognosticerade nettoflödet för de kommande
sex månaderna, dvs. skillnaden mellan intäkter och kostnader i en
valuta, säkras 50–100 procent. För månaderna 7–12 säkras mel-
lan 35 och 100 procent. I de allra flesta fallen ligger säkringsnivån
i mitten av intervallet. De säkringsinstrument som används är i
normalfallet terminskontrakt. Undantagsvis kan valutaoptioner
användas.

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

31/12 2004 31/12 2003

USD 32,0 37,5

EUR 75,8 82,3

GBP 52,7 18,1

HKD 13,4 –

TOTALT 173,9 137,9

Per den 31 december 2004 fanns ett övervärde i kontrakten på
5,2 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
exponering påverkar främst koncernens egna kapital och benämns
omräkningsexponering.

I normalfallet säkras inte denna exponering. I vissa fall har
moderbolaget i respektive dotterbolagskoncern tagit upp s.k. hed-
gelån i den aktuella valutan för att täcka risken. 

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 12 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

2004 2003 2004 2003

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 130 500 184 026 – –

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 20 891 29 652 – –

Checkkredit 125 114 213 274 68 212 93 802

Konvertibelt förlagslån – 23 697 – 33 274

Summa räntebärande skulder 276 505 450 649 68 212 127 076

Belopp som förfaller till 
betalning senare än om fem år 35 761 69 206 – –

Skulderna till kreditinstitut består av ett 25-tal olika krediter i
olika valutor och med olika villkor. Räntenivåerna varierar mellan
2,65 procent och 6,75 procent. Genomsnittlig ränta är 3,6 procent.
Genomsnittlig ränta för checkkrediterna är 3,5 procent. Därtill
kommer en limitavgift på i genomsnitt 0,4 procent av den bevilja-
de 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 ett-
åriga. Med refinansieringsrisk avses risken att Beijer Alma inte kan
klara sina åtaganden på grund av att lån säges 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. Lik-
viditetsberedskapen vid de senaste årsskiftena framgår av nedan-
stående tabell.

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Kassamedel 105 492 70 959 271 42

Beviljade checkkrediter 434 402 432 609 150 000 150 000

Utnyttjad del av checkkrediter -125 114 -213 274 -68 212 -93 802

Tillgänglig likviditet 414 780 290 294 82 059 56 240



28
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Upplupna personalkostnader 65 218 50 398 7 916 1 654

Upplupna räntor 65 1 305 – 1 178

Övrigt 38 320 33 998 764 1 253

TOTALT 103 603 85 701 8 680 4 085

29  
STÄLLDA PANTER

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Företagsinteckningar 1) 252 190 265 044 – –

Fastighetsinteckningar 1) 107 333 105 797 – –

Aktier 2) 304 929 267 346 112 261 112 261

Maskiner som brukas enligt 
finansiella leasingavtal 35 674 42 381 – –

Tillgångar med äganderättsförbehåll 33 837 40 612 – –

Fordringar – – – 1 000

TOTALT 733 963 721 180 112 261 113 261

1) Avser skulder till kreditinstitut
2) Dessa är pantsatta för en checkkredit på 150 000 (150 000) varav 68 212 (93 802) 
har utnyttjats.

30  
ANSVARSFÖRBINDELSER

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Garantier 792 650 – –

Borgen 3 000 3 000 13 554 19 775 1)

Pensionsåtaganden 121 1 125 – 1 000 2)

Erhållet lokaliseringsstöd 1 500 1 500 – –

TOTALT 5 413 6 275 13 554 20 775

1) Av moderbolagets borgensförbindelser är 10 554 tecknade för dotterbolag och 3 000
för intresseföretag.

2) Avser förpliktelser för pension till tidigare verkställande direktör.

31  
FINANSNETTO

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Erhållna räntor 1 859 190 214 515

Betalda räntor -16 444 -24 359 -5 094 -5 356

TOTALT -14 585 -24 169 -4 880 -4 841

32  
EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Avskrivningar 83 173 80 642 134 201

Nedskrivningar av anläggnings-
tillgångar 13 466 – – –

Realisationsförlust – – – 11 736

Lageravvecklingskostnader – 10 000 – –

Resultat i intressebolag -1 335 1 070 – –

Avsättningar -7 174 -6 466 – –

Reserveringar -1 320 3 992 – –

TOTALT 86 810 89 238 134 11 937

33  
ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS
Från och med 2005 kommer bolaget att tillämpa den nya interna-
tionella redovisningsstandarden International Financial Reporting
Standards (IFRS). Beträffande Ersättningar till anställda
RR29/IAS 19, hänvisas till vad som skrivits i redovisningsprinci-
perna ovan vad avser ITP-planer försäkrade i Alecta.

Den mest väsentliga skillnaden mellan nuvarande redovis-
ningsprinciper och rapportering enligt IFRS är att enligt IFRS sker
inte planenlig avskrivning av goodwill. I stället för avskrivning skall
bokfört värde regelbundet prövas för eventuellt nedskrivningsbe-
hov.

Vid övergången till IFRS skall en så kallad öppningsbalans
upprättas. I samband med detta har noggranna genomgångar
gjorts av historiska förvärvsanalyser. Vid dessa genomgångar har
konstaterats att övervärden som tidigare klassificerats som good-
will borde ha hänförts till andra immateriella anläggningstillgångar.
I öppningsbalansen har detta korrigerats.

Tabellen nedan visar effekterna av övergången till IFRS baserat
på nu gällande regelverk rörande IFRS. Regelverket kan komma att
ändras fram till 31 december 2005. Eventuella ändringar kan
påverka informationen i tabellen.

Mkr 31/12 2004 31/12 2004
enligt nuvarande enligt IFRS

redovisningsprinciper

Resultaträkningen

Rörelseresultat 175,9 185,9

Resultat efter finansnetto 162,0 172,0

Årets resultat 116,8 127,2

Balansräkningen

Goodwill 61,1 65,1

Licenser – 6,0

Eget kapital 558,0 566,4

Uppskjuten skatt 29,8 31,4

Resultatförbättringen avser utebliven goodwillavskrivning med
10,0 Mkr.
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34  
DEFINITIONER
Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital, latent skatteskuld och minoriteter divi-
derat med balansomslutning.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster
med avdrag för 28 procent skatt, i relation till genomsnittligt eget
kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster
med tillägg för räntekostnader, i relation till genomsnittligt syssel-
satt kapital.

Nettoskuld
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag
för räntebärande tillgångar.

Operativt kassaflöde
Kassaflöde reducerat med effekter av företagsförvärv och försälj-
ningar, finansiell leasing och effekter av valutakursomräkningar av
utländska koncernföretags balansräkningar.

Resultat per aktie
Vinst per aktie efter skatt.

Resultat, vinst
Begreppet resultat och vinst avser, då inget annat anges, resultat
efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster,
plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Rörelseresultat
Resultat före finansiella poster, exklusive jämförelsestörande poster.

Skuldsättningsgrad
Summan av räntebärande skulder och räntebärande avsättningar i
relation till eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder och
icke räntebärande avsättningar.

Vinst per aktie efter schablonskatt
Resultat efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster,
med avdrag för 28 procent skatt, i relation till genomsnittligt antal
aktier.

Vinst per aktie efter skatt
Redovisat resultat med avdrag för bokförd skatt, i relation till
genomsnittligt antal aktier.

Vinst per aktie efter skatt efter utspädning
Redovisat resultat med avdrag för bokförd skatt med tillägg för 72
procent av räntan på konvertibeln i relation till genomsnittligt
antal aktier inklusive utestående konvertibla förlagsbevis och per-
sonaloptioner. 

35  
BOLAGSUPPGIFTER
Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ) med säte i Uppsala 
län, Uppsala kommun, Sverige. Bolagets postadress är Box 1747,
751 47 Uppsala.

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas bolagsstämman den 30 mars 2005 för fastställelse.

Uppsala den 9 februari 2005

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 16 februari 2005
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Hans Lindén
Auktoriserad revisor



Till bolagsstämman 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 2004.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har

ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen

och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättan-

det av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt

ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernre-

dovisningen och förvaltningen på grundval av vår revi-

sion.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-

sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört

revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsre-

dovisningen och koncernredovisningen inte innehåller

väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att grans-

ka ett urval av underlagen för belopp och annan infor-

mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår

också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens

och verkställande direktörens tillämpning av dem samt

att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrel-

sen och verkställande direktören gjort när de upprättat

årsredovisningen och koncernredovisningen samt att

utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen

och koncernredovisningen. Som underlag för vårt utta-

lande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,

åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedö-

ma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-

tören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även

granskat om någon styrelseledamot eller verkställande

direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-

bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra

uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har

upprättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed

en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat

och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-

ens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen för moderbolaget och

för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.
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Stockholm den 16 februari 2005

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Hans Lindén

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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• • • styrelse, ledning och revisor
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STYRELSE

Anders Wall, ordförande, f 1931 
Med Dr h.c. Generalkonsul

Styrelseledamot sedan: 1992
Aktieinnehav genom bolag och familj: 1 245 040 varav 
733 000 A-aktier
Styrelseordförande i: Beijerinvest AB, Kjell & Märta Beijers
Stiftelse, Anders Walls Stiftelser, Konsul Th C Berghs Stiftelse,
G & L Beijer Import och Export AB i Stockholm, 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), AB Stafsjö Bruk, Sponsor Stiftelseförvaltning AB, 
Stiftelsen Anders Walls Professur i Entreprenörskap.
Uppsala Universitets Hedersmedlem, ledamot IVA.

Anders G. Carlberg, f 1943
VD Axel Johnson International AB

Styrelseledamot sedan: 1997
Aktieinnehav: 1 000 
Styrelseledamot i: Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc., Elkem
ASA, Sapa AB, SSAB, SäkI m.fl.

Thomas Halvorsen, f 1949
VD Fjärde AP-fonden

Styrelseledamot sedan: 1992
Aktieinnehav: 1 000 
Styrelseledamot i: AB Electrolux, AP Fastigheter m.fl.

Göran W Huldtgren, f 1941
VD Scandecor Marketing AB

Styrelseledamot sedan: 1983
Aktieinnehav genom bolag och familj: 199 470 
Styrelseledamot i: LeanOn AB. 

Marianne Nivert, f 1940

Styrelseledamot sedan: 2002
Aktieinnehav: 2 000 
Styrelseordförande i: Posten AB
Styrelseledamot i: SSAB, Wallenstams Byggnads AB, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Systembolaget AB, 
Fjärde AP-fonden, Chalmers Tekniska Högskola AB 
och SNS.

Johan Norman, f 1957

Styrelseledamot sedan: 2002
Aktieinnehav: 55 000

Johan Wall, f 1964
VD Enea AB

Styrelsesuppleant: 1997–2000
Styrelseledamot sedan: 2000
Aktieinnehav: 1 000 
Styrelseordförande i: Glocalnet AB
Styrelseledamot i: Enea AB, Anders Walls Stiftelser m.fl.
Styrelsesuppleant i: Kjell & Märta Beijers Stiftelse.

Bertil Persson, f 1961
VD och koncernchef Beijer Alma AB

Styrelsesuppleant: 2000–2001 och sedan 2002
Styrelseledamot: 2001–20o2
Aktieinnehav med bolag: 3 600 
Köpoptioner: 150 000
Styrelseledamot i: SweMaint AB, EuroMaint AB,
AB Svensk Bilprovning m.fl.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Bertil Persson, f 1961, Civilekonom
VD och koncernchef
Anställd sedan: 2000
Aktieinnehav med bolag: 3 600
Köpoptioner: 150 000 

Jan Blomén, f 1955, Civilekonom
Ekonomichef
Anställd sedan: 1986
Aktieinnehav med familj: 45 000

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
Hans Lindén, f 1948
Auktoriserad revisor
Revisor i Beijer Alma AB sedan 1999

1

2

3

4

5

6

7

8

styrelse, ledning och revisor • • •
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• • • adresser 

ADRESSER BEIJER ALMA AB

Beijer Alma AB
Dragarbrunnsgatan 45
Forumgallerian
Box 1747
751 47 UPPSALA
Telefon 018-15 71 60
Telefax 018-15 89 87
E-post info@beijer-alma.se
förnamn.efternamn@beijer-alma.se
www.beijer-alma.se

Birger Jarlsgatan 6, 3tr
Box 7823
103 97 STOCKHOLM
Telefon 08-506 427 50
Telefax 08-506 427 77

LESJÖFORS AB

Lesjöfors AB
Köpmannagatan 2
652 26 KARLSTAD
Telefon 054-13 77 50
Telefax 054-21 08 10
E-post info@lesjoforsab.com
förnamn.efternamn@lesjoforsab.com
www.lesjoforsab.com

Lesjöfors Industrifjädrar
producerande bolag

Lesjöfors Stockholms Fjäder AB
Jämtlandsgatan 62
162 60 VÄLLINGBY
Telefon 08-87 02 50
Telefax 08-87 63 50
E-post info.vby@lesjoforsab.com

Lesjöfors Industrifjädrar AB
Hudene
524 92 HERRLJUNGA
Telefon 0513-220 00
Telefax 0513-230 21
E-post info.hja@lesjoforsab.com

Lesjöfors Tråddetaljer AB
682 93 NORDMARKSHYTTAN
Telefon 0590-530 25
Telefax 0590-530 60
E-post info.nor@lesjoforsab.com

Lesjöfors Fjädrar AB
Kanalvägen 3
680 96 LESJÖFORS
Telefon 0590-60 81 00
Telefax 0590-310 31
E-post info.lfs@lesjoforsab.com

Oy Lesjöfors Ab
Valsverksvägen 115
FI-104 10 ÅMINNEFORS
Finland
Telefon +358-19-27 66 200
Telefax +358-19-27 66 230
E-post info.ami@lesjoforsab.com

Lesjöfors Banddetaljer
producerande bolag

Lesjöfors A/S
Ringager 9-11
Postboks 362
DK-2605 BRØNDBY
Danmark
Telefon +45-46-95 61 00
Telefax +45-46-95 61 95
E-post info.bby@lesjoforsab.com

Lesjöfors Springs LV
Kapsedes Str. 2 b
LV-3402 LIEPAJA
Lettland
Telefon +371-340 18 40
Telefax +371-340 18 50
E-post info.lep@lesjoforsab.com

Lesjöfors Banddetaljer AB
Expovägen 7
331 42 VÄRNAMO
Telefon 0370-69 45 00
Telefax 0370-69 45 99
E-post info.vmo@lesjoforsab.com

Lesjöfors Chassifjädrar

Lesjöfors Automotive AB
Rådjursvägen 8 
352 45 VÄXJÖ
Telefon 0470-70 72 80
Telefax 0470-70 72 99
E-post info.vax@lesjoforsab.com

Lesjöfors Springs (UK) Ltd
Unit B6, Warhurst Road
Lowfield Business Park
Lowfield Way, Elland
GB-WEST YORKSHIRE HX5 9DF
England
Telefon
Automotive +44-1422-370 770 
Industrifjädrar +44-1422-377 335
Telefax
Automotive +44-1422-377 233
Industrifjädrar +44-1422-373 336
E-post info.ell@lesjoforsab.com

Lesjöfors North America, Inc.
7424 Trade Street
San Diego, CA 92121
USA
Telefon +1-858 935 0100
Telefax +1-858 348 3460
E-post info@lesjoforsna.com
www.lesjoforsna.com

Lesjöfors Springs GmbH
Spannstiftstr. 2
DE-58119 HAGEN-HOHENLIMBURG
Tyskland
Telefon +49-2334-501718
Telefax +49-2334-501717
E-post info.hag@lesjoforsab.com

Utländska säljbolag
Industrifjädrar och Banddetaljer

Lesjöfors Springs Oy
Hallimestarinkatu 19 
FI-20780 KAARINA 
Finland
Telefon +358-2-276 14 00
Telefax +358-2-235 56 89
E-post info.abo@lesjoforsab.com

Lesjöfors A/S
Trondheimsveien 62
NO-2019 SKEDSMOKORSET
Norge
Telefon +47-63-87 10 60
Telefax +47-63-87 10 69
E-post info.ske@lesjoforsab.com

Lesjöfors Springs (UK) Ltd
Unit B6, Warhurst Road
Lowfield Business Park
Lowfield Way, Elland
GB-WEST YORKSHIRE HX5 9DF
England
Telefon 
Automotive +44-1422-370 770
Industrifjädrar +44-1422-377 335
Telefax 
Automotive +44-1422-377 233
Industrifjädrar+44-1422-373 336
E-post info.ell@lesjoforsab.com
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HABIA CABLE AB

Habia Cable AB
Gribbylundsvägen 2, 2 tr
Box 5075
187 05 TÄBY
Telefon 08-630 74 40
Telefax 08-630 12 20
E-post info@habia.se
förnamn.efternamn@habia.se
www.habia.se

Produktion
Fabrik & försäljningskontor

Habia Cable Production AB
Tierpsvägen 8
815 75 SÖDERFORS
Telefon 0293-22 000
Telefax
fabrik 0293-307 51
försäljning 0293-307 50
E-post info.se@habia.se

Habia Kabel Produktions GmbH & Co.KG
Oststrasse 91
DE-22844 NORDERSTEDT
Tyskland
Telefon +49-405-35 35 00
Telefax +49-405-35 35 035
E-post info.de@habia.se

Habia Cable China Ltd
No. 22 Heng Shan Road
Hi-Tech Park, New District
CN-CHANGZHOU 213022
Kina
Telefon +86-519-511 8010
Telefax +86-519-510 2998
E-post info.cn@habia.se

Försäljning

Habia Cable Nordic AB
Gribbylundsvägen 2, 2 tr
Box 5075
187 05 TÄBY
Telefon 08-630 74 40
Telefax 08-630 12 20
E-post info.se@habia.se

Försäljningskontor

Faergeparken 23
DK-3600 FREDERIKSSUND
Danmark
Telefon +45-47-38 90 30
Telefax +45-47-38 90 31
E-post info.dk@habia.se

Teknologiapuisto 1
FI-61800 KAUHAJOKI
Finland
Telefon +358-9-872 34 30
Telefax +358-9-851 14 46
E-post info.fi@habia.se

Prinsensgate 2
NO-1530 MOSS
Norge
Telefon +47-6920 7575
Telefax +47-6920 7576
E-post info.no@habia.se

Habia Cable Ltd
Short Way
Thornbury Industrial Estate
Thornbury
GB-BRISTOL BS35 3UT
England
Telefon +44-1454-41 25 22
Telefax +44-1454-41 61 21
E-post info.uk@habia.se

Habia Cable SA
94, avenue Denis Papin
FR-45800 SAINT JEAN DE
BRAYE
Frankrike
Telefon +33-238-22 15 70
Telefax +33-238-22 15 79
E-post info.fr@habia.se

Habia Cable BV
Voorerf 33
NL-4824 GM BREDA
Nederländerna
Telefon +31-76-541 64 00
Telefax +31-76-541 82 89
E-post info.nl@habia.se

Habia Kabel GmbH
Schorlemerstrasse 36
DE-405545 DÜSSELDORF
Tyskland
Telefon +49-211-90 17 10
Telefax +49-211-39 17 17
E-post info@habia-kabel.de

Försäljningskontor

Zeppelinstrasse 5/1
DE-89231 NEU-ULM
Tyskland
Telefon +49-731-704 79 50
Telefax +49-731-704 79 599
E-post info@habia-kabel.de

Habia Cable Asia Ltd
2508 Harcourt House
39 Gloucester Road
HK-WANCHAI
Hongkong
Telefon +852-2591 1375
Telefax +852-2838 0229
E-post info.hk@habia.se

Habia Cable Korea Branch Office 
#603-B, Sangah B/D
Pyollyang-dong,
Kwachon-Shi
KR-KYONGGI-DO 427-040
Korea
Telefon +82-2-504 66 74
Telefax +82-2-504 6675
E-post info.kr@habia.se

ELIMAG AB

Elimag AB
Ålegårdsgatan 5
431 50 MÖLNDAL
Telefon 031-706 11 00
Telefax 031-706 11 09
E-post info@elimag.se
förnamn.efternamn@elimag.se
www.elimag.se

AB STAFSJÖ BRUK

AB Stafsjö Bruk
618 95 STAVSJÖ
Telefon 011-39 31 00
Telefax 011-39 30 67
E-post info@stafsjo.se
förnamn.efternamn@stafsjo.se
www.stafsjo.com

Försäljningskontor

AB Stafsjö Bruk
Beijing Representative Office
Room 1003, Kelun Building
12 A Guanghua Road
Chaoyang District
CN-BEIJING 100020
Kina
Telefon +86-10-6581 8466
Telefax +86-10-6581 2250

Stafsjö Armaturentechnik GmbH
Am Schüttenhof 5
DE-40472 DÜSSELDORF
Tyskland
Telefon +49-211-9654 100
Telefax +49-211-9654 150

Materialförsörjning från Kina

Stafsjö Service Centre China
No. 22 Heng Shan Road
Hi-Tech Park, New District
CN-CHANGZHOU 213022
Kina
Telefon +86-519 5133 062
Telefax +86-519-5133 072
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• • • ekonomisk information

Bolagsstämma

TIDSPLAN FÖR 
EKONOMISK INFORMATION
Bokslutskommuniké och kvartals-
rapporter publiceras på Beijer Almas
hemsida, www.beijer-alma.se.
Årsredovisningen och kvartalsrappor-
terna sänds automatiskt till de aktie-
ägare som anmält att de vill ha
denna information.

2005
■ 30 mars Bolagsstämma

■ 28 april Kvartalsrapport,
1 jan–31 mar

■ 17 augusti Kvartalsrapport,
1 apr–30 jun

■ 26 oktober Kvartalsrapport,
1 jul–30 sep

2006
■ Februari Bokslutskommuniké

för 2005

■ Mars Bolagsstämma

Rapporterna kan beställas från:
Beijer Alma AB
Box 1747
751 47 Uppsala
Tel 018-15 71 60, fax 018-15 89 87
eller via hemsidan 
www.beijer-alma.se

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

Jan Blomén
Ekonomichef
Tel: 018-15 71 60
E-post: jan.blomen@beijer-alma.se

Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 30 mars 2005, klockan 18.00,
i MIC-aulan, Polacksbacken, Hus 6 Rullan, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala.

ANMÄLAN 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
■ dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB 

fredagen den 18 mars 2005,
■ dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 23 mars 

2005 kl 16.00.

Anmälan kan göras på följande sätt:
■ telefon 018-15 71 60,
■ telefax 018-15 89 87,
■ e-post info@beijer-alma.se
■ www.beijer-alma.se
■ 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 fre-
dagen den 18 mars 2005.

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 
4 april 2005. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning
komma att utsändas via VPC med början torsdagen den 7 april 2005. 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdel-
ning för verksamhetsåret 2004 lämnas med 5,00 kronor per aktie, bestående
av ordinarie utdelning om 3,00 kr (1,50) och en extra utdelning uppgående
till 2,00 kr (0).

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.

ÖVRIGT
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med 
onsdagen den 16 mars 2005 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress 
Dragarbrunnsgatan 45, 753 20 Uppsala. Handlingarna skickas till de aktie-
ägare som begär det och uppger sin postadress.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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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
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