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detta är Beijer Alma • • •
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Rörelseresultat

En internationell industrigrupp
Beijer Alma AB (publ) är en internationellt verksam industrigrupp 
med inriktning på komponenttillverkning till kunder inom högtekno-
logiskt inriktade branscher. Affärsidén är att förvärva, äga och ut  veckla 
små och medelstora företag med god tillväxtpotential. Ett aktivt, 
långsiktigt strategi- och utvecklingsarbete – som kombineras med 
investeringar och kompletterande företagsförvärv – ska ge konkurrens-
kraftiga företagsgrupper i valda marknadssegment. I samtliga 
segment fokuserar koncernbolagen på att utveckla starka relationer 
till kunder som erbjuder tillväxt och lönsamhet. Beijer Alma är noterat 
på Stockholmsbörsens O-lista (ticker: BEIAb).

Nyckeltal
 2005  2004  2003  2002  2001
Nettoomsättning, Mkr 1 416  1 304  1 154  1 113  1 320

Resultat efter finansnetto, Mkr 204,3 3) 163,2  18,0  4,8 1) 2,0

Eget kapital per aktie, kr 78  62  50  51  64

Utdelning per aktie, kr 11,00 2) 5,00  1,50  1,00  2,00
1) Exklusive jämförelsestörande poster
2) Av styrelsen föreslagen utdelning
3) Exklusive reavinst vid försäljning av AB Stafsjö Bruk

I denna och alla andra tabeller är åren 2005 och 2004 beräknade enligt IFRS och tidigare år enligt dåvarande redo-
visningsprinciper.

• • • 2005 i sammandrag
■ Bästa verksamhetsåret någonsin.

■ Orderingången ökade med 8,0 procent till 1 416 Mkr (1 311).

■ Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent till 1 416 Mkr (1 304).

■ AB Stafsjö Bruk avyttrades med en reavinst om 31,1 Mkr.

■ Resultatet efter finansnetto blev 204,3 Mkr (163,2).

■ Kassaflödet var 160,5 Mkr (197,2).

■ Vinsten per aktie efter schablonskatt uppgick till 16,09 kr (12,85).

■ Investeringarna uppgick till 48 Mkr (48).

■  Utdelningen föreslås höjd till 11,00 kr (5,00).
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•••  Beijer Almas koncernbolag

Starka marknadspositioner

Elimag 7 %

Habia 39 %

Lesjöfors 54 %

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. Under 2005 var 
omsättningen 763 Mkr och antalet anställda 531.

HABIA CABLE AB 

Habia är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom 
telekom, försvar, kraftgenerering och industri. Företaget har tillverkning, 
forskning och utveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Lettland och 
Kina. Under 2005 var omsättningen 560 Mkr och antalet anställda 370.

ELIMAG AB

Elimag är en ledande tillverkare av precisionsdetaljer i aluminium till kunder 
inom telekom, försvar och annan högteknologisk industri. Under 2005 var 
omsättningen 93 Mkr och antalet anställda 64.

Analyser 2005

Kaupthing Bank, Attractive valuation on all methodologies, 2005-10-27
Avanza, Q2 var bästa kvartalet någonsin, 2005-08-31 
Kaupthing Bank, Bolt-on acquisition imminent, 2005-08-18 
Kaupthing Bank, Realising hidden values, 2005-06-14 
Kaupthing Bank, Improved outlook for telecom customers, 2005-05-02 
Kaupthing Bank, Habia Cable company visit, 2005-04-08 

Artiklar om Beijer Alma

Veckans Affärer, Fondfavoriten har fortfarande mer att ge, 2005-11-14
Nya Wermlands-Tidningen, Framgång för fjäderföretag, 2005-09-28
Privata Affärer Placeringsguiden, Beijer Alma på väg mot nytt rekordår, 2005-09-05
Upsala Nya Tidning, Bästa halvåret någonsin, 2005-08-18
Södermanlands Nyheter, Stafsjö Bruk får ny ägare, 2005-06-14
Privata Affärer Placeringsguiden, Stabila Beijer Alma lyfter med telekom, 2005-05-09
Börsveckan, Beijer Alma står pall för telekomfall, 2005-03-21
Upsala Nya Tidning, 2004 Beijer Almas bästa år, 2005-02-10
Aktiespararen, Välskött Beijer Alma – nytt rekordår i sikte, januari 2005

Faktureringen för Beijer Alma ökade med
9 procent till 1 416 Mkr.

Beijer Almas resultat efter finansnetto ökade 
med 25 procent till 204,3 Mkr.



År 2005 blev mycket starkt för Beijer Alma. På flera 
sätt går det att tala om en skördetid. De stora inves-
teringar som gjordes i början av decenniet bidrar 
till att vi kan erbjuda hög kapacitet inom utveckling 
och produktion. Samtidigt har det ihärdiga arbetet 
med intern effektivitet förbättrat vår konkurrens-
kraft. Lägg därtill aktiviteterna för att skapa starka 
kassaflöden i Beijer Alma – insatser som gjort att vi 
idag är i det närmaste skuldfria. 

Vi har gynnats av den allt starkare konjunkturen, men 
framgångarna måste också kopplas till koncernledningens 
skärpta krav på dotterbolagen. Genom aktiv styrning 
och kontroll har vi sett väsentligt förbättrade prestationer, 
till exempel i Habia. Vår starka balansräkning ger oss 
en ökad trygghet, men skapar även möjligheter. Med 
trygghet menar jag att vi får en ökad beredskap att möta 
nedgångar i marknaden. Med möjligheter syftar jag på 
Beijer Almas framtida tillväxt. Vi får handlingsfrihet att 
satsa på organisk utveckling i befintliga bolag, men även 
öka tillväxten genom förvärv. Sådana förvärv kan dels 
avse befintliga produktområden, dels nya områden. 

FRAMGÅNGSRIKT ARBETE 

Att vi har kapacitet att ta oss an nya områden visar 
koncernledningens framgångsrika arbete med effektivi-
tets- och utvecklingsfrågor. Ledningen har visat hand-
lingskraft, som skapat värde för aktieägarna. Här vill jag 
betona att den starka balansräkningen också kommer 
aktieägarna till del, detta via en konkurrenskraftig utdel-
ning. Efter en svag utveckling under tidigare år känns det 
motiverat att belöna de aktieägare som varit trogna Beijer 
Alma. Vår starka balansräkning möjliggör en utdelnings-
policy där vi delar ut en större andel av rörelseresultatet 
än under tidigare år. Denna höga direktavkastning är en 
betydelsefull signal till våra cirka 2 900 aktieägare.

Om förutsättningarna finns kan nivån på utdelningen 
höjas ytterligare. En sådan förutsättning kan vara om 
koncernen genomfört avyttringar som gett oss extraordi-
nära intäkter, till exempel som i fallet med försäljningen 
av verksamheten i Stafsjö Bruk. Vid denna affär fick vi 
ett attraktivt erbjudande från en industriell aktör, vars 

storlek och breda kunskap gynnar den fortsatta utveck-
lingen. Trots att Stafsjö funnits med länge i Beijer Alma 
finns det inte utrymme för att vara sentimental. Om affä-
ren skapar fördelar för båda parter – och stärker Stafsjös 
position långsiktigt – ska den självklart genomföras.  

Låt mig avslutningsvis tacka styrelse och medarbe-
tare för fina insatser. I styrelsens arbete uppskattar jag 
den bredd och erfarenhet som finns bland ledamöterna 
och – inte minst – den raka dialogen i frågor som rör 
koncernens framtid. Under året har alla våra medarbe-
tare gjort starka insatser, vilket resulterat i en fin resultat-
utveckling. Idag har vi egna medarbetare i 11 länder och 
jag vill betona hur imponerad jag är över ert arbete 
under 2005.

Anders Wall
Styrelsens ordförande

Styrkebesked från Beijer Alma

styrelsens ordförande har ordet • • •

3



Beijer Almas vinst före skatt under 2005 uppgick 
till 204,3 Mkr. Det är nästan dubbelt så högt som 
resultatet för 2000, det vill säga det år koncernen 
presterade bäst i föregående konjunkturcykel. Att 
2005 skulle bli så starkt är givetvis glädjande, men 
också något överraskande. Föregående år avslutades 
med en försvagning i efterfrågan. Denna trend fort-
satte dessutom under de första månaderna 2005. 

GYNNSAMT EFTERFRÅGELÄGE

I början av året bedömde jag att vi sett toppen på kon-
junkturen samt att efterfrågan och resultat därefter 
skulle försvagas. Det visade sig vara fel. I mars tog efter-
frågan återigen fart och därefter präglades året av ett 
högt efterfrågeläge för de flesta av våra affärsområden. 
Liksom föregående år påverkades koncernens resultat av 
en gynnsam mix av verksamheter. Efterfrågan inom 
infrastruktur för mobil telekom har varit god, vilket 
framför allt gynnat Habia. Lesjöfors påverkades positivt 
av ett allmänt gott efterfrågeläge inom industrin. Därtill 
har företaget gynnats av en extremt stark utveckling på 
marknaden för utbytesfjädrar till personbilar. Trots det 
förmånliga efterfrågeläget har koncernens bolag haft en 
fortsatt god kostnadskontroll. Det har inneburit att en 
stor andel av faktureringsökningen påverkat resultatet. 
För helåret 2005 var resultatgenomslaget 37 procent.

KAPACITETEN BYGGS UT

Den höga efterfrågan har gjort att stora delar av koncer-
nens kapacitet utnyttjats under året. Detta har varit sär-
skilt påtagligt inom Habias anläggning för tillverkning 
av telekomkabel och Lesjöfors chassifjädertillverkning. 
Inom båda dessa områden har vi därför fattat beslut om 
att öka kapaciteten. Vissa av dessa investeringar har 
gjorts under 2005, men kapacitetsutbyggnaden fortsätter 
under 2006. Det gör att investeringsnivån totalt 
sett ökar något under 2006. Vi når dock inte de höga 
nivåer som koncernen redovisade under 2000 och 2001. 
Investeringarna som då gjordes innebar i många fall mycket 
kraftiga utbyggnader av kapaciteten. Via dagens investe-
ringar tillförs verksamheterna gradvis högre kapacitet, 
vilket ger en mindre påverkan på kassaflöde och resultat.

Under 2005 har vi haft fortsatt god kontroll på 
rörelsekapitalet i koncernen. Den höga intjäningen – i 
kombination med god kontroll över rörelsekapitalet och 
begränsade investeringar – har resulterat i ett starkt 
kassa flöde under 2005. Totalt uppgick kassaflödet till 
160 Mkr, vilket givit en kraftig förstärkning av balans-
räkningen. Sedan 2001 har nettoskulderna minskat med 
nästan 540 Mkr till 43 Mkr. Det gör att skuldsättnings-
graden är nere i 6 procent och att Beijer Almas soliditet 
är höga 60 procent. 

Koncernens rörelsemarginal för 2005 blev 15 pro-
cent. Detta är den högsta rörelsemarginal som Beijer 
Alma redovisat sedan bolaget börsnoterades 1987. Den 
höga marginalen är givetvis ett resultat av ett gott efter-
frågeläge, men också av det kontinuerliga arbetet med 
att kontrollera kostnaderna och öka produktiviteten i 
koncernens bolag. 

ÖKANDE GLOBALISERING

Kostnadskontroll och åtgärder för att höja produkti-
viteten är allt viktigare i den tilltagande globalisering 
som koncernens bolag möter. Det innebär ett ökat pris-
tryck från producenter i lågkostnadsländer. Koncernens 
bolag måste möta denna utveckling genom att addera 
mer värde till produkterna, höja produktiviteten och 
flytta produktion till länder där arbetskraftskostnaden 
är lägre. För vår del innebär det att antalet anställda i 
lågkostnadsländer ökar. År 2000 hade Beijer Almas dot-
terbolag inga anställda inom produktion i lågkostnads-
länder. Idag är denna andel nästan 20 procent och tren-
den kan förväntas fortsätta under de närmaste åren. 

UTVECKLA KONCERNSTRUKTUREN

Under 2005 såldes Stafsjö Bruk, som då tillhört Beijer 
Almakoncernen i 11 år. I detta sammanhang vill jag 
poängtera att vår strategi bygger på att vi är långsiktiga 
och aktiva ägare. Den här inriktningen har inte föränd-
rats genom försäljningen av Stafsjö. Samtidigt kan det i 
vissa skeden vara förmånligare att genomföra ett ägar-
byte, både för Beijer Almas aktieägare och för det aktuella 
bolaget. Så var fallet med Stafsjö. Bolaget är en liten 
aktör på en mogen och konkurrensutsatt global marknad, 
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Rekordstarkt resultat för 2005



där det skulle ha krävts alltför stora resurser för att göra 
Stafsjö till en långsiktigt konkurrenskraftig aktör. Köpare 
av Stafsjö var tyska Ebrogruppen – en stor spelare på 
den globala ventilmarknaden, som saknade den produkt-
nisch Stafsjö representerar. Försäljningen gav därför 
betydande synergieffekter, vilka kommit Beijer Alma och 
dess aktieägare till del via en förmånlig köpeskilling.

Strategin för att utveckla koncernen ligger fast. 
Högsta prioritet är att utveckla existerande dotterbolag 
via organisk tillväxt och tilläggsförvärv. Goda exempel 
på organisk tillväxt är Habias telekomverksamhet som 
under 2005 vuxit med 19 procent samt Lesjöfors försälj-
ning av chassifjädrar som under året vuxit med 29 pro-
cent. Telekom och chassifjädrar är dessutom exempel på 
områden där koncernens bolag med egna produkter ska-
pat en stark internationell marknadsposition inom en 
relativt smal nisch. Vad gäller tilläggsförvärv är Lesjöfors 
i dagsläget bäst positionerat. Under 2005 förvärvades

danska Danfoss fjäderfabrik, vilket gör Lesjöfors till den 
största fjädertillverkaren i Danmark. Dessutom förvär-
vades 20 procent av den koreanska gasfjädertillverkaren 
Hanil Precision Co. Ltd. Förutsättningarna är goda för 
fortsatta förvärv inom affärsområde Industrifjäder – ett 
område där Lesjöfors är en betydande europeisk spelare 
och där marknaden är fragmenterad, både med avseende 
på kunder och konkurrenter. Här finns med andra ord 
goda möjligheter för Lesjöfors att ta en aktiv roll i kon-
solideringen av branschen.

I utvecklingen av Beijer Alma finns också möjlighet 
till förvärv av ett nytt verksamhetsområde. Detta alterna-
tiv har dock lägre prioritet. Som vi ser det är möjlighe-
terna att nå god avkastning i förhållande till risktagandet 
bättre i de verksamheter vi redan äger och känner. Dess-
utom uppfattar vi förvärvsmarknaden som fortsatt över-
hettad med många aktörer som agerar med hög skuld-
sättning. 

UTSIKTER FÖR KONCERNEN 

När vi befinner oss i inledningen av 2006 ser förutsätt-
ningarna gynnsamma ut för Beijer Almakoncernen. 
Efterfrågan är fortsatt stark inom Lesjöfors. Habia får 
positiva signaler från större telekomkunder. Koncernens 
finansiella position är stark, vilket ger utrymme för ytter-
ligare expansion. Som jag redogjort för ovan kommer 
den finansiella styrkan att i första hand användas för 
organisk tillväxt samt företagsförvärv inom Lesjöfors. 

Sammantaget ger detta goda möjligheter till en fort-
satt positiv utveckling i fakturering och resultat under 
kommande år.

Bertil Persson
VD och koncernchef

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

Beijer Almas affärsidé förverkligas genom ett aktivt 
ägande som ska resultera i ett konkret värdeskapande. 
I det aktiva ägandet är långsiktighet, tydliga mål 
och nära samverkan med koncernbolagen grund-
läggande för att uppnå lönsam tillväxt.

EN LÅNGSIKTIG INDUSTRIGRUPP 

»Att förvärva, äga och utveckla små och medelstora före-
tag med god tillväxtpotential.« Så lyder Beijer Almas affärs-
idé. Långsiktighet och aktivt ägande är bärande delar av 
denna affärsidé. Med det menas att Beijer Alma strävar 
efter att långsiktigt bygga en industrigrupp med uthållig 
vinstutveckling. Detta till skillnad från exempelvis 

private equity-bolag, där verksamheten snarare syftar till 
att skapa kortsiktiga kapitalvinster via en exitstrategi. 
Beijer Alma är också en industrigrupp som i första hand 
äger och utvecklar onoterade bolag, oftast som 100-pro-
centig ägare. Här skiljer sig koncernen från traditionella 
investmentbolag, där innehaven främst består av andra 
noterade bolag. För Beijer Almas del möjliggör det starka 
ägandet en aktiv och värdeskapande utveckling av bola-
gens verksamheter.

Inriktningen ger investerare tillgång till en unik 
koncern av etablerade, onoterade dotter bolag med verk-
samhet inom intressanta tillväxtområden.

Tillgången till kapitalmarknaden ger finansiella resur-
ser för tillväxt. Även koncernbolagen får en indirekt till-
gång till kapitalmarknaden. Via koncernstruk turen kan 
utveckling och tillväxt finansieras på ett sätt som annars 
inte hade varit möjlig. Särskilt som bolagen – var för sig 
– är för små för att vara noterade på börsen. 

LÖNSAM TILLVÄXT

Aktivt ägande är ett bärande begrepp inom Beijer Alma. Det 
innebär att koncernledningen arbetar mycket nära dotter-

bolagen. Denna samverkan gäller dock inte det dagliga, 
operativa arbetet, utan inriktas på områden som strategi, 
lönsamhetsutveckling, verksamhetsstyrning och bemanning.

Strategin är att skapa tillväxt, både organiskt och via 
förvärv. Lönsam tillväxt är ett nyckelbegrepp. I en valsi-
tuation prioriteras därför lönsamhet framför tillväxt. 
Den här inriktningen har också varit framgångsrik, 
vilket tydliggörs av att en väsentlig del av fakturerings-
tillväxten inom till exempel Habia och Lesjöfors givit 
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affärsidé och värdeskapande • • • 

genomslag på bolagens lönsamhet under senare år. 
En analys av koncernen visar att resultateffekten av fak-
tureringsökningen under de senaste 2 åren varit i snitt 
53 procent.

TYDLIGT VÄRDESKAPANDE

Värdeskapandet inom koncernen baseras på bra produk-
ter, hög kvalitet och kompetens. Dessa grundförutsätt-
ningar förenas med affärsstyrning, investeringar i till-
verkningskapacitet, produktutveckling och satsningar på 
internationella säljorganisationer.

Vad gäller konkret värdeskapande har avkastningen 
på eget kapital under perioden 1996–2005 varit i snitt 
13,7 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 8,4 procent per år. Under motsvarande period 
har en krona som investerades i Beijer Alma 1 januari 
1996, vid utgången av 2005 vuxit till 9,06 kronor, inklu-
sive återinvesterade utdelningar. Det ger en årlig avkast-
ning om 25 procent. Under samma period har en investe-
ring i generalindex, med återinvesterade utdelningar, 
vuxit från en krona till 3,77 kr eller 14 procent per år.

FORTSATT LÖNSAMHETSUTVECKLING

Den fortsatta lönsamhetsutvecklingen är främst kopplad 
till de verksamheter där koncernen har unika produkter 
eller produktkoncept. För att få tillräckliga tillväxtmöj-
ligheter krävs en internationell marknadstäckning och 

möjlighet att nå en hög marknadsandel inom aktuella 
segment. Kundbasen ska också vara diversifierad för att 
få en bra riskprofil. Sammantaget styr dessa kriterier 
alltjämt utvecklingen av koncernbolagens verksamheter.

LÅNGSIKTIG TILLVÄXT

I arbetet med ökad tillväxt finns tre strategiska alternativ. 
Koncernen satsar på de alternativ som, över tiden, förvän-
tas generera högst vinst per aktie. Om ett tillväxtalternativ 
inte väntas ge en långsiktigt förbättrad vinst per aktie 
avstår Beijer Alma från denna expansionsmöjlighet. I för-
sta hand prioriteras organisk tillväxt. Orsaken är att den 
ofta ger högre kvalitet till lägre risk. Det beror på att Bei-
jer Alma kan utnyttja den befintliga organisationen och 
arbeta med marknader och produkter som koncernen 
känner väl. Tilläggsförvärv till existerande dotterbolag är 
nästa prioritering. Även här är riskprofilen attraktiv efter-
som förvärven sker i marknader och inom produktområ-
den som koncernbolagen känner. Ett tredje alternativ är 
förvärv av helt nya dotterbolag. Denna typ av förvärv har 
dock lägre prioritet. Det beror på att risken anses högre 
än vid tilläggsförvärv till existerande dotterbolag utan att 
förtjänstmöjligheten nödvändigtvis är bättre.

Beijer Almakoncernen har idag en stark balansräkning. 
Vid årsskiftet 2005/2006 var nettoskuldsättningsgraden 
6 procent och soliditeten 60 procent. Om koncernen inte 
anses kunna utnyttja den finansiella styrkan för organisk 
eller förvärvad tillväxt återstår möjligheten att dela ut större 
belopp till aktieägarna, alternativt att återköpa aktier.
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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

Långsiktigt skapar Beijer Alma värde genom tillväxt under lönsamhet. Strategierna baseras dels på fyra förutsättningar för lönsamhet, 
dels på tre alternativ för att skapa tillväxt. Därtill kan utdelning eller återköp av aktier utnyttjas som ett alternativ till tillväxt. Bolagets 
styrelse har bedrivit ett arbete för att tydliggöra de strategiska riktlinjerna, som innefattar följande delar:



KUNDER

Koncernbolagen är i hög grad underleverantörer av kom-
ponenter till företag som levererar kompletta produkter 
och system. Större delen av bolagens produktion inne-
fattar komponenter för investeringsvaror och olika 
industri applikationer. Bara ett fåtal produkter används 
direkt av slutkonsument. Ett sådant exempel är chassi-
fjädrar från Lesjöfors, som säljs på eftermarknaden för 
personbilar och lätta fordon. 

Beijer Almas kunder arbetar inom de flesta industri-
sektorer. Idag är de största kundsegmenten systemtill-
verkare inom telekomsektorn, eftermarknad för person-
bilar, försvarsindustrin samt övriga industrier som 
tillverkar investeringsvaror. Under 2005 stod mobil tele-
kom för cirka 26 procent av omsättningen samtidigt som 
eftermarknad för fordon stod för 17 procent. Försvars-
industrin svarade för 7 procent av koncernens om sättning. 
I den övriga delen ingår globala industri grenar som 
transport- och bilindustrin, kraftgenerering och konsu-
mentelektronik. 

Koncernens viktigaste marknader är Europa och Asien, 
men produkterna exporteras över hela världen.

BRANSCHUTVECKLING

Efterfrågan och produktion av investeringsvaror har en 
avgörande betydelse för försäljningsutvecklingen i kon-
cernbolagen. Försäljningen av telekomrelaterade produkter 
drivs i första hand av den globala investeringsaktiviteten 
inom telekomsystem. Koncernbolagen levererar kompo-
nenter till systemleverantörer och är därigenom beroende 
av att dessa får beställningar på nya system. I nedan stående 
diagram redovisas dels hur den svenska exporten inom 
telekom förändrats per kvartal dels total varuexport i för-
hållande till Beijer Almas försäljningsutveckling.

OMVÄRLD

Under 2005 var tillväxten fortsatt hög i stora delar av 
världen. Sverige hade med 2,5 procent nästan dubbelt 
så hög tillväxt som Euroområdet. Den svenska tillväxten 
påverkades positivt av en stark privatkonsumtion och 
hög aktivitet inom exportindustrin. USA visar en fortsatt 
god anpassningsförmåga. Trots stora obalanser i både 
budget och utrikeshandel växte landets ekonomi med 
cirka 3,5 procent. Den amerikanska tillväxten påverkades 
positivt av en stark konsumtionsefterfrågan. Kina hade 
under 2005 en tillväxt på 9 procent. Landet är därmed en 
viktig motor, inte minst för svensk exportindustri.
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Även de nya marknadsekonomierna i Central- och 
Östeuropa uppvisar en förhållandevis god tillväxt.

Inflationstrycket – mätt som konsumentprisindex – är 
lågt i hela världen. Det beror sannolikt på det stora nedåt-
riktade tryck på priserna som kommer från lågkostnads-
länder, främst då Kina. Sverige har under de senaste 
åren haft 1–2 procent inflation. I övriga Europa och i 
USA har inflationstakten varit något högre med en 
årstakt på 2–3 procent. 

Ovanstående diagram visar lönekostnader i högkostnads-
länder i Västeuropa och lågkostnadsländer i Östeuropa 
och Asien. De stora löneskillnaderna innebär att allt mer 
sysselsättning flyttar från Sverige till lågkostnadsländer.

Efter att ha förstärkts sedan 2002 försvagades den 
svenska kronan under 2005. Viktiga valutor för Beijer 
Almakoncernen är EUR, USD och GBP. Euron gick 

under 2005 från 9,02 till 9,42. Dollarn förstärktes under 
året, från 6,65 till 7,96 medan pundet gick från 12,75 till 
13,70. Sannolikt var kronförsvagningen bland annat ett 
resultat av att de svenska räntorna 2005 var låga i för-
hållande till räntorna i omgivande länder.

Beijer Almakoncernens bolag är exportföretag och påver-
kas därför av valutarörelser. Den största enskilda valuta-
exponeringen för koncernen är EUR följt av GBP och 
USD. Koncernens valutapolicy innebär att en viss andel 
av de prognostiserade valutaflödena i främmande valutor 
för kommande tolv månader ska säkras. I vissa fall säkras 
ytterligare tidsperioder. För 2005 innebär detta att drygt 
hälften av flödena säkrades via terminskontrakt, vilket 
minskat resultateffekten av den svagare kronan. Under 
2005 påverkades koncernens resultat positivt med 10 
Mkr på grund av valutakursförändringar.

Beijer Almakoncernens bolag är beroende av ett antal 
insatsvaror. Viktiga insatsvaror för Lesjöfors är olika 
typer av rostfritt stål. Habia använder plaster, koppar 
och silver vid produktion av kabel och Elimag använder 
aluminium. Nickel- och oljepriserna nådde en pristopp 
under 2005 och sjönk därefter tillbaka. Kopparpriset 
steg kraftigt under hela året.
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Lokalt miljöansvar

LESJÖFORS AB Miljömålen baseras på de miljö-
aspekter som bedöms vara bety-
dande inom respektive enhet. Det 
finns idag fastställda mål för att 
reducera följande miljöaspekter: 
materialskrot, deponi, transporter, 
energiförbrukning samt kemikalier 
och emulsioner.

Alla enheter är C-anläggningar. Det 
innebär att miljöbelastningen är 
relativt låg.  

Lesjöfors Banddetaljer i Vär-
namo är sedan 1998 B-anläggning 
och omfattas därmed av miljötill-
stånd från Länsstyrelsen.

Lesjöfors har produktion vid tio 
anläggningar. Fem av dessa är miljö-
certifierade enligt ISO 14001. 

Företagets danska dotterbolag 
är miljögodkänt av den lokala kom-
munen.

MILJÖCERTIFIERING MILJÖMÅL MILJÖTILLSTÅND

Sedan 2000 är Habias svenska verk-
samhet certifierad enligt ISO 14001. 
Under 2006 uppdateras certifika-
tet mot den nya versionen av ISO 
14001.

Företagsledningen sätter övergripan-
de miljömål. Dessa mål bryts sedan 
ned till respektive produktion och 
process. 

Ett av målen för 2005 har varit 
kopplat till EU:s RoHS direktiv, som 
träder i kraft den 1 juli 2006. För 
Habias del har detta inneburit att 
pigment och ledarmaterial som 
innehåller tungmetaller ersatts med 
miljövänligare alternativ. Föränd-
ringen var i allt väsentligt genomförd 
vid årsskiftet 2005/2006. 

Ett av de viktigaste miljömålen 
för 2006 är att nå högre materialut-
nyttjandegrad och minskat material-
spill.   

Habia i Söderfors har ett produk-
tionstillstånd som utfärdats av Läns-
styrelsen. Vid övriga fabriker krävs i 
dagsläget inte motsvarande myndig-
hetstillstånd.

ELIMAG AB Elimag arbetar idag enligt de normer 
som finns i ISO 14001.   
 

Företaget har sedan 2003 tillstånd 
enligt miljöbalken gällande verk-
samheten inom nuvarande fastighet. 
Alla villkor i tillståndet är uppfyllda.

Under 2005 har företagets saltbad 
byggts om. Ett viktigt miljömål i 
samband med ombyggnaden har 
varit att skapa en bättre och mindre 
energikrävande process. 

En annan målsättning har varit 
att säkerställa att villkoren i miljö-
tillståndet uppfyllts i samråd med 
tillsynsmyndigheten. 



 2005 2004 2003
Elförbrukning, MWh 11 024 9 552 9 224
Oljeförbrukning, m3 90 124 149
Gasolförbrukning, ton 642 544 529
Materialåtervinning, ton 905 942 988
Avfall, deponi/brännbart, ton 303 243 314

 2005 2004 2003
Elförbrukning, MWh 8 092 8 585 8 252
Oljeförbrukning, m3 20 - -
Gasolförbrukning, ton 14 9 10
Materialåtervinning, ton 337 317 254
Avfall, deponi/brännbart, ton 119 84 99

 2005 2004 2003
Elförbrukning, MWh 4 624 4 300 3 550
Oljeförbrukning, m3 - - -
Gasolförbrukning, ton - - -
Materialåtervinning, ton 257 218 101
Avfall, deponi/brännbart, ton 4,4 6 5

miljö • • •
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Vid de olika fabrikerna sorteras 
avfallet i mellan fem och sju frak-
tioner. Sammantaget är de största  
fraktionerna  vått slipavfall, deponi 
och återvinning av råmaterial.

Resursutnyttjande är ett priorite-
rat område inom Lesjöfors AB. De 
flesta enheterna arbetar aktivt på att 
minska andelen material som går 
till återvinning. Det råmaterial som 
skrotas återvinns  till 100 procent.

AVFALL OCH 
RESTPRODUKTER

RÅMATERIAL OCH
RESURSUTNYTTJANDE 

I Söderfors tillämpas källsortering. 
Det finns en depå för avfallssor-
tering för 28 olika fraktioner. Vid 
övriga fabriker sker för närvarande 
återvinning av metallskrot från pro-
duktionen.

I Söderfors installeras ytterligare 
två PTFE-extrudrar, som  tas i  drift 
under andra kvartalet 2006. För-
brukningen av nafta kan därmed öka 
något, men bedöms inte komma upp 
i den mängd som är villkorad i pro-
duktionstillståndet. Samtliga PTFE-
extrudrar är anslutna till företagets 
keramiska bädd, vilket ger effektiv 
rening och minskade utsläpp.

Elimag har som mål att allt produ-
cerat avfall ska källsorteras. Denna 
källsortering innefattar bland annat 
kompostering av organiskt avfall 
samt pappers- och elektronikåtervin-
ning. Inget avfall lämnas till deponi. 
Produktionen baseras på bearbetan-
de tillverkning och genererar en stor 
mängd aluminiumskrot. Både spå-
nor och skrot återvinns i nära samar-
bete med företagets entreprenör. 

Elimag arbetar ständigt på att hitta 
och använda mindre miljöbelastan-
de produkter. Idag används ingen 
produkt som finns med i begräns-
ningsdatabasen. Denna databas 
bygger på Kemikalieinspektionens 
regelbok.   

NYCKELTAL
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LESJÖFORS AB

HABIA CABLE AB

ELIMAG

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2004 2005

Antalet anställda var 971 
personer (867), en ökning 
med 104 personer. Av denna 
ökning avser 48 personer 
den förvärvade fjäderverk-
samheten i Danfoss. 

I koncernens produktions-
enheter i Kina och Lettland 
har antalet anställda ökat 
med 68 personer till 130 
(62). I övriga länder har anta-
let anställda minskats med 
12 personer.

Ökning utanför Sverige

ANTAL ANSTÄLLDA
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ÅLDERSSTRUKTUR ANSTÄLLNINGSTID SJUKFRÅNVARO
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Åldersfördelningen är i stort 
sett oförändrad jämfört med 
föregående år.

Förvärvet av Danfoss fjäder-
tillverkning innebär att antalet 
anställda med anställningstid 
mellan 0 och 5 år i Lesjöfors 
ökat med 48 personer.

Sjukfrånvaron i koncernens 
bolag är relativt låg, bland 
annat beroende på att dotter-
bolagens verksamhet sker i 
mindre produktionsenheter.

Föregående års höga lång-
tidsfrånvaro i Elimag berodde 
på ett fåtal olycksfall utanför 
arbetet.

 Kvinnor
 Män
 Tjänstemän
 Kollektivanställda

 Kvinnor
 Män

 Korttidsfrånvaro
 Långtidsfrånvaro



Mkr

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Nettoomsättning 1 416,2  1 304,4 1 154,0 1 113,0 1 320,2 1 132,5 1 031,0 1 072,2 939,9 834,7

Rörelseresultat 212,4  176,4 39,7 32,4 32,3 129,1 88,3 102,2 93,6 81,9

Finansnetto –8,1  –13,2 –21,7 –27,6 –30,3 –19,0 –12,6 –9,3 –6,1 –5,4 

Resultat efter finansnetto 204,3  163,2 18,0 4,8 2,0 110,1 75,7 92,9 87,5 76,5 

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

Resultat före skatt 204,3  163,2 18,0 –95,1 2,0 119,7 88,7 98,0 92,2 97,0 

Skatt –59,3  –42,3 –10,5 11,1 10,3 –38,3 –33,5 –32,8 –45,2 –21,8 

Redovisat resultat 145,0 1) 120,9 7,5 –84,0 12,3 81,4 55,2 65,2 47,0 75,2

Anläggningstillgångar 558,4  561,3 624,4 657,5 839,3 603,8 444,6 440,8 290,0 258,5

Omsättningstillgångar 621,7  557,5 502,4 519,0 590,0 541,1 424,1 425,0 360,8 310,8 

Eget kapital 708,9  566,4 449,7 458,3 577,4 482,3 424,7 397,8 350,3 307,9 

Långfristiga skulder

och avsättningar 126,2  169,2 230,2 299,0 376,6 268,8 204,0 233,9 87,1 104,1

Kortfristiga skulder 345,0  383,2 446,9 198,3 475,3 393,8 240,0 244,1 213,4 157,3

Balansomslutning 1 180,1  1 118,8 1 126,8 1 176,5 1 429,3 1 144,9 868,7 865,8 650,8 569,3

Kassaflöde efter investeringar 160,5  197,2 74,8 116,2 –85,8 –172,7 50,7 –122,9 2,6 –3,3 

Avskrivningar 78,7  76,9 89,6 96,6 86,8 64,3 54,7 42,0 31,1 25,4 

Nettoinvesteringar 

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

Sysselsatt kapital 823,4  850,2 909,6 967,9 1 189,3 875,5 645,4 627,8 451,6 407,8 

Nettoskuld 43,0  178,3 386,9 462,4 579,8 375,4 180,7 195,9 65,1 61,2

Nyckeltal, %

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

Rörelsemarginal 15,0  13,5 3,4 2,9 2,5 11,4 8,6 9,5 10,0 9,8

Vinstmarginal 14,4  12,5 1,6 0,4 0,1 9,7 7,3 8,7 9,3 9,2

Soliditet 60  51 40 39 40 42 49 46 54 54

Andel riskbärande kapital 62  53 43 43 44 46 53 50 58 59 

Nettoskuldsättningsgrad 6  31 86 101 100 78 43 49 19 20 

Avkastning på eget kapital 23,1  23,1 2,9 0,7 0,3 17 13 18 19 20

Avkastning på sysselsatt 

kapital 24,8  20,2 4,5 3,3 3,3 17 17 20 23 23

Räntetäckningsgrad, ggr 21,8  12,2 1,7 1,2 1,1 6,1 6,9 8,9 11,4 8,2 

Medeltal antal anställda 971  867 896 940 1 092 943 851 728 609 537

1) Kvarvarande verksamheter

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

För åren före 2004 har ingen omräkning för IFRS skett.

10 år i sammandrag • • •
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Beijer Almaaktien

Beijer Almaaktien är noterad på Stockholms-
börsens O-lista. Vid årets slut uppgick aktie-
kapitalet till 114,3 Mkr (114,3). Antalet aktier var 
9 143 700 fördelat på 1 110 000 A-aktier och 8 033 700 
B-aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 12,50 
kr och lika rätt till andel i bolagets tillgångar och 
resultat. Varje aktie av serie A medför 10 röster och 
varje aktie av serie B en röst. Det finns inga utestå-
ende konvertibla förlagslån eller optioner. Inga emis-
sioner har genomförts under 2005. 

Under året omsattes totalt 2 174 040 aktier. Det mot-
svarade 27 procent av utestående B-aktier, vilket är en 
procentenhets minskning från 2004. Varje börsdag 
omsattes i genomsnitt cirka 8 500 aktier. 

KURSUTVECKLING

Under 2005 steg Beijer Almaaktiens börsskurs med 62 
procent. Stockholm All-share index steg med 32,6 pro-
cent. Sista betalkursen vid årets slut var 218,50 kr 
(134,50), vilket motsvarar ett börsvärde på 1 998 Mkr. 

Den högsta kursen var 220.00 kr, noterades den 29 
december. Den lägsta kursen var 118,50 kr, som notera-
des den 31 mars samt 1 april och 5 april. 

ÄGANDE

Antal aktieägare vid årets slut var 2 900. Av dessa 
svarade institutionella ägare för 59,6 procent av kapitalet 
och 35,9 procent av rösterna. Utländska ägares innehav upp-
gick till 4,1 procent av kapitalet och 2,0 procent av rösterna. 

UTDELNINGSPOLICY

Styrelsen har fastslagit en förändrad utdelningspolicy 
som innebär att utdelningen långsiktigt skall uppgå till 
minst en tredjedel av nettoresultatet exklusive jämförel-
sestörande poster, jämfört med tidigare cirka en tredjedel 
av resultatet efter schablonskatt.

Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 
11,00 kr per aktie (5,00), bestående av ordinarie utdel-
ning 8,00 kr (3,00) och extra utdelning 3,00 kr (2,00). 
Årets extrautdelning motsvarar i stort reavinsten vid för-
säljningen av Stafsjö Bruk.
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Kursutveckling 2001–2005
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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 575 000  575 000 575 000 6,3 3,0
Kjell & Märta Beijers Stiftelse 574 950  574 950 574 950 6,3 3,0
Livförsäkrings AB Skandia 555 771  555 771 555 771 6,1 2,9
Anders Walls Stiftelser 445 920 151 200 294 720 1 806 720 4,9 9,4
Lannebo Fonder 431 300  431 300 431 300 4,7 2,3
Didner & Gerge Aktiefond 425 000  425 000 425 000 4,7 2,2
Svolder 408 800  408 800 408 800 4,5 2,1
Robur Fonder 369 495  369 495 369 495 4,0 1,9
Kjell Beijers 80-årsstiftelse 250 000  250 000 250 000 2,7 1,3
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 110 100  110 100 110 100 1,2 0,6
LF Småbolagsfond 107 200  107 200 107 200 1,2 0,6 
Östersjöstiftelsen 97 600  97 600 97 600 1,1 0,5 
GRAAL                                            90 300  90 300 90 300 1,0 0,5 
Per Olsson 75 000  75 000 75 000 0,8 0,4 
Sven Boode med familj 64 610 62 400 4 870 628 670 0,7 3,3 
Övriga 3 000 144 62 000 2 935 484 3 555 684 32,7 18,6
TOTALT 9 143 700 1 110 000 8 033 700 19 133 700 100 100

Källa: Aktieboken den 30 december 2005
       

ÄGARSTRUKTUR       
Storleksklasserna Antal ägare Andel ägare, % Antal aktier varav serie A varav serie B Andel aktier, % Andel röster, %
1–500 1 968 67,9 377 894 630 377 264 4,1 2,0 
501–1 000 494 17,0 397 982 600 397 382 4,4 2,1 
1 001–2 000 205 7,1 333 033 0 333 033 3,6 1,7 
2 001–5 000 112 3,9 380 719 14 430 366 289 4,2 2,7 
5 001–10 000 42 1,4 312 564 46 800 265 764 3,4 3,8 
10 001–20 000 31 1,1 485 557 12 400 473 157 5,3 3,1 
20 001–50 000 18 0,6 548 056 46 000 502 056 6,0 5,0 
50 001–100 000 11 0,4 734 780 56 340 678 440 8,0 6,5 
100 001– 19 0,7 5 573 115 932 800 4 640 315 61,0 73,0
TOTALT 2 900 100 9 143 700 1 110 000 8 033 700 100 100 
 
     Källa: Aktieboken den 30 december 2005 

       
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 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Vinst per aktie beräknat på 
genomsnittligt antal aktier
 efter 28 % schablonskatt, kr 16,09  12,85 1,45 0,62 0,32 9,53 6,65 8,31 7,84 6,94 
 efter skatt, kr 15,86  13,22 0,88 –8,65 1,36 9,01 5,59 7,65 5,43 7,52 
Eget kapital per aktie, kr 78  62 50 51 64 60 53 49 44 40 
Utdelning per aktie, kr 11,00 1) 5,00 1,50 1,00 2,00 4,00 3,50 3,25 3,00 2,50 
Utdelningsandel, % 57  36 103 161 625 42 44 37 36 27 
Direktavkastning, % 5,0  3,7 2,2 2,6 2,9 3,6 4,1 3,6 2,6 3,8 
Börskurs periodens slut, kr 218,50  134,50 67,00 38,20 69,00 110,50 84,50 91,00 113,50 65,00 
Högsta börskurs, kr 220,00  135,00 72,00 78,00 134,50 115,00 91,00 112,50 120,00 66,00 
Lägsta börskurs, kr 118,50  66,00 38,80 33,90 45,00 72,00 70,00 67,50 57,50 32,00 
P/e-tal vid årets slut 13,6  10,5 46 62 216 11,6 10,9 9,6 13,7 9,4 
Kassaflöde per aktie, kr 17,55  21,57 8,29 12,88 -9,51 -3,76 7,24 4,71 5,94 3,55 
Utgående antal aktier 2) 9 143 700  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 
Genomsnittligt antal aktier 2) 9 143 700  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 

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

Beijer Almaaktien • • •
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I fjädervågen mäts vilken kraft fjädern ger i ett visst 
läge. Mätningen är en av de metoder som används för 
att säkerställa att fjädern har rätt egenskaper.



Lesjöfors AB • • •

Lesjöforskoncernen är en ledande fullsortimentsleverantör av fjädrar, tråd- 
och banddetaljer. Företaget har kunder inom de flesta industrisektorer. 
Det största marknadsområdet är Norden följt av övriga Europa samt Kina. 
Koncernens starkaste konkurrensfördelar är sortimentsbredd, hög teknisk 
kompetens och kundnära distribution. Lesjöfors har dessutom egen tillverk-
ning, vilket också bidrar till de starka marknadspositionerna. Koncernen har 
tre verksamhetsområden – Industrifjädrar, Banddetaljer och Chassifjädrar. 
Det största området är Industrifjädrar som 2005 stod för 40 procent av för-
säljningen.

2005 I SAMMANDRAG – KRAFTIGT ÖKAD TILLVÄXT

Under 2005 uppgick faktureringen till 763 Mkr (673) och rörelseresultatet 
blev 144,0 Mkr (110,2). Koncernens rörelsemarginal var 19 procent (16). 
Inom Industrifjädrar och Chassifjädrar har försäljningsutvecklingen varit 
stark. Försäljningen inom Industrifjädrar uppgick till 304 Mkr (259), vilket 
motsvarar en ökning med 17 procent. Inom Chassifjädrar ökade försäljningen 
med 29 procent och uppgick till 236 Mkr (183). För Chassifjädrar har till-
växten varit extra stark i England samt på marknaderna i Tyskland, Ryss-
land och övriga Östeuropa. I augusti förvärvades Danfoss fjäderfabrik i 
danska Tinglev. Anläggningen har omkring 50 anställda och faktureringen 
uppgår till cirka 50 Mkr per år. I slutet av 2005 förvärvades även 20 procent 
av den koreanska gasfjädertillverkaren Hanil Precision Co. Ltd. 

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING 

Lesjöfors tillverkar fjädrar, tråd- och banddetaljer för en mängd olika kund-
behov. Marknadsstrategin innebär att Lesjöfors ska vara ledande inom alla 
produktområden där företaget verkar. Kundanpassade produkter står idag 
för cirka 65 procent av all försäljning. Inom detta område erbjuder Lesjöfors 
helhetslösningar som innefattar idé, konstruktion och tillverkning med 
tillhörande service- och supporttjänster. Sammantaget säljs företagets
produkter på 60 marknader. På de största och viktigaste marknaderna – det 
vill säga de nordiska länderna samt Tyskland och England – sköts försälj-
ningen via egna säljbolag. På andra marknader samarbetar Lesjöfors med 
lokala distributörer. Telekom svarade under 2005 för cirka 10 procent (10,8) 
av all försäljning och eftermarknad för fordon för 31 procent (27). Reste-
rande försäljning avsåg övrig tillverkningsindustri. 

Egna koncept svarar idag för cirka 35 procent av försäljningen. Lesjöfors 
strävar efter att utöka denna andel. Orsaken är att egna produktkoncept gör 
Lesjöfors mindre utsatt för svängningar i efterfrågan. Dessutom tillförs kun-
den värden genom tillgängligheten till ett brett färdigutvecklat sortiment 
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LESJÖFORS AB

En komplett och konkurrenskraftig partner

Övriga EU 49 %

Övriga 
Europa 9 %

Asien 7 %
Övriga världen 3 %

Sverige 32 %

Geografisk fördelning 
av total fakturering

Banddetaljer 29 %

Chassifjädrar 31 %
 Industrifjädrar 40 %

Affärsområdenas andel 
av total fakturering

Under 2005 förvärvades Danfoss 
fjäderfabrik i Danmark samt 
20 procent av den koreanska 
gasfjädertillverkaren Hanil Precision 
Co. Ltd.
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med korta ledtider. För standardfjädrar till industrin är målet att öka mark-
nadsspridningen via etablering av distributörer på nya marknader, främst i 
Central- och Östeuropa. Erfarenheten visar att tillväxt inom standardfjädrar 
på sikt också ökar volymen för kundanpassade produkter. För eftermark-
nadsprodukter till Chassifjädrar är målet fortsatt organisk tillväxt på befint-
liga och nya marknader.

ORGANISATION – ANPASSAD PRODUKTION

Produkterna tillverkas vid tio enheter i Sverige, Danmark, Finland, Lettland 
och Kina. Förvärvet av fabriken i Tinglev i Danmark förstärker Lesjöfors pro-
fil som en internationell aktör på fjädermarknaden, detta genom avtal med 
den globala industrikoncernen Danfoss. Ägandet i Hanil Precision stärker 
Lesjöfors position inom produktområdet gasfjädrar. På sikt är målet också att 
utveckla försäljning och tillverkning av gasfjädrar på nya tillväxtmarknader. 

Enheterna inom Lesjöfors är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 
9002 och merparten är dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14001. Inom 
särskilt banddetaljer gör den internationella konkurrensen att mer produk-
tion koncentreras till lågkostnadsländer. För Lesjöfors handlar det om en 
pågående anpassning av produktionsstrukturen. Den relativt nyetablerade 
verksamheten i Lettland har fortsatt att utvecklas väl. Enheten är ett viktigt 
komplement, som gör att Lesjöfors kan ta sig an nya affärer med personalin-
tensiv produktion. Under 2005 har expansionen fortsatt och antalet medar-
betare har ökat med cirka 20 procent. 

UTVECKLINGEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Industrifjädrar erbjuder specialprodukter för en mängd olika teknikområden 
samt ett standardsortiment av fjädrar, gasfjädrar och andra kompletterande 
produkter. De viktigaste konkurrensfördelarna är sortimentsbredd, hög kva-
litet och servicegrad. Idag är Lesjöfors ledande i Norden med en marknads-
andel om närmare 30 procent. Försäljningen inom Industrifjädrar uppgick 
2005 till 304 Mkr (259). 

Banddetaljer är specialiserat på tillverkning av banddetaljer och blad-
fjädrar. Kunderna är i första hand system- och komponentleverantörer inom 
telekom och elektronik. Kvalificerad verktygsutveckling, teknik- och utveck-
lingskompetens samt höga kvalitets- och servicenivåer är Lesjöfors viktigaste 
konkurrensfördelar. Mängden små aktörer gör det svårt att beräkna koncer-
nens marknadsandel inom detta område. Försäljningen inom Banddetaljer 
under 2005 uppgick till 222 Mkr (227). 

Chassifjädrar är specialiserat på produkter inom eftermarknad för person-
bilar och lätta fordon. Sortimentet omfattar utbytesfjädrar, gasfjädrar, lätta 
bladfjädrar samt sportfjädrar. Kunderna är återförsäljare av reservdelar för 
fordon. Lesjöfors har marknadens bredaste sortiment av egentillverkade chassi-
fjädrar och TÜV-godkända sänksatser för europeiska och asiatiska bilar. 
Andra konkurrensfördelar är kvalitet samt snabb och kundnära distribution. 
På Europamarknaden uppskattas Lesjöfors marknadsandel till mer än 50 
procent. Försäljningen inom Chassifjädrar uppgick 2005 till 236 Mkr (183).
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KUNDER OCH KONKURRENTER – FLER HELHETSLÖSNINGAR

Marknaden för Industrifjädrar och Banddetaljer innefattar de flesta industri-
sektorer. Merparten av Lesjöfors försäljning går till den nordiska markna-
den, där de större kunderna är företag som Danfoss, ABB, Autoliv, Bang & 
Olufsen och Volvo Lastvagnar. De främsta konkurrenterna är Spinova, Stece, 
Ewes, Meconet, Hagens Fjädrar och Stansefabriken. Liksom Lesjöfors arbe-
tar flera av dessa företag med både tråd- och bandprodukter. I övriga Europa 
är konkurrenterna ofta mindre företag som arbetar på sin lokala marknad. 
Utvecklingen pekar dock mot att fler kunder söker sig till fullsortimentsleve-
rantörer, som kan ta ett helhetsansvar för deras produktbehov. Utvecklingen 
öppnar tillväxtmöjligheter för Lesjöfors. 

Inom Chassifjädrar har konkurrensen skärpts under senare år. Lesjöfors 
arbetar med kunder som Mekonomen, Koivunen OY och Ferraris UK. De 
största konkurrenterna är tyska Suplex samt Monroe och Kayaba. Dessa 
företag saknar ofta egen tillverkning och köper istället produkter från olika 
leverantörer. Det ger fördelar för Lesjöfors. Företaget har egen design och 
tillverkning, vilket säkrar hög produktkvalitet, korta ledtider samt en hög 
servicenivå.

MARKNADENS UTVECKLING – TILLVÄXT INOM CHASSIFJÄDRAR

Under året har konjunkturförbättringen påverkat marknaden för Indu-
strifjädrar positivt. Exempel på expansiva branscher är kraft, energi samt 
tunga fordon. I Skandinavien har marknaden för Banddetaljer försvagats 
under året, främst beroende på en lägre efterfrågan inom telekom. Merpar-
ten av tillverkningen inom segmentet sker numera i lågkostnadsländer. På 
senare år har marknaden inom Chassifjädrar ökat med 30 procent per år. 
Utvecklingen fortsatte också under 2005 och var särskilt tydlig på markna-
derna i England, Ryssland samt Central- och Östeuropa. I till exempel Eng-
land växte marknaden med cirka 20 procent. Samtidigt ökade Lesjöfors för-
säljning på denna marknad med 60 procent, vilket innebär att företaget tagit 
marknadsandelar. 

Tillväxten inom Chassifjädrar beror på att den så kallade fria eftermark-
naden ökar sin andel av reservdelsmarknaden. Detta är även tydligt på mark-
nader i Ryssland samt Central- och Östeuropa, där andelen europeiska och 
asiatiska bilar samtidigt ökar. Därtill gynnas tillväxten inom Chassifjädrar 
av att andelen äldre bilar ökar i många länder.

KVALITET – BETONA AFFÄRSMANNASKAP

Kvalitetsfrågorna är en integrerad del i Lesjöfors verksamhetssystem. Det 
underlättar styrning och uppföljning. Dessutom använder Lesjöfors 
benchmarking för att mäta och förbättra kvalitetsarbetet mellan olika enhe-
ter. I koncernen betonas också vikten av affärsmannaskap. Med det menas 
att frågor om till exempel kvalitet och lönsamhet förankras bland samtliga 
medarbetare i organisationen. Genom detta arbetssätt ökar intresset och 
engagemanget bland medarbetarna, vilket är en bidragande orsak bakom 
tillväxten inom Lesjöfors på senare år.
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Inom Industrifjädrar är 
Lesjöfors ledande i Norden 
med en marknadsandel om 
närmare 30 procent.

Lesjöfors har egen design och till-
verkning inom Chassifjädrar. Det 
säkrar hög produktkvalitet, korta 
ledtider samt en hög servicenivå.



MILJÖ – CERTIFIERING I KINA

Under 2005 genomfördes en kvalitetscertifiering av fabriken i Lettland. 
Vidare påbörjades miljö- och kvalitetscertifieringen av anläggningen i Kina 
– ett arbete som beräknas vara genomfört under första kvartalet 2006. 

IT – GEMENSAMMA AFFÄRSSYSTEM

Flera enheter och anläggningar integreras i koncernens gemensamma affärs-
system. Den gemensamma plattformen gör att internkommunikationen kring 
kundprojekt, produkter och tjänster blir effektivare. Rätt information i rätt 
tid underlättar också den löpande kundhanteringen. Fördelarna med syste-
met tydliggjordes under 2005 då Lesjöfors – trots en mycket kraftig volym-
ökning inom Chassifjädrar – kunde förbättra den redan höga leveranspreci-
sionen till kunderna.

Nyckeltal, Mkr
 2005 2004 2003 2002 2001
Nettoomsättning 762,8 673,4 572,3 546,4 566,1

Kostnad sålda varor –473,3 –431,9 –382,0 –361,6 –387,5 

Bruttoresultat 289,5 241,5 190,3 184,8 178,6

Försäljningskostnader –91,0 –83,0 –81,4 –80,6 –80,1 

Administrationskostnader –54,5 –48,3 –48,6 –51,8 –60,8 

Rörelseresultat 144,0 110,2 60,3 52,4 37,7

Rörelsemarginal, % 18,9 16,4 10,5 9,6 6,7

Finansnetto –0,7 –2,2 –4,1 –6,3 –6,7 

Resultat efter finansnetto 143,3 108,0 56,2 46,1 31,0

Avskrivningar ingår med 39,3 42,7 43,2 43,9 40,2

Investeringar exkl. företagsförvärv 34,9 31,2 47,0 13,3 23,5

Avkastning sysselsatt kapital, % 35 32 17 13 9

Medeltal antal anställda 531  429  423  434  483
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Under 2005 kvalitetscertifierades 
fabriken i Lettland. I början av 2006 
ska också anläggningen i Kina miljö- 
och kvalitetscertifieras.
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Lesjöfors är med och utvecklar morgondagens energikällor. Sedan 

några år tillbaka återfinns en av företagets fjädrar i en ny och ban-

brytande teknik för vågkraft. Genom att utnyttja kraften i havs-

vågorna ska elenergi alstras. Dragfjädern väger cirka 60 kilo och är 

en av de största som Lesjöfors någonsin utvecklat.

Utvecklingsprojektet kring vågkraft drivs i samarbete med Uppsala 

Universitet. Den första prototypen togs fram kring millennieskiftet. 

Sedan dess har tekniken förfinats, bland annat genom att Lesjöfors 

utvecklat en ny och större dragfjäder. 

– Lesjöfors är ledande på fjäderlösningar i Sverige, till exem-

pel vad gäller beräkningar, teknisk utveckling och tillverkning. Det 

bidrog säkert till att vi fick uppdraget. Vi kan ju alla fjädertyper och 

vet vad som fungerar i olika sammanhang, berättar Stefan Musslin-

der, som ansvarar för Lesjöfors arbete i vågenergiprojektet.

Idén om att utvinna energi från vågkraft är inte ny. Problemet 

har varit att mekaniken ofta varit för komplicerad för att kunna 

omsättas i fungerande lösningar. Forskare vid Uppsala Universitet 

har dock utvecklat en ny typ av generator, som öppnat spännande 

möjligheter. Via en pistong som rör sig upp och ned genom mag-

netfälten i generatorn alstras energi, detta till skillnad från »van-

liga« generatorer där energin alstras i en roterande rörelse.

– Via en lång lina är pistonggeneratorn ansluten till en boj som 

ligger på havsytan och följer med i vågrörelserna. På botten sitter 

en låda förankrad och i lådan finns en stor fjäder som drar tillbaka 

bojen och därmed också pistongen. Ström alstras både när bojen 

lyfter pistongen genom generatorn och när fjädern drar ned den 

igen, berättar Stefan Musslinder.

Generatorerna kopplas samman i grupper och står 20–100 

meter under vattenytan. Den ström som alstras förs in till land 

genom kablar och ansluts till kraftnätet. Systemet med boj, lina och 

generator bedöms bli billigt, miljövänligt och klara påfrestningarna 

till havs. I varje aggregat finns åtta stora dragfjädrar. Vid full drift 

beräknas tio aggregat producera energi motsvarande förbrukningen 

i 15 eluppvärmda småhus. 

Dimensionera rätt
Stefan Musslinder har arbetat i projektet i cirka två år och säker-

ställt att dimensionen på dragfjädern blivit den rätta. Fjädern väger 

60 kilo och är 1,6 meter lång. I utdraget läge kan den dock bli 

cirka fyra meter lång. Dimensioneringen handlar om att beräkna 

spänningar i materialet, men också hitta rätt material till fjädern. I 

detta fall legerat och höghållfast stål.

– Dimensioneringen säkrar att fjädern ger den kraft som behövs 

för att kunna dra tillbaka bojen på havsytan, berättar Stefan. Efter-

som fjädern dessutom är förankrad på havsbotten måste livsläng-

den vara i det närmaste obegränsad. Att byta ut den efter några år 

skulle vara alltför dyrt och komplicerat.

Hittills har tre personer inom företaget arbetat med projektet. 

Stefan står bakom idén till konstruktionen. Själva fjädern har till-

verkats vid fabriken i Lesjöfors. I nästa fas ska tekniken testas i 

vattnen utanför Lysekil. Försöksanläggningen beräknas vara fullt 

utbyggd 2008 och i bästa fall kan tekniken för vågenergi vara i 

drift i mitten av 2010-talet. ■

BRÄNNPUNKT

Fjädrande elproduktion

Lesjöfors medverkar i ett projekt där el alstras via vågkraft. Företaget har utvecklat dragfjädern i generatorerna. Ström alstras när bojen på ytan lyfter pistongen som sitter i generatorn, 
men också när fjädern drar tillbaka pistongen genom generatorn igen.



Habia använder infraröd spektroskopi – FTIR – för 
kvalitetssäkring och leveranskontroll. Instrumentet 
undersöker plastmaterial i isoleringen och manteln, 
som är kabelns ytterhölje. Infrarött ljus får bindningarna 
mellan atomerna i polymerkedjorna att vibrera. 
Instrumentet läser av bindningarna och visar ett 
spektrum som är unikt för varje polymer. Därmed 
kan förändringar i en ny plastleverans avslöjas snabbt 
och enkelt.
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Habia Cable är specialiserat på utveckling, tillverkning och försäljning av 
kablar och kabelsystem för krävande applikationer. De främsta konkurrensför-
delarna är hög servicegrad och teknisk kompetens samt en global service- och 
försäljningsorganisation. Företaget är en ledande aktör i Europa med inriktning 
på telekom, försvarsindustrin, verkstadsindustrin samt gas- och kärnkrafts-
teknik. Andelen kundanpassade produkter är hög och uppgår till cirka 90 pro-
cent. Försäljningen innefattar ungefär 25 marknader, där de största är Tysk-
land, England, Sverige samt Kina. Exportandelen motsvarar ungefär 90 procent 
av all försäljning. Under en följd av år har telekom varit Habias största affärs-
område. Under 2005 svarade detta område för 44 procent av omsättningen, 
vilket är en ökning med 1 procent jämfört med föregående år.

2005 I SAMMANDRAG – TILLVÄXT INOM TELEKOM

Under 2005 uppgick Habias fakturering till 560 Mkr (527). Årets rörelsere-
sultat blev 82,1 Mkr (75,1) och resultatet efter finansnetto 78,0 Mkr (69,5). 
Utvecklingen inom telekom har varit fortsatt stark. Detta är en global trend 
och omfattar marknaderna i USA, Asien och Europa. Under 2005 har före-
taget också etablerat tillverkning i Liepaja i Lettland.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING 

På den globala kabelmarknaden är Habia en nischaktör, som bygger sin kon-
kurrenskraft på kundanpassade kablar och kabelsystem. För att nå genom-
slag med de egna produkterna krävs ett kundnära säljarbete, vilket möjlig-
görs via Habias globala organisation. Företaget har cirka 60 medarbetare 
inom försäljning och teknisk service i 11 länder i Europa och Asien. Den 
egna organisationen är inriktad på de cirka 200 största kunderna. Dessa 
nyckelkunder står för omkring 80 procent av omsättningen. Därtill säljs 
Habias produkter via agenter och distributörer på ytterligare 15 marknader. 
Verksamheten är indelad i fyra affärsområden:
■ Telekom
■ Försvar
■ Kraftgenerering
■ Industri

Denna inrikning bidrar till att öka riskspridningen. Förutom de fyra huvud-
områdena säljs en rad kabelprodukter också på transportmarknaden för 
exempelvis bilar, tåg och civilt flyg.
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HABIA CABLE AB

Innovativa kablar och kabelsystem 
för krävande miljöer

Rörelseresultatet för 2005 ökade 
till 82,1 Mkr. Utvecklingen inom 
telekom har varit stark, särskilt 
på marknaderna i Amerika, Asien 
och Europa.

Övriga
EU 60 %
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Geografisk fördelning  
av total fakturering 

Försvar 12 %
Kraftgenerering 7 %

Industri 21 %

Övrigt 16 % Telekom 44 %

Affärsområdenas andel 
av total fakturering
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UTVECKLINGEN PER AFFÄRSOMRÅDE

Telekom är det största affärsområdet. Verksamheten fokuserar nästan ute-
slutande på mobil telekom. Inom kablar till antenner för mobil telekom är 
Habia världsledande. Försäljningen omfattar totalt 25 marknader och under 
2005 ökade företagets försäljning med 19 procent inom detta segment. De 
största marknaderna var Tyskland, Kina och USA. Utbyggnaden inom 3G 
fortsätter att gynna Habia eftersom antenner ofta är av typen Triple-band, 
vilket kräver mer kabel per antenn. Därtill förändras antenntekniken, vilket 
också ökar behovet av kabel. Under 2005 stod affärsområde Telekom för 44 
(43) procent av företagets omsättning. 

Försvar omfattar kabelprodukter i allt från kommunikations- och vapen-
utrustning till fartyg, flygplan och militärfordon. Under året ökade försälj-
ningen inom detta område med 3 procent. England, Frankrike, Tyskland och 
Norden är huvudmarknader, men under 2005 har Habia även utökat försälj-
ningen i Korea och Indien. Försvar svarade under 2005 för 12 (12) procent 
av Habias omsättning.

Kraftgenerering fokuserar i huvudsak på gas-, diesel- och kärnkrafts-
teknik. Inom detta område är kraven på kvalitet och prestanda mycket höga, 
främst beroende på att miljöerna där kablarna sitter – till exempel i kärn-
kraftsreaktorer – är komplexa. Habias huvudmarknad inom Kraftgenerering 
är Europa med särskild inriktning på Storbritannien, Skandinavien och 
Frankrike. Under 2005 svarade Kraftgenerering för 7 (7) procent av före-
tagets omsättning. 

Industri innefattar olika typer av kundspecifika kablar för den elektro-
mekaniska industrin. Exempel på applikationsområden är verktyg, belys-
ningsutrustning samt kontroll- och mätinstrument. Företagets största mark-
nader är Norden, England och Tyskland. Totalt sett svarade Industri för 21 
(22) procent av Habias omsättning under 2005.

MARKNAD OCH KONKURRENTER – NYA AKTÖRER I KINA

Kabelindustrin i Europa beräknas omsätta 15 miljarder euro. Specialkabel 
utgör endast en mindre del av denna marknad och omsättningen beräknas 
till ungefär 1 miljard euro. Inom segmentet specialkabel omsätter Habia 
cirka 60 miljoner euro, vilket gör att den egna marknadsandelen uppgår till 
cirka 4 procent. 

På kabelmarknaden finns ett fåtal riktigt stora aktörer med global inrikt-
ning. Merparten av Habias konkurrenter är dock mindre företag som verkar 
på sina lokala marknader. Samtidigt ändras förutsättningarna på den kine-
siska marknaden, där lokala tillverkare börjar ta upp konkurrensen med de 
västerländska företag som är verksamma i Kina. Inom telekom är Habias 
viktigaste konkurrenter schweiziska Huber+Suhner, franska Nexans samt de 
amerikanska företagen Belden CDT och Harbour Industries. Inom övriga 
affärsområden är de största konkurrenterna amerikanska Tyco/Raychem, 
Belden CDT, W.L. Gore Wire and Cable och franska Nexans.

Kabelindustrin präglas av en fortgående konsolidering. Det gäller såväl 
bland kunder som konkurrenter och resulterar i färre men större aktörer. 
Totalt sett leder strukturomvandlingarna i branschen till ökad konkurrens. 
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Inom kablar till antenner för 
mobil telekom är Habia världs-
ledande. Under 2005 ökade 
försäljningen inom detta segment 
med 19 procent.

Habia Cable AB • • •

Detta påverkar Habias huvudsegment specialkabel. Företaget möter konkur-
rensen genom fortsatta satsningar på produktutveckling, effektivt säljarbete 
och kostnadseffektiv produktion. Ett konkret exempel på detta är satsningen 
i lågkostnadsländer, till exempel i Kina och nu senast i Lettland. 

ORGANISATION – BIBEHÅLLNA MARGINALER

Trots prispress och ökade kostnader för främst råvaror och energi har Habia 
kunnat öka marginalerna. Orsaken är fortsatt kostnadskontroll samt ratio-
naliseringar och effektiviseringar. Översyner har gjorts av produktions-
processen vid anläggningen i Söderfors. Bakgrunden är att de kund  an passade 
kabelprodukterna – där volymerna i många fall är förhållandevis små – måste 
tillverkas på ett mer kostnadseffektivt sätt. Antalet medarbetare har ökat – 
främst vid anläggningarna i Kina och Lettland – och uppgick vid årsskiftet 
till 391 personer.

PRODUKTION – NY FABRIK I LETTLAND

Sedan tidigare har Habia produktionsanläggningar i Söderfors, i tyska Nord-
erstedt samt i Changzhou i Kina. Under 2005 etablerades en ny produktions-
anläggning i lettiska Liepaja. Anläggningen är inriktad på tillverkning 
av specialkablage och har ett tiotal medarbetare. Satsningen i Lettland för -
bättrar Habias möjligheter att konkurrera med mer arbetsintensiva kabel-
applikationer.

Söderfors står för ungefär 65 procent av Habias samlade produktion. 
Företaget tillverkar varje år cirka 3 000 kabeltyper och av dessa avser 90 
procent krävande applikationer. Med krävande applikation menas att 
kablarna måste klara till exempel radioaktiv strålning, kemikalier, vibratio-
ner, nötning, brand eller vatten. Till kvalitetsegenskaperna hör även vikt, 
elasticitet och elektriska prestanda. Förmågan att klara olika temperaturför-
hållanden är också betydelsefull. 

Tillgänglighet, service, leveranssäkerhet och kundanpassning är bärande 
delar av Habias produktionsfilosofi. Produktionen är i huvudsak kundorder-
styrd. Den höga tillgängligheten förutsätter en decentraliserad organisation, 
där tekniker och säljingenjörer – via den globala organisationen – alltid finns 
nära kunderna.

PRODUKTUTVECKLING – UTÖKAD KAPACITET

Under året har resurserna inom produktutveckling utökats väsentligt. Detta 
arbete bedrivs både i Söderfors och vid en särskild enhet i Uppsala. Målet är 
förbättrad kapacitet inom telekomutveckling. Resurserna ska även användas 
för materialutveckling, framför allt inom affärsområde Försvar. Utvecklings-
takten är hög. Dagens sortiment består till mer än hälften av produkter som 
utvecklats de senaste fyra åren. 

KVALITET OCH MILJÖ – UTÖKAD KVALITETSSTANDARD

Förutom anläggningen i Lettland är Habias produktionsenheter kvalitetscer-
tifierade enligt ISO 9001. Från och med 2005 använder affärsområde  Försvar 
också ett särskilt kvalitetssystem som kallas EN 9100 och som utvecklats av 
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Under 2005 etablerades en 
produktionsanläggning i lettiska 
Liepaja. Den har ett tiotal med-
arbetare och är inriktad på 
tillverkning av specialkablage. 



AECMA – den militära flygindustrins och flygvapnens intresse organisation. 
Inom miljöområdet har förekomsten av tungmetaller i produktionen mins-
kat. Efter krav från bland andra Habia har leverantören av insatsvaror 
utvecklat nya plastmaterial, där tungmetaller inte längre används vid infärg-
ningen av plasten. Den svenska enheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

IT – KONSTRUKTIONER I NYTT SYSTEM 

Ett nytt system för så kallad Product Data Management (PDM) infördes  
under året. Systemet fungerar som ett bibliotek för de konstruktioner Habia 
utvecklat. Bra rutiner inom detta område är väsentligt, särskilt som Habia 
varje år utvecklar cirka 1 000 nya konstruktioner. PDM underlättar till 
exempel hanteringen av kundförfrågningar och utvecklingen av nya kablar 
och kabelsystem. 

RISKER – BREDDAD KUNDBAS

Habia strävar efter att skapa balans mellan de olika affärsområdena samt 
också inom varje affärsområde. Orsaken är att en relativt stor andel av för-
säljningen är knuten till telekom, där ett fåtal kunder står för större delen av 
försäljningsvolymen. Målet är därför att dels balansera företagets expone-
ring mot telekommarknaden dels bredda både kund- och produktbasen inom 
detta affärsområde. Under 2005 har kundbasen breddats genom att före taget 
ökat volymerna på nya marknader i till exempel usa, Brasilien och Thai-
land.

Nyckeltal, Mkr

 2005 2004 2003 2002 2001
Nettoomsättning 559,6 527,0 416,8 400,6 454,8

Kostnad sålda varor –362,8 –338,6 –310,9 –277,1 –302,3 

Bruttoresultat 196,8 188,4 105,9 123,5 152,5

Försäljningskostnader –72,9 –72,6 –73,7 –77,5 –95,6 

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

Forskning och utveckling –9,4 –7,5 –7,5 –8,6 –9,9 

Rörelseresultat 82,1 75,1 –5,2 10,9  14,6 

Rörelsemarginal, % 14,7 14,3 –1,2 2,7 3,2

Finansnetto –4,1 –5,6 –8,2 –10,6 –13,3 

Resultat efter finansnetto 78,0 69,5 –13,4 0,4 1,3

Avskrivningar ingår med 24,4 24,5 31,7 28,5 23,3 

Investeringar  10,9 13,7 3,9 3,1 47,8

Avkastning sysselsatt kapital, % 33 28 neg 3 4

Medeltal antal anställda 370  369  349  366  407
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Från och med 2005 använder affärs-
område Försvar också kvalitetssys-
temet EN9100, som utvecklats av 
AECMA – den militära flygindustrins 
och flygvapnens intresseorganisation.
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Förtroende och tekniskt kunnande är grundstenar i Habias arbete 

gentemot försvarssektorn. Idag levererar företaget kablar till allt 

från fartyg och flygplan till vapensystem och kommunikations-

utrustning. Kraven på kvalitet och tillförlitlighet är extra höga. 

Kablarna måste klara omfattande påfrestningar och stå emot sig-

nalstörningar av olika slag.

Försvar är ett av de viktigaste applikationsområdena inom Habia. 

Det är också ett område där företaget har lång erfarenhet. Redan 

när Habia bildades för cirka 50 år sedan var försvarsindustrin en 

huvudmarknad. Numera finns kunderna i flera olika länder. Nor-

den och övriga Europa är de största marknaderna. Det är samtidigt 

områden där försvarsbranschen ändrat karaktär, vilket gett färre 

men större företag. Till de nyaste marknaderna för Habia hör Indien 

och Sydkorea. 

– Kännetecknande för försvarsindustrin är mycket noggranna 

tekniska specifikationer, som styr projekten. Det handlar om både 

nationella och internationella normer och ytterst ska de säkra 

kablarnas funktionalitet och prestanda, säger Johan Vinberg, VD 

för Habia Cable. Till våra konkurrensfördelar hör kunnande om 

material och processer samt noggranna kvalitetssystem.

Kablarna från Habia sitter i fartyg, flygplan, vapen- och kommu-

nikationssystem och används för överföring av till exempel elkraft 

och kommunikation. Kablarna ska vara slitstarka, men också klara 

temperaturskillnader, vibrationer, spill från kemikalier, oljor samt 

krutstänk. Därtill måste de stå emot strålning.

– Kablarna konstrueras med olika typer av skärmar som skyd-

dar mot in- och utstrålning, berättar Micael Lindberg, ansvarig för 

applikationsområde Försvar. Idag har signalstörning kommit mer i 

fokus. Det gör att skärmen måste stå emot alltmer elektronisk stör-

ning. Dessutom ska skärmen förhindra att kabelns egen strålning 

påverkar omkringliggande utrustning.

Viktigt med referenser
I samarbetet med försvarskunderna är förtroende betydelsefullt. 

Detta förtroende bygger på tekniskt kunnande samt på att förmå-

gan till kvalitet och kontinuitet kan bekräftas via referensprojekt.

– Helst vill vi komma in tidigt i projekten för att påverka design 

och specifikationer, berättar Micael Lindberg. Projekten är kom-

plexa och kan sträcka sig över lång tid om kunden är nöjd med 

resultatet. Det ökar samtidigt kraven på tillförlitlighet i allt från 

design till produktion.

Tillförlitlighet innebär också att Habia måste erbjuda ersätt-

ningskabel lång tid efter den ursprungliga leveransen. För till 

exempel fartygsapplikationer är livslängden cirka 40 år. Över tiden 

görs uppgraderingar, där samma typ av kabel – eller bättre – måste 

kunna levereras.

– I arbetet med försvarskunderna kan vi dra nytta av våra erfa-

renheter från kärnkraftsindustrin, konstaterar Johan Vinberg. Kvali-

tetskraven är lika tuffa och här räcker det ibland inte med att vara 

ISO-certifierad. Därför har vi utvecklat kompletterande rutiner för att 

klara en långtgående styrning och kontroll i hela leveranskedjan. ■

BRÄNNPUNKT

Mycket krut på krävande kunder

Habia Cable levererar kabel till marin- och transporthelikoptern AugustaWestland EH 101. Produkterna används för bland annat kraftöverföring och signalhantering. Kraven på kvalitet och 
prestanda är höga. Det innebär att kabeln ska klara både nötning och höga temperaturer. Samtidigt får den inte vara för tung och därför måste isoleringsmaterialet vara både tunt och tåligt.
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Ritningen är ofta utgångspunkten i Elimags 
samarbete med kunden. Tidigt i processen 
lämnar företagets experter produktionstekniska 
förslag på innehållet i ritningen. Det banar väg 
för en komponent som både är tillverknings-
vänlig och kostnadseffektiv.
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Elimag arbetar med legotillverkning av precisionsdetaljer i aluminium. De 
viktigaste kundsegmenten är försvars- och telekomsektorn samt övrig hög-
teknologisk industri. Elimag har försäljning i ett tiotal länder och är en 
ledande aktör i Europa. De viktigaste konkurrensfördelarna är hög kvalitet, 
kundanpassade produktionslösningar, hög leveransprecision samt låga total-
kostnader. Under 2005 stod kundsegmenten Försvar och Telekom för 38
respektive 51 procent av försäljningen.

2005 I SAMMANDRAG – LÄGRE FÖRSÄLJNING INOM FÖRSVAR

Under 2005 uppgick faktureringen till 93,1 Mkr (102,8) medan rörelseresul-
tatet blev 5,7 Mkr (10,0). Att försäljningen minskat beror främst på en något 
svagare utveckling inom Försvar. Elimag har också haft en väsentligt högre 
underhållskostnad under 2005, vilket haft en negativ resultatpåverkan. 

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Under 2005 har Elimag utvecklat den strategiska inriktningen och fokuserar 
idag på två marknadssegment – Försvar/Rymd/Flyg samt Telekom/Högtek-
nologi. Denna inriktning bedöms erbjuda en bra mix av kunder och projekt. 
Orsaken är att Försvar/Rymd/Flyg förknippas med långsiktiga avtal och 
stora tillverkningsserier medan Telekom/Högteknologi kännetecknas av kor-
tare avtal och mindre produktionsserier. Elimags försäljning hanteras via den 
egna marknadsorganisationen som är baserad i Sverige. Företaget strävar 
efter att uppnå en god riskspridning mellan olika kundsegment och markna-
der. Under året har marknadsaktiviteterna gentemot den civila flygindustrin 
intensifierats. Tillväxten på denna marknad ökar och Elimags erbjudande 
ligger väl i linje med kundkraven kring kvalitet och leveransprecision. Under 
de senaste fyra åren har kundbasen mer än fördubblats. Här återfinns idag 
företag som Ericsson Micro Wave Systems, Saab Ericsson Space, Saab Bofors 
Dynamics, Powerwave Technologies samt Koenigsegg Automotive.

VERKSAMHETEN – ERBJUDA HELHETSLÖSNINGAR

Verksamheten är koncentrerad till företagets anläggning i Mölndal. Alumi-
niumdetaljerna från Elimag ingår i avancerade produkter eller tekniska 
strukturer. Därför är kraven på precision, hållfasthet och finish stora. För att 
möta kraven erbjuder Elimag en helhet – från prototyp till färdig produkt. 
Detta arbete innefattar moment som konstruktionsstöd, bearbetning, 
kvalitetskontroll och slutmontering. I tillverkningen används två grund-
läggande metoder – höghastighetsbearbetning (HSM) och saltbadslödning. 
HSM – som idag står för cirka 80 procent av tillverkningen – erbjuder en 
unik kombination av hög precision och snabb tillverkning. Vid saltbads-
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Under 2005 har marknadsaktivite-
terna gentemot civila flygindustrin 
ökat. Elimags erbjudande ligger väl i 
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lödning sammanfogas olika aluminiumkomponenter till en helhet. Metoden 
är kostnadseffektiv och möjliggör helt nya konstruktionslösningar. Elimag är 
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2000.

MARKNAD OCH KONKURRENTER – EFFEKTIVARE PRODUKTION

Sverigemarknaden kännetecknas av många små och nischade aktörer. Storle-
ken på denna marknad – och Elimags egen andel – är därför svår att upp-
skatta. Några av de tydligaste konkurrenterna är svenska Arkivator, danska 
Aluline och Mekoprint. Därtill har konkurrensen från tillverkare i lågkost-
nadsländer – bland andra Kina – successivt ökat. Det gäller särskilt telekom-
området, där merparten av all produktion numera sker i Asien. Generellt sett 
ökar prispressen på Elimags huvudmarknader samtidigt som kundernas krav 
på snabba och flexibla leveranser skärps. På den svenska marknaden är Eli-
mag den största fristående aktören. En särskild styrka är att företaget – oav-
sett volym – kan erbjuda både kompetens och produktionskapacitet. 

För att säkra konkurrenskraften arbetar företaget aktivt med att förbätt-
ra den egna kostnadseffektiviteten och produktiviteten. Under 2005 
på börjades en översyn av arbetsprocesser, ledtider, underhållskostnader och 
leveransprecision. Dessutom ska produktionsprocesserna anpassas till kund-
kraven inom Försvar/Rymd/Flyg respektive Telekom/Högteknologi. Med 
början 2006 börjar Elimag arbeta med nästa generations teknik inom HSM, 
5-axlig bearbetning. Tekniken innebär mer avancerade bearbetningar på 
kortare tid och med färre arbetsmoment. Det säkerställer hög precision, 
vilket förbättrar Elimags konkurrenskraft.

Nyckeltal, Mkr

 2005 2004 2003 2002 2001
Nettoomsättning 93,1 102,8  68,4  83,7  114,5

Kostnad sålda varor –80,0 –85,5  –58,5  –74,9  –93,4 

Bruttoresultat 13,1 17,3  4,7  8,8  21,1

Försäljningskostnader –2,9 –3,0  –3,1  –3,9  –5,7 

Administrationskostnader –4,5 –4,3  –3,6  –12,6  –12,8 

Rörelseresultat 5,7 10,0  –2,0  –7,7 1) 2,6

Rörelsemarginal, % 6,1 9,7  –2,9  –9,2 1) 2,3

Finansnetto –1,2 –1,9  –3,0  –4,1  –3,0

Resultat efter finansnetto 4,5 8,1  –5,0  –11,8 1) –0,4 

    

Avskrivningar ingår med 7,5 7,5  7,4  14,9  12,1

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

Avkastning sysselsatt kapital, % 8 12  neg  neg  6,2

Medeltal antal anställda 64  63  56  73  90

1) Exklusive nedskrivningar     
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Svenska Koenigsegg är en av världens mest exklusiva sportbilar. 

Målet är att konkurrera med varumärken som Ferrari och Lamborg-

hini och man har producerat marknadens snabbaste serietillverkade 

bil. Sedan 2002 levererar Elimag ett flertal komponenter till detta 

prestige projekt. Nyckelorden i samarbetet är precision och snabbhet.

Koenigsegg förknippas överhuvudtaget med snabbhet. Bilen kan 

accelerera från 0–100 km/h på 3,2 sekunder och nå toppfarter 

kring 400 km/h. Tillverkningen påbörjades 2000 och sedan dess 

har cirka 25 bilar tillverkats. Snabbheten spelade också in när 

Elimag och Koenigsegg började samarbeta. Det var 2002 som bil-

företaget började lägga delar av sin komponenttillverkning i alumi-

nium hos Elimag.

– Jämfört med deras tidigare leverantörer kunde vi tillverka 

komponenterna på kortare tid och till minst lika hög kvalitet. För 

Koenigsegg innebar detta lägre kostnader. Sedan dess har antalet 

komponenter successivt ökat, berättar Lars Lundh, VD för Elimag. 

Avancerade maskiner 
Idag tillverkar Elimag ett trettiotal delar till den exklusiva sport bilen 

– delar som ingår i bland annat motor och upphängning. En för-

klaring till att samarbetet utvecklats är Elimags avancerade maskiner 

för höghastighetsbearbetning. De avancerade maskinerna kan till och 

med göra tredimensionell bearbetning. I maskinerna förenas höga 

varvtal med noggrann styrning. Det ger komponenter som på fack-

språk har hög tolerans, det vill säga där precisionen är mycket hög.

Den största enskilda komponenten är en så kallad torrsumpram.  

Enkelt uttryckt ersätter torrsumpen det oljetråg som finns i 

vanliga personbilar. I Koenigseggs fall är denna ram samtidigt en 

bärande del av bilkonstruktionen. Komponenten väger cirka nio kilo i 

färdigt skick. När bearbetningen påbörjas utgår man dock från ett 

aluminiumstycke som väger 159 kg. För att nå lönsamhet i bear-

betningsprocessen krävs att maskinerna utnyttjas på ett optimalt 

sätt.

– I grunden vill vi att varje komponent ska tillverkas på en så 

kort körtid som möjligt, förklarar Lars Lundh. För att klara detta 

– och säkra kvaliteten – måste våra tekniker och operatörer pla-

nera varje enskilt moment i bearbetningen. Internt kallas det för 

en angreppsstrategi och den hjälper oss nå både effektivitet och 

lönsamhet.

– För att effektivisera en bearbetningscykel tar vi ofta fram 

specialverktyg tillsammans med våra egna leverantörer, fortsätter 

han. Via specialverktyget kan vi göra fler moment utan att stoppa 

processen och det ökar kostnadseffektiviteten.

För att nå ett bra resultat är dialogen med kundens konstruk-

törer viktig. I samarbetet med Koenigsegg lämnar Elimags produk-

tionstekniker idéer på konstruktionsförslagen från biltillverkaren. 

Det kan leda till förändringar som banar väg för effektivare till-

verkning. 

– Genom att vi har olika typer av maskiner kan vi erbjuda 

en flexibel produktion, sammanfattar Lars Lundh. Lägg därtill att 

mätresurserna som kvalitetssäkrar tillverkningen är en integrerad 

del i vår produktion. Det är ytterligare en konkurrensfördel för 

oss. ■

BRÄNNPUNKT

Prestigeprojekt i racerfart

Elimag AB • • •
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Elimag tillverkar ett trettiotal delar till den exklusiva sportbilen Koenigsegg CCR, till exempel ett fräst insugsplenum till motorn med dubbla injektorer per cylinder, som förfinar bränslesprid-
ningen och förbättrar avgasreningen. Koenigsegg CCR är världens snabbaste serietillverkade bil, som kan nå toppfarter kring 400 km/h. Sedan starten 2000 har cirka 25 bilar tillverkats.
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•••  förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Beijer Alma AB 
(publ) avger härmed förvaltningsberättelse och årsredo-
visning för verksamhetsåret 2005, bolagets tjugotredje verk-
samhetsår.

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 tre dotterbolagschefer 
rapporterar till honom. I varje dotterbolag finns en styrelse 
med koncernchefen som ordförande. I dotterbolagsstyrel-
serna ingår representanter för de anställda och i vissa fall 
externa ledamöter. 

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 samman-
träden som föredragande. Protokollen från styrelsesam-
manträdena förs av en utomstående jurist. På den ordinarie 
bolagsstämman 2005 omvaldes styrelsen i sin helhet. 
Styrelsens sammansättning framgår av Not 2. Bland styrelse-
ledamöterna finns dels personer som representerar de större 
ägarna, dels personer som är oberoende av dessa ägare.

Under 2005 höll styrelsen nio protokollförda styrelse-
möten. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för 
sitt arbete samt en skriftlig instruktion för verkställande 
direktören. Dessa dokument revideras årligen. Styrelsens 
arbetsordning innehåller bland annat regler rörande antal 
styrelsemöten och vilka ärenden som skall behandlas. Den 
skriftliga instruktionen för verkställande direktören inne-
håller bland annat arbetsfördelning mellan styrelsen och 
VD samt regleringar av VDs befogenheter. För dotterbola-
gen finns motsvarande arbetsordningar för styrelserna och 
skriftliga instruktioner för verkställande direktörerna. 
I dotterbolagen finns därutöver ett antal policies och 
instruktioner som reglerar verksamheterna exempelvis 
beträffande IT, miljö, kvalitet, jämställdhet och attestruti-
ner. I dotterbolagens VD-instruktioner stadgas att FN’s och 
OECD’s »The ten principles« skall följas. »The ten princip-
les« behandlar frågor som exempelvis mänskliga rättigheter, 
barnarbete, tvångsarbete, miljö och korruption.

Beijer Alma omfattas för närvarande inte av koden för 

bolagsstyrning men avser successivt att i allt väsenligt imple-
mentera kodens regelverk.

Utöver de arbetsuppgifter som enligt aktiebolagslagen 
och allmän praxis åligger styrelseordföranden skall Beijer 
Almas styrelseordförande, utan att inkräkta på verkställande 
direktörens arbetsuppgifter och ansvarsområden, utföra 
speciella uppgifter. Bland dessa kan nämnas att deltaga vid 
rekryteringar av nyckelpersoner i koncernen, att deltaga i 
viktiga affärsförhandlingar, samt att stödja dotterbolagens 
marknadsföring, främst avseende exportförsäljning.

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, kassa-
flöde, ekonomisk ställning och antal anställda för koncer-
nen 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 så kallade early warning-
signaler.

Beijer Almas revisorer rapporterar minst två gånger per 
år personligen till styrelsen sina iakttagelser från granskning-
en och sina bedömningar av den interna kontrollen. Därutö-
ver informerar revisorerna även om utvecklingen inom redo-
visningsområdet och hur denna påverkar Beijer Alma.

Mot bakgrund av den goda utvecklingen i koncernens 
bolag har styrelsens fokus under 2005 inriktats mot kapaci-
tets- och strategifrågor. Prisutvecklingen på såväl egna 
produkter som insatsmaterial har ägnats stor uppmärksam-
het. Därutöver har frågor rörande valutakursutveckling, 
investeringar, företagsförvärv och strategisk inriktning 
behandlats. Ett av styrelsens sammanträden har förlagts till 
ett dotterbolag och kombinerats med företagsbesök och 
föredragning av den lokala företagsledningen. Ett styrelse-
möte ägnades uteslutande åt strategifrågor.

Valberedning
Vid 2005 års ordinarie bolagsstämma beslutades att utse 
minst tre representanter för de större ägarna som inte är 
styrelseledamöter, att jämte styrelsens ordförande och till-
lika huvudägare Anders Wall och styrelseledamoten 
Thomas Halvorsen, arbeta fram förslag till styrelse och 
styrelsearvode. Detta förslag skall föreläggas bolagsstäm-
man 2006. En grupp av bolagets större ägare har i samråd 
utsett Caroline af Ugglas, Livförsäkrings AB Skandia, Jan 
Andersson, Robur Fonder och Henrik Didner, Didner & 
Gerge Aktiefond, att delta i detta arbete.

Förvaltningsberättelse



förvaltningsberättelse • • •

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

Utöver nomineringskommittén och den särskilda bered-
ningen av ersättningsfrågor finns inga speciella utskott 
eller kommittéer utan alla frågor behandlas av styrelsen i 
sin helhet. Däremot kan enskilda ärenden hänskjutas för 
beredning till en för ändamålet tillfälligt sammansatt kom-
mitté. 

Omsättning och resultat 
Koncernen
Under 2004 var efterfrågan mycket stark under första halv-
året för att sedan successivt mattas av under slutet av året. 
Denna relativt svaga orderingång fortsatte under första 
kvartalet 2005. Under andra kvartalet förbättrades orderin-
gången och resterande delen av året kännetecknades av god 
efterfrågan. Till stor del förklaras dessa svängningar i efter-
frågan av telekomsektorn vars orderläggning är betydligt 
mer volatil än övriga kundgruppers. Lesjöfors affärsområde 
Chassifjädrar har utvecklats mycket bra under året och 
efterfrågan från andra kundgrupper har varit stabil. 

Sammantaget innebär detta att orderingången under 
2005 uppgick till 1 416 Mkr (1 311), en ökning med 8 pro-
cent. Nettoomsättningen steg med 9 procent till 1 416 Mkr 
(1 304). Andelen utlandsförsäljning var 73 procent (72).

Rörelseresultatet var 212,4 Mkr (176,4) och rörelse-
marginalen 15,0 procent (13,5). Resultatet efter finansnetto 
uppgick till 204,3 Mkr (163,2). Detta motsvarar en vinst 
per aktie efter schablonskatt på 16,09 kr (12,85).

Under andra kvartalet avyttrades AB Stafsjö Bruk. Efter 
försäljning har bolaget namnändrats till Stavsjö Ventiler AB 
eftersom Beijer Alma behöll rätten till namnet Stafsjö Bruk.  
I enlighet med gällande redovisningsregler har intäkter och 
kostnader härrörande från Stafsjö inte medräknats i koncer-
nens resultaträkning vare sig för 2004 eller 2005. Vid för-
säljningen av Stafsjö Bruk uppstod en realisationsvinst på 
31,1 Mkr. Det redovisade resultatet inklusive denna realisa-
tionsvinst uppgick till 176,1 Mkr (127,2), motsvarande 
19,25 kr per aktie (13,91).

Resultatet före skatt har påverkats med 10,1 Mkr (-3,5) 
till följd av förändrade valutakurser.

De senaste fem åren har koncernen utvecklats enligt 
nedan:

Mkr 2005 2004 2003 2002 2001

Nettoomsättning 1 416,2 1 304,3 1 154,0 1 113,0 1 320,2

Resultat efter finansnetto 204,3 163,2 18,0 -95,1 2,0

Redovisat resultat 176,1 127,2 7,5 -84,0 12,3

Eget kapital 708,9 566,4 451,7 458,3 577,4

Balansomslutning 1 180,1 1 118,8 1 126,8 1 176,5 1 429,3

Dotterbolagen
Lesjöfors, som är en fullsortimentsleverantör av standard- 
och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och bandde-
taljer, ökade orderingången med 12,0 procent till 763 Mkr 
(681). Faktureringen var 763 Mkr (673), en ökning med 
13,3 procent. 

Under 2005 har Danfoss fjäderverksamhet förvärvats 
vilket påverkat 2005 års orderingång och fakturering med 
11,2 Mkr respektive 11,6 Mkr. Affärsområde Banddetaljer, 
som bland annat har telekomkunder, minskade fakturering-
en med 2,1 procent. Affärsområde Chassifjädrar, som vän-
der sig till eftermarknaden för bilar, ökade faktureringen 
med 28,9 procent. Det tredje affärsområdet, Industrifjädrar, 
med verkstadsföretag i främst Norden som kundbas, ökade 
faktureringen med 17,2 procent inklusive företagsförvärvet 
ovan.

Lesjöfors redovisar ett resultat efter finansnetto på 143,3 
Mkr (108,0). Rörelsemarginalen var 18,9 procent (16,4). 

Habia Cable, som tillverkar specialkabel, ökade orderin-
gången med 7,8 procent till 568 Mkr (527). Jämfört med 
2004 var vårens orderingång svagare medan hösten varit 
väsentligt starkare. Faktureringen steg med 6,2 procent och 
nådde 560 Mkr (527). Resultat efter finansnetto uppgick till 
78,0 Mkr (69,6) och rörelsemarginalen var 14,7 procent 
(14,3).

Elimag, som bedriver höghastighetsbearbetning i alumi-
nium, minskade orderingången med 16,5 procent till 85 
Mkr (101). Faktureringen uppgick till 93 Mkr (103), en 
minskning med 9,4 procent. Resultatet var 4,5 Mkr (8,1) 
och rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (9,8). 

Stafsjö Bruk avyttrades under året och resultatet redo-
visas som Nettoresultat i avyttrade verksamheter.

Moderbolaget 
Moderbolagets verksamhet består främst av att äga och för-
valta 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 51,2 Mkr (12,2). I detta resul-
tat ingår utdelningar från koncernföretag med 44,0 Mkr 
(33,2) och realisationsvinst vid försäljningen av AB Stafsjö 
Bruk med 28,6 Mkr (0). Det redovisade resultatet var 56,9 
Mkr (17,7).

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 
48 Mkr (48) att jämföra med avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar med 72 Mkr (67). Cirka två tredjede-
lar av investeringarna har gjorts inom Lesjöforskoncernen. 
Genom förvärvet av Danfoss fjäderverksamhet ökade 
anläggningsvärdet med 11 Mkr.

Investeringar i aktier i intressebolag har gjorts av Lesjö-
fors som förvärvade 20 procent av aktierna i den korean-
ska gasfjädertillverkaren Hanil Precision Co Ltd för 14,2 
Mkr.
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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.

Kassafl öde, likviditet och fi nansiell ställning
God intjäning, lägre investeringar än avskrivningar, för-
säljningen av Stafsjö Bruk och kontrollerad utveckling av 
rörelsekapitalet har givit ett kassaflöde efter investeringar 
på 160,5 Mkr (197,2). Detta kassaflöde har använts till 
amortering av räntebärande skulder. Räntebärande netto-
skulder, det vill säga räntebärande skulder minskat med 
kassa medel, minskade med 135,3 Mkr till 43,0 Mkr 
(178,3). Tillgänglig likviditet, definierat som kassamedel 
med tillägg för beviljade men inte utnyttjade checkkrediter, 
uppgick vid årsskiftet till 473 Mkr (415).

Soliditeten var vid årsskiftet 60,1 procent (50,6). Ränte-
bärande nettoskulder i förhållande till eget kapital, netto-
skuldsättningsgraden, var 6,1 procent (31,5).

Räntabilitet
Det genomsnittliga sysselsatta kapitalet förräntades med 
24,8 procent (20,2). Avkastningen på genomsnittligt eget 
kapital var 23,1 procent (23,1).

Personal
Antalet anställda var 971 personer (867), en ökning med 
104 personer. Av denna ökning avser 48 personer den för-
värvade fjäderverksamheten i Danfoss. I koncernens produk-
tionsenheter i lågkostnadsländerna Kina och Lettland har 
antalet anställda ökat med 68 personer till 130 (62). I övriga 
länder har antalet anställda minskats med 12 personer.

Av de anställda arbetar 554 personer (569) i Sverige och 
417 (298) i andra länder.

Ägarförhållanden 
Bolaget har cirka 2 900 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 6,3 procent, Kjell & Märta Beijers Stif-
telse 6,3 procent, Livförsäkrings AB Skandia 6,1 procent, 
Anders Walls Stiftelser 4,9 procent, Lannebo Fonder och 
Didner & Gerge Aktiefond 4,7 procent. Under 2005 har 
Carnegie Fonder AB avyttrat sitt innehav. 

Miljö
Lesjöfors bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljö-
balken 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.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets 
utgång.

Utsikter för 2006
Förutsättningarna vid inledningen av 2006 ser sammanta-
get goda ut för Beijer Almakoncernen. Efterfrågan är fort-
satt stark inom Lesjöfors. Habia får positiva signaler från 
större telekomkunder. Koncernens finansiella position är 
stark, vilket ger utrymme för ytterligare expansion. Styrelse 
och ledning fokuserar framför allt på att utveckla existe-
rande koncernbolag, såväl organiskt som via förvärv. För-
värvsaktiviteterna är huvudsakligen inriktad mot Lesjöfors.
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till 
bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel:

kkr

Balanserade vinstmedel     61 598

Årets resultat     56 857

Summa     118 455

disponeras enligt följande:

Till aktieägarna lämnas utdelning om 11 kr per aktie 

varav 8 kr ordinarie utdelning och 3 kr extrautdelning   100 581

I ny räkning balanseras     17 874

Summa     118 455

Utdelningen kommer att utbetalas med början den 30 mars 
2006.

Styrelsens yttrande över den föreslagna 
utdelningen
Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet 
till 64 procent och koncernens soliditet till 52 procent. Soli-
diteten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och 
koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. 
Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upp-
rätthållas på en fortsatt betryggande nivå.

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

 Not Koncernen Moderbolaget
  2005 2004 2005 2004

Nettoomsättning 3, 4 1 416 161  1 304  337 - -

Kostnader sålda varor 1, 5, 7, 8 –915 789 –855 934 - -

Bruttoresultat 500 372 448 403 - -

Försäljningskostnader 1, 5, 7, 8 –166 900 –161 365 - -

Administrationskostnader 1, 5, 7, 8 –120 823 –111 958 –31 320 –29 489

Övriga rörelseintäkter  - - 12 226 12 171

Resultat från andelar i intresseföretag 6 –223 1 335 - -

Rörelseresultat 7, 8 212 426 176 415 –19 094 –17 318

Intäkter från andelar i koncernföretag  9 - - 72 646 33 207

Ränteintäkter och liknande intäkter  1 727 1 337 22 214

Räntekostnader och liknande kostnader  –9 838 –14 563 –2 325 –3 916

Resultat efter finansnetto 204 315 163 189 51 249 12 187

Skatt på årets resultat 10 –59 320 -42 330 5 608 5 527

Nettoresultat i kvarvarande verksamheter 144 995 120 859 56 857 17 714
Nettoresultat i avyttrade verksamheter 31 058 6 309 - -
Redovisat resultat 176 053 127 168 56 857 17 714

Resultat per aktie i kvarvarande verksamheter 11

- före utspädning, kr  15,86 13,21

- efter utspädning, kr  15,86 13,21

Resultat per aktie i avyttrade verksamheter

- före utspädning, kr  3,40 0,70

- efter utspädning, kr  3,40 0,70

Redovisat resultat per aktie

- före utspädning, kr  19,25 13,91

- efter utspädning, kr  19,25 13,91

Föreslagen/beslutad utdelning per aktie, kr    11,00 5,00

resultaträkningar • • •
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Belopp i kkr                                      

 Not Koncernen Moderbolaget
  2005 2004 2005 2004

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 12 72 701 65 167 - -

Övriga immateriella anläggningstillgångar  - 6 021 - -

Materiella anläggningstillgångar

Mark och markanläggningar 13 16 323 16 748 - -

Byggnader 14 168 861 169 597 - -

Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 222 647 248 211 - -

Inventarier, verktyg och installationer 16 35 632 33 280 231 371

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar 17 4 930 3 023 - -

Andra långfristiga fordringar  1 004 980 - -

Andra värdepappersinnehav 18 16 686 12 902 16 625 12 722

Andelar i intresseföretag 19 19 662 5 345 - -

Andelar i koncernföretag 20 - - 217 292 238 645

Summa anläggningstillgångar 558 446 561 274 234 148 251 738

Omsättningstillgångar
Varulager 21 222 497 223 064 - -

Fordringar

Kundfordringar  244 467 202 795 - -

Fordringar koncernföretag  - - 227 608 192 021

Övriga fordringar  17 050 12 833 204 370

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 13 281 13 314 748 1 580

Kassa och bank  124 391 105 492 295 271

Summa omsättningstillgångar  621 686 557 498 228 855 194 242
SUMMA TILLGÅNGAR  1 180 132 1 118 772 463 003 445 980

• • •  balansräkningar
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Belopp i kkr                                      

 Not Koncernen Moderbolaget
  2005 2004 2005 2004

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23

  Bundet eget kapital

Aktiekapital  114 296 114 296 114 296 114 296

Överkursfond/Reservfond  165 351 165 351 165 351 165 351

Andra reserver  5 004 -7 159 - -

Summa bundet eget kapital    279  647 279 647

  Fritt eget kapital

Balanserad vinst  248 195 166 745 61 598 35 462

Årets resultat  176 053 127 168  56 857 17 714

Summa fritt eget kapital    118 455 53 176
Summa eget kapital  708 899 566 401 398 102 332 823

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatt 24 28 357 31 446 - -

Pensionsförpliktelser 25 625 7 260 - -

Skulder till kreditinstitut 26 97 208 130 500 - -

Summa långfristiga skulder 126 190 169 206 - -

Kortfristiga skulder
Checkkredit 26 52 843 125 114 26 332 68 212

Skulder till koncernföretag  - - 16 142 30 109

Leverantörsskulder  80 087 71 258 494 516

Skatteskulder  44 754 30 374 11 133 5 351

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 27 116 086 103 603 10 270 8 680

Skulder till kreditinstitut 26 16 706 20 891 - -

Övriga kortfristiga skulder  34 567 31 925 530 289

Summa kortfristiga skulder 345 043 383 165 64 901 113 157

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 180 132 1 118 772 463 003 445 980

Ställda säkerheter 30   12 260 112 261
Ansvarsförbindelser 31   11 744 13 544

balansräkningar • • •
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KONCERNEN  

 Aktiekapital Överkurs- Andra Balanserad  Årets  Summa
  fond reserver vinst resultat eget kapital

31/12 2003 112 791 156 598 - 175 116 7 186 451 691

Effekt av IFRS - - - –2 022 - –2 022 

Omföring av föregående års resultat - - - 7 186 –7 186 - 

Lämnad utdelning - - - –13 535 - –13 535

Nyemission 1 505 8 753 - - - 10 258

Omräkningsdifferenser - - –7 159 - - –7 159

Årets resultat - - - - 127 168 127 168

31/12 2004 114 296 165 351 –7 159 166 745 127 168 566 401

Omföring av föregående års resultat - - - 127 168 –127 168 -

Ingående säkringsreserv - - 5 200 - - 5 200

Skatt på säkringsreserv - - –1 456 - - –1 456

Lämnad utdelning - - - –45 718 - –45 718 

Omräkningsdifferenser - - 13 531 - - 13 531

Värdeförändring säkringsreserv - - –7 100 - - –7 100

Skatt på säkringsreserv - - 1 988 - - 1 988

Årets resultat - - - - 176 053 176 053

31/12 2005 114 296 165 351 5 004 248 195 176 053 708 899

MODERBOLAGET  

  Aktiekapital Reserv- Balanserad Årets  Summa eget
   fond vinst resultat kapital

31/12 2003  112 791 156 598 28 184 –10 355 287 218
Omföring av föregående års resultat  - - –10 355 10 355 -

Lämnad utdelning  - - –13 535 - –13 535

Nyemission  1 505 8 753 - - 10 258

Koncernbidrag minskat med skatt  - - 31 168 - 31 168

Årets resultat  - - - 17 714 17 714

31/12 2004  114 296 165 351 35 462 17 714 332 823

Omföring av föregående års resultat  - - 17 714 –17 714 -

Lämnad utdelning  - - –45 718 - –45 718

Koncernbidrag minskat med skatt  - - 54 140 - 54 140

Årets resultat  - - - 56 857 56 857

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

Föreslagen utdelning 11,00 kr per aktie totalt 100 581

Förändringar av eget kapital



Belopp i kkr

 Not Koncernen Moderbolaget
  2005  2004 2005 2004

Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat  212 426 176 683 -19 094 -17 318

Finansnetto 28 -7 837 -13 944 69 303 -4 880

Betald skatt  -49 138 -11 827 -10 373 -1 066

Ej kassaflödespåverkande poster 29 70 024 73 814 140 134

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital och investeringar  225 475 224 726 39 976 –23 130

Kassaflöde i avyttrade verksamheter  73 295 1 587 - -

Förändring av varulager  –22 350 –13 848 - -

Förändring av fordringar  –64 653 –2 025 –12 196 33 898

Förändring av kortfristiga skulder  35 240 24 162 9 605 24 151

Kassaflöde från den löpande verksamheten 247 007 234 602 37 385 34 919

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar  –39 198 –41 644 - 81

Investering av immateriella anläggningstillgångar  - - - -

Placeringar i övriga aktier  –18 324 –1 480 –3 903 –3 798

Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar  –1 931 5 716 - -

Förvärv av bolag 33 –27 072 - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten –86 525 –37 408 –3 903 –3 717
Kassaflöde efter investeringar 160 482 197 194 33 482 31 202

Finansieringsverksamheten
Nyemission  - 10 258 - 10 258

Upptagna lån  - 2 739 - -

Amortering av långfristiga skulder och checkkredit  –98 995 –159 444 –41 880 –58 864

Erhållet/lämnat koncernbidrag och ägartillskott exklusive skatt - - 54 140 31 168

Utbetald utdelning  –45 718 –13 535 –45 718 –13 535

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –144 713 –159 982 –33 458 –30 973

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  15 769 37 212 24 229

Likvida medel vid årets början  105 492 70 959 271 42

Kursdifferens i likvida medel och såld kassa  3 130 –2 679 - -

Likvida medel vid årets slut  124 391 105 492 295 271

Ej utnyttjade checkkrediter  349 576 309 288 123 692 81 788

Tillgänglig likviditet  473 967 414 780 123 987 82 059

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

TILLÄMPADE REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER

Redovisningsprinciper

Beijer Almas koncernredovisning är upprättad i enlighet med inter-
nationella redovisningsstandards International Financial Reporting 
Standards, IFRS, sådana de antagits av Europeiska Unionen till 
och med den 31 december 2005. 

De effekter av övergången till IFRS som redogjorts för i års-
redovisningen för 2004 och i delårsrapporterna för 2005 har varit 
preliminära och baserade på under 2005 gällande IAS/IFRS stan-
dards. De standarder som ändrats och som beslutats och antagits 
inom EU till och med den 31 december 2005 har inte haft några 
andra effekter för Beijer Alma än de som tidigare redovisats.

Koncernredovisning har upprättats enligt anskaffningsvärde-
metoden förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, inklusive 
derivatinstrument som värderas till verkligt värde. Se även beskriv-
ning av redovisningsprinciperna för respektive post i resultat- och 
balansräkningar nedan.

2004 års jämförelsetal har omräknats med avseende på över-
gången till redovisning i enlighet med IFRS. Avstämning mellan 
nuvarande och tidigare redovisningsprinciper finns i not 33 till 
denna årsredovisning.

Moderbolaget Beijer Alma ABs årsredovisning är upprättad 
enligt Redovisningsrådets Rekommendation RR 32 »Redovisning 
för juridiska personer« samt Årsredovisningslagen.

Tillämpning av standarder eller tillägg som träder i kraft 
1 december 2005 eller senare

IAS 39 Amendment – Cash Flow Hedge Acccounting of Forecast 
Intragroup Transactions träder i kraft 1 januari 2006, men tidigare 
tillämpning uppmuntras. Beijer Alma har valt att tillämpa detta 
tillägg för 2005. Övriga standards där tidigare tillämpning upp-
muntras har inte påverkat Beijer Almas redovisning för 2005.

Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål

För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed 
måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisade intäkts- och kostnadsposter 
respektive tillgångs- och skuldposter samt övriga upplysningar. 
Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar. De områden 
där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära risk för 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
kommande räkenskapsår är främst följande:

Antaganden för prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen prövar regelbundet om nedskrivningsbehov föreligger

för goodwill enligt de redovisningsprinciper som beskrivs under 
immateriella tillgångar. De antaganden och bedömningar som 
görs gällande förväntade kassaflöden och diskonteringsränta 
i form av en vägd genomsnittlig kapitalkostnad finns beskrivna 
i not 12. Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa 
möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader.

Kassaflöde

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- 
eller utbetalningar. 

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna eller på annat 
sätt har bestämmande inflytande. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Dot-
terbolagens förvärvade egna kapital bestäms till skillnaden mellan 
identifierbara tillgångars och övertagna skulders och eventualför-
pliktelsers verkliga värden utifrån en marknadsvärdering gjord vid 
förvärvstidpunkten. De förvärvade dotterbolagens egna kapital eli-
mineras i sin helhet vilket innebär att i koncernens egna kapital 
ingår endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit 
efter förvärvet.

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

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

Avyttrade dotterbolag ingår i koncernens redovisning till och 
med den dag koncernen fortfarande kontrollerar bolaget genom 
bestämmande inflytande.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet, utan 
beaktande av minoritetsandel.

Omräkning av utländska dotterbolag

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

Väsentliga valutakurser Bokslutskurs Snittkurs
 2005-12-31 2004-12-31 2005 2004
USD 7,95 6,62 7,54 7,33
EUR 9,40 9,01 9,31 9,13
GBP 13,67 12,71 13,62 13,43

Intressebolagsredovisning

Som intressebolag beaktas de företag som inte är dotterbolag men 
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där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av 
rösterna för samtliga andelar. Andelar i intressebolag redovisas i 
koncernens bokslut enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandels-
metoden innebär att andelar i ett intresseföretag redovisas till 
anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras 
med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets netto-
tillgångar. 

Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intressebolag 
redovisas i koncernbalansräkningen inom Andra reserver. Ackumu-
lerad andel av förluster minskar koncernens balanserade vinst-
medel. Orealiserade internvinster elimineras med den på koncer-
nen belöpande andelen av vinsten.

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

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

Segment 

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

Avyttrade verksamheter

Under kvartal 2 fattades beslut om och genomfördes en försälj-
ning av den självständiga rörelsegrenen Skjutspjällsventiler i AB 
Stafsjö Bruk. I enlighet med IFRS 5 redovisas resultatet från för-
säljningen under egen rad i resultaträkningen – Nettoresultat i 
avyttrade verksamheter. Resultat per aktie redovisas för resultat 
från kvar varande verksamhet respektive avyttrad verksamhet. Jäm-
förelsetal i resultaträkningen och upplysningar har justerats för 
avyttringen.

Intäktsredovisning

Koncernens nettoomsättning utgörs av varuförsäljning. Beijer Alma 
redovisar intäkter när risken för varan har överförts till kund i enlig-
het med leveransvillkor. Försäljning redovisas netto efter moms, 
rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. I kon-
cernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Lånekostnader

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

Skatter 

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

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

Värdering sker till de skattesatser som gällde på balansdagen. 
Uppskjuten skatt redovisas i balansräkningen som finansiell 
anläggningstillgång eller avsättning. Årets skattekostnad utgörs av 
aktuell skatt och uppskjuten skatt.

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

 

Materiella anläggningstillgångar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar 
enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och 
baseras på tillgångarnas beräknade nyttjandetid enligt följande:

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 ned till sitt återvinningsvärde. 
Utgifter för förbättringar av tillgångarnas prestanda, utöver 
ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Immateriella tillgångar

Goodwill: utgörs av det belopp som det koncernmässiga anskaff-
ningsvärdet för aktier i förvärvade dotterföretag överstiger det i 
förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar vid 
förvärvstidpunkten.

I enlighet med IFRS 3 skrivs goodwill inte längre av linjärt utan 
prövas istället regelbundet för eventuella nedskrivningsbehov. 
Goodwill fördelas på kassaflödesgenererade enheter, vilket i stort 
motsvaras av affärsenheter, vid prövning av eventuellt nedskriv-
ningsbehov. För beskrivning av metoder och antaganden vid pröv-
ning av eventuellt nedskrivningsbehov, se not 12.

Övriga immateriella tillgångar skrivs av utifrån den beräknade 
nyttjandeperioden för tillgången.

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

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

■
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Nedskrivningar: När det finns en indikation på att en tillgång 
minskat i värde görs en bedömning av tillgångens redovisade värde, 
inklusive goodwill. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger 
dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången ner till sitt åter-
vinningsvärde.

Leasingavtal

Leasingkontrakt avseende anläggningstillgångar där koncernen i 
allt väsentligt bär samma risker och åtnjuter samma förmåner som 
vid direkt ägande klassificeras som finansiell leasing. Finansiell 
leasing redovisas vid leasingperiodens början till det lägre av lea-
singobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifter-
na. Finansiella leasingavtal redovisas i balansräkningen som 
anläggningstillgång respektive finansiell skuld. Framtida leasing-
betalningar fördelas mellan amortering av skulden och finansiella 
kostnader så att varje redovisningsperiod belastas med ett ränte-
belopp som motsvarar en fast räntesats på den under respektive 
period redovisade skulden. Leasingtillgångar skrivs av enligt 
samma principer som gäller övriga tillgångar av samma slag. I 
resultaträkningen fördelas kostnader för leasingkontraktet mellan 
avskrivning och ränta. 

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

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

Varulager

Varulagret består av hel- och halvfabrikat samt råvaror. Varulagret 
värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet (nettoförsälj-
ningsvärde) på balansdagen.  Hel- och halvfabrikat värderas till 
tillverkningskostnader innefattande råvaror, direkt arbete, övriga 
direkta omkostnader och produktionsrelaterade omkostnader base-
rade på normal produktion. För homogena varugrupper tillämpas 
kollektiv värdering. Räntekostnader ingår inte i lagervärderingen.

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

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen 
redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättnings-
tillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurs. 

Beijer Alma tillämpar säkringsredovisning på koncerninterna 
valutaflöden i den utsträckning de kvalificerar för säkringsredovis-
ning enligt de krav som IAS 39 ställer. 

Säkringsredovisningen innebär att de orealiserade vinster och 
förluster som uppstår vid marknadsvärdering av säkringsinstru-
menten och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redovi-
sas i eget kapital.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
likvida medel, värdepapper, andra finansiella fordringar, kundford-
ringar, leverantörsskulder, leasingåtaganden och låneskulder.

Kundfordringar: Kundfordringar redovisas som omsättningstill-
gångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
bedömda osäkra kundfordringar.

Värdepapper och finansiella fordringar: Värdepapper och finan-
siella fordringar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas 
till anskaffningsvärde. Nedskrivning görs om varaktig värdened-
gång konstateras. Kortsiktiga finansiella innehav redovisas till 
anskaffningsvärde, som i huvudsak överensstämmer med mark-
nadsvärdet. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

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

Finansiella skulder/Upplåning: Låneskulder redovisas initialt 
till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig detta initialt redovisade belopp från det belopp som ska återbe-
talas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden över 
lånets löptid. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

Derivatinstrument: Beijer Alma utnyttjar derivatinstrument för 
att täcka risker avseende valutakursförändringar. Inom Beijer Alma 
vidtas valutasäkringsåtgärder för den kommersiella exponeringen 
inom ramen för den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Beijer 
Alma tillämpar säkringsredovisning på de kontrakt som uppfyller 
kriterierna för detta enligt IAS 39 »Finansiella Instrument«. 

Säkringsredovisningen innebär att de orealiserade vinster och 
förluster som uppstår vid marknadsvärdering av säkringsinstru-
menten och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redo-
visas i eget kapital.

Transaktionsexponering: Kundfordringar och leverantörs skulder i 
utländsk valuta värderas till balansdagens kurser. Valutasäkrings-
transaktioner i form av valutaterminskontrakt avseende framtida flö-
den i utländsk valuta påverkar resultatet i takt med att de löper ut.

Avsättningar

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

42

•••  noter



noter • • •

43

Ersättningar till anställda

Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestäm-
da pensionsplaner. Pensionsplanerna finansieras genom inbetal-
ningar från respektive koncernbolag och de anställda. De förmåns-
bestämda pensionsplanerna avser ITP-planerna, som är försäkrade 
i Alecta. Dessa redovisas som avgiftsbestämda planer då Alecta 
inte kan tillhandahålla nödvändig information.

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

Incitamentsprogram: Ersättning till anställda redovisas i enlig-
het med IFRS 2, »Ersättningar till anställda«. För närvarande finns 
inga utestående optionsprogram.

1
PERSONAL

Arbetsställen                                                               Genomsnittligt antal anställda

 2005 2004

SVERIGE

Moderbolaget 

Uppsala 2 2

Stockholm 4 4

Dotterbolagen

Filipstad 100 88

Göteborg 64 63

Herrljunga 51 52

Karlstad 10 9

Stockholm 42 45

Tierp 185 209

Uppsala 7 2

Värnamo 62 67

Växjö 27 28

Summa Sverige 554 569

Varav män 422 (434) och kvinnor 132 (135).

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

 2005 2004

UTLANDET

Danmark 93 37 130 63 23 86 

Finland 23 4 27 21 4 25 

Norge 4 2 6 4 2 6 

Lettland 23 20 43 10 8 18 

Frankrike 4 2 6 4 2 6 

Nederländerna 4 2 6 5 2 7 

Storbritannien 23 7 30 22 6 28 

Tyskland 54 17 71 52 17 69 

Hongkong 4 5 9 2 4 6 

Kina 60 27 87 34 10 44 

USA 2 - 2 3 - 3

Summa utlandet 294 123 417 220 78 298

TOTALT   971   867 

     

Av antalet anställda är 716 män (654) och 255 kvinnor (213).
Totalt finns 35 styrelseledamöter i koncernens bolag, av dessa 

är 34 män. Koncernbolagens 20 verkställande direktörer är samt-
liga 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:

 2005 2004

Lön/arvode, VD och styrelse 19 084 19 213

Varav tantiem, VD och styrelse 5 027 3 705 

Sociala avgifter, VD och styrelse 11 371 10 883 

Varav pensionskostnader 4 691 4 096 

Lön, övriga 177 599 170 805 

Sociala avgifter, övriga 74 289 71 280 

Varav pensionskostnader 14 351 18 830



Utomlands har löner och ersättningar kostnadsförts enligt följande:

      2005      2004

     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 1 284 150 70 67 42 460 2 731 1 227 147 64 61 36 646 2 213

Finland 1 540 223 411 180 7 684 1 924 1 287 155 383 173 6 793 1 653

Norge 1 800 - 240 47 1891 267 717 - 115 - 1 937 279

Lettland 437 53 123 - 1 270 357 321 41  90 - 599 168

Frankrike - - - - 3 269 1 397 - - -  - 3 269 1 397

Nederländerna - - - - 2 886 894 - - - - 2 876 1004

Storbritannien 1 689 109 736 627 11 305 1 621 1 571 121 618 537 11 402 537

Tyskland 1 760 111 223 19 24 876 4 953 1 698 100 219 18 24 277 4 473

Hongkong - - - - 2 951 219 - - - - 2 332 590

Kina - - - - 2 511 934 - - - - 1 689 182

USA 385 - 113 - 505 151 396 - 117 - 352 103

Summa löner 

och ersättningar 8 895 646 1 916 940 101 608 15 448 7 217 564 1 606 789 92 172 12 599

Summa löner och ersättningar  

i Sverige enligt ovan 19 084 5 027 11 371 4 691 177 599 74 289 19 213 3 705 10 883 4 096 170 805 71 280

Totalt koncernen 27 979 5 673 13 287 5 631 279 207 89 737 26 542 4 269 12 489 4 885 262 977 83 879

Moderbolaget

 2005  2004

Lön/arvode, VD och styrelse 8 554  7 861

Varav tantiem, VD och styrelse 3 414 2 577

Sociala avgifter, VD och styrelse 4 046 3 619

Varav pensionskostnader 1 342 1 118

Lön, övriga 6 186 6 098

Sociala avgifter, övriga 2 738 2 781

Varav pensionskostnader 765 792

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 
2005 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 
koncernen till 4,1 Mkr (2004: 4,0 Mkr). Alectas överskott kan för-
delas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid 2005 
uppgick Alectas överskott mätt som den kollektiva konsoliderings-
nivån till 128,5 procent (2004: 128,0 procent). Den kollektiva 
konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar 
i procent av försäkringsåtaganden beräknade enligt Alectas försäk-
ringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer 
med RR 29.

Anställningsförhållanden och ersättningar till ledande 
befattningshavare

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, pensionskost nader 
samt under året 2004 personaloptioner. Ledningsgruppen omfat-
tar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de tre 
dotterbolagen, moderbolagets ekonomichef samt moderbolagets 
controller.

Fördelningen mellan grundlön och tantiem ska stå i proportion 
till personens ansvar och befogenhet. För den verkställande direk-
tören är tantiemet maximerat till 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 för år 2004 personal-
optioner till verkställande direktören och övriga inom lednings-
gruppen utgår som del av den totala ersättningen.
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Ersättningar och förmåner under året 2005

 Styrelsearvode/ Tantiem Pensions- Personal- Summa

 grundlön inkl bilförmån  kostnader optioner

Styrelsens ledamöter 7 personer 1 300 - - - 1 300

Varav styrelsens ordförande 700 - - - 700

Ledningsgruppen 9 628 6 229 3 552 - 19 409
Varav verkställande direktören 3 820 3 414 1 342 - 8 576

Summa 10 928 6 229 3 552  20 709

Kommentarer till tabellen

Koncernens ledningsgrupp har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensions-

kostnaden avser den kostnad som belastat årets resultat. I beloppen ovan ingår särskild 

löneskatt med 24,26 procent av premien.

Personaloptioner avser det program som gavs ut till ledande befattningshavare under 

2001. Under 2004 har det helägda dotterbolaget Aihuk AB förvärvat samtliga uteståen-

de personaloptioner för 14 kr per option beräknat som aktuell börskurs vid 

förvärvstidpunkten 119 kr minskat med optionens teckningskurs 105 kr. I tabellen ovan 

har 14 kr per option redovisats för år 2004. Totalt förvärvade Aihuk AB 188 000 perso-

naloptioner varav från ledningsgruppen 160 000 st.

Anställningsförhållanden

Verkställande direktören
Uppsägningstiden från bolagets sida är 24 månader och från den 
anställdes 9 månader. Uppsägningstiden skall inte avräknas mot 
andra inkomster. Pensionsåldern är 65 år. Pensionspremier bekos-
tas 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 uppsägningstiden 6 månader. 
För fyra av de ifrågavarande fem 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 bil-
förmån.

2 
STYRELSE 

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

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

Thomas Halvorsen, VD Fjärde AP-fonden. Styrelseledamot sedan 
1992. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Miris AB.

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

Marianne Nivert, Styrelseledamot sedan 2002. Övriga uppdrag: 
Styrelseordförande i Posten AB och Rädda Barnen. Styrelseleda-
mot i SSAB, Wallenstams Byggnads AB, Karolinska Universitetssjuk-
huset, Systembolaget AB och Fjärde AP-fonden.

Johan Norman, Styrelseledamot sedan 2002. Övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i Nike Hydraulics AB. 

Johan Wall, VD Enea AB, Styrelsesuppleant 1997–2000, styrelse-
ledamot sedan 2000. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Kjell & 
Märta Beijers Stiftelse, Anders Walls Stiftelser m.fl.

Bertil Persson, VD och koncernchef Beijer Alma AB. Styrelsesupp-
leant 2000–2001, styrelseledamot 2001–2002, styrelsesupp-
leant sedan 2002. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Posten AB.

noter • • •

45

Ersättningar och förmåner under året 2004

 Styrelsearvode/ Tantiem Pensions- Personal- Summa

 grundlön inkl bilförmån  kostnader optioner

Styrelsens ledamöter 7 personer 1 181 - - - 1 181

Varav styrelsens ordförande 726 - - - 726

Ledningsgruppen 9 194 4 929 3 000 2 240 19 363

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

Summa 10 375 4 929 3 000 2 240 20 544



3 
NETTOOMSÄTTNING

 2005 2004

Sverige 382 868 366 618

Övriga EU 728 953  652 903

Övriga Europa 91 819 85 148

Asien 175 605 171 700

Övriga världen 36 916 27 968

TOTALT 1 416 161 1 304 337

4   
INFORMATION OM RÖRELSEGRENAR OCH
GEOGRAFISKA OMRÅDEN
(alla belopp i Mkr)

Rörelsegrenar

Koncernen är organiserad i tre underkoncerner; Lesjöfors (fjädrar), 
Habia Cable (specialkabel) och Elimag (höghastighetsbearbetning 
i aluminium). Stafsjö Bruk (skjutspjällsventiler) avyttrades under 
2005. Dessa har egen tillverkning, administration, utveckling och 
marknadsföring. Varje underkoncern leds av en VD. Underkoncer-
nerna utgör den primära indelningsgrunden.
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Rörelsegrenar

2005

 Fjädrar Specialkabel Höghastighets- Skjutspjälls- Övrigt   Eliminering  Koncernen

   bearbetning ventiler (moderbolag m.m.)  

Nettoomsättning 762,8 559,6 93,1 - 0,7  -  1 416,2

Rörelseresultat 144,0 82,1 5,7 - –19,4  -  212,4

Resultat före skatt 143,3 78,0 4,5 - –21,5  -  204,3

Tillgångar 662,4 422,3 66,6 - 466,8  –438,0  1 180,1

Skulder 329,9 225,0 36,0 - 74,7  –194,4  471,2

Investeringar 46,3 10,9 0,9 - -  -  58,1

Av- och nedskrivningar 46,4 24,4 7,5 - 0,4  -  78,7

2004

 Fjädrar Specialkabel Höghastighets- Skjutspjälls- Övrigt   Eliminering  Koncernen

   bearbetning ventiler (moderbolag m.m.)  

Nettoomsättning 673,4 527,0 102,8 - 1,2  -  1 304,4

Rörelseresultat 110,2 75,1 10,0 - -16,2  1) –2,7  176,3

Resultat före skatt 108,0 69,5 8,1 - -19,7 1) –2,8  163,1

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 - -  -  45,8

Avskrivningar 42,7 24,5 7,5 - 0,1  2,1  76,9

1) Intäkter från intresseföretag ingår med -0,2 för 2005 och med 1,3 för 2004.

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.



5     
ADMINISTRATIONSKOSTNADER

I administrationskostnader ingår bland annat ersättning till 
revi sorer enligt nedan.

 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

- revisionsuppdrag                  2 338 2 708 427 757

- andra uppdrag - - - -

Övriga revisorer   

- revisionsuppdrag 734 640 - -

- andra uppdrag 277 220 - -

TOTALT 3 349 3 568 427 757

Kostnader för produktutveckling ingår i koncernens administrationskostnader med 9 432 
(7 512).

6    
RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

 2005  2004

Andel av resultat från: 

- Pendax Holding AB –1 192 497

- Medical Device Technology AB 1 057 1 006

- BCB Baltic AB –88 –168

TOTALT –223 1 335

7    
RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet har belastats med avskrivningar enligt följande

 2005  2004

Maskiner och andra tekniska anläggningar 54 178 50 404

Inventarier, verktyg och installationer 9 629 8 975

Byggnader 7 820 7 402

Markanläggningar 55 52

Goodwill - 10 681

TOTALT 71 682 77 514

I moderbolaget har avskrivningar på inventarier, verktyg och instal-
lationer gjorts med 139 (134).

8    
OPERATIONELL LEASING 

Rörelseresultatet har belastats med kostnader för operationell 
leasing enligt följande:

 Koncernen Moderbolaget

 2005 2004 2005 2004

Årets leasingkostnad 16 220 16 325 1 697 2 106

Framtida minimileasingavgifter har följande förfallotidpunkter

Inom ett år 13 486 11 953 1 730 1 713

Senare än ett men inom fem år 33 901 32 950 3 893 2 539

Senare än fem år 436 577 - -

 47 823 45 480 5 623 4 252

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

Geografiska områden

2005   Sverige Övriga Övriga   Asien  Övriga

    EU Europa    världen

Nettoomsättning   382,9 729,0 91,8  175,6  36,9

Investeringar   43,9 9,9 0,1  4,1  0,1

Tillgångar   685,4 411,3 6,7  74,9  1,3

  

2004   Sverige Övriga Övriga   Asien  Övriga

    EU Europa    världen

Nettoomsättning   360,6 652,9 85,1  171,7  28,0

Investeringar   36,8 7,8 0,1  1,2  -

Tillgångar   647,8 324,9 6,1  60,2  2,9

noter • • •
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9  
INTÄKTER FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget 2005  2004

Realisationsvinst vid försäljning av

aktierna i AB Stafsjö bruk. 28 646 -

Anteciperad utdelning från:

Beijer Alma Utveckling AB 4 000 -

Habia Cable AB 40 000 21 707

Elimag AB - 10 500 

AIHUK AB - 1 000

TOTALT 72 646 33 207

10    
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

 Koncernen Moderbolaget

 2005  2004 2005  2004

Aktuell skatt för perioden –58 355 –45 976 –15 447 –6 594

Andel i intresseföretags skatt - –174 - -

Temporära skillnader avseende 

- obeskattade reserver –418 6 444 - -

- överavskrivningar –2 914 1 078 - -

- avsättningar för strukturkostnader 2 981 –3 027 - -

- underskottsavdrag 262 –3 534 - -

Skatteeffekt av koncernbidrag - 1 944 21 055 12 121

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år –876 915 - -

TOTALT –59 320 –42 330 5 608 5 527

Skillnad mellan skattekostnad och 28 procent skatt

 Koncernen Moderbolaget

 2005  2004 2005  2004

Resultat före skatt  204 315 163 089 51 249 12 187

28 % skatt  –57 208 –45 665 –14 350 –3 412

Skatt för perioden –59 320 –42 330 5 608 5 527

Skillnadsbelopp –2 112 3 335 19 958 8 939

Specifikation av skillnadsbelopp  
                               
   Koncernen Moderbolaget

 2005  2004 2005  2004

Effekt av

- skatt hänförlig till tidigare år 381 1 816 - - 

- nedskrivningar av 

  immateriella anläggningstillgångar –6 304 –1 195 - - 

- utländska skattesatser 2 389 3 440 - - 

- ej avdragsgilla poster –3 644 –2 156 –389 –367

- övriga nedskrivningar –665 –54 - -

- ej skattepliktiga intäkter 1 773 1 428 20 347 9 306

Övrigt 3 958 56 - -

TOTALT –2 112 3 335 19 958 8 939

11
RESULTAT PER AKTIE

Koncernen 2005  2004

Använt resultat för beräkning av  

Resultat i kvarvarande verksamheter 144 995 120 859

Resultat i avyttrade verksamheter 31 058 6 309

Redovisat resultat 176 053 127 168

Antal aktier 9 143 700 9 143 700

12   
GOODWILL

Koncernen 2005  2004

Ingående anskaffningsvärde 244 287 244 806

Inköp 11 220 -

Försäljning av bolag –6 572 -

Omräkningsdifferenser 3 538 –519

Utgående ack. anskaffningsvärde 252 473 244 287

Ingående avskrivningar 99 683 89 159

Försäljning av bolag –1 726 -

Avskrivningar - 10 731

Omräkningsdifferenser 1 352 –207

Utgående avskrivningar 99 309 99 683

Ingående nedskrivningar 79 437 71 013

Årets nedskrivningar 1 026 8 424

Utgående ack. nedskrivningar 80 463 79 437

Utgående restvärde enligt plan 72 701 65 167

Värdet på koncernens immateriella tillgångar prövas årligen genom 
så kallade impairment tester. 

Vid dessa har nedanstående diskonteringsräntor före skatt 
använts vid utgången av 2005: 
Eget kapitalfinansiering 8,7 procent
Skuldfinansiering 4,2 procent

För antagande om det framtida kassaflödet används budgetar för 
år 2006. För efterföljande år ligger den antagna tillväxttakten i 
nivå med BNP-prognoserna. 
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13    
MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR
          

                                 Koncernen 

 2005  2004

Ingående anskaffningsvärde 17 240 17 584

Inköp 185 149

Försäljning av bolag –1 009 -

Försäljningar och utrangeringar - –450

Omräkningsdifferenser 292 –43

Utgående ack. anskaffningsvärde 16 708 17 240

Ingående avskrivningar 492 429

Försäljning av bolag –162 -

Årets avskrivningar 55 63

Utgående ack avskrivningar 385 492

Utgående restvärde enligt plan 16 323 16 748

Bokfört värde mark i Sverige 8 227 9 075

Taxeringsvärde mark i Sverige 5 590 7 784 

14    
BYGGNADER
   

 Koncernen

 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 237 399 234 440

Inköp 8 869 8 712

Försäljning av bolag –11 979 -

Försäljningar och utrangeringar - –5 251

Omräkningsdifferenser 3 341 –502

Utgående ack. anskaffningsvärde 237 630 237 399

Ingående avskrivningar 67 802 61 532

Försäljning av bolag –7 805 -

Försäljningar och utrangeringar - –1 261

Årets avskrivningar 7 820 7 670

Omräkningsdifferenser 952 –139

Utgående ack. avskrivningar 68 769 67 802

Utgående restvärde enligt plan 168 861 169 597

Bokfört värde byggnader i Sverige 106 025 108 969

Taxeringsvärde byggnader i Sverige 34 310 41 222

15
MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
           

 Koncernen 

 2005  2004

Ingående anskaffningsvärde 668 352 662 734

Inköp 37 986 31 086

Försäljning av bolag –19 514 -

Försäljningar och utrangeringar - –14 845

Genom förvärv av dotterbolag –27 543 -

Omklassificeringar –4 239 –9 185

Omräkningsdifferenser 6 856 –1 438

Utgående ack. anskaffningsvärde 661 898 668 352

Ingående avskrivningar 381 709 341 487

Försäljning av bolag –12 343 -

Genom förvärv av dotterbolag –26 374 –9 069

Omklassificeringar - –2 167

Årets avskrivningar 54 178 51 966

Omräkningsdifferenser 3 649 –508

Utgående ack. avskrivningar 400 819 381 709

Ingående nedskrivningar 38 432 39 097

Omklassificeringar - –5 707

Årets nedskrivningar - 5 042

Utgående ack. nedskrivningar 38 432 38 432

Utgående restvärde enligt plan 222 647 248 211

Finansiella leasingavtal

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

 2005 2004

Anskaffningsvärden 58 258 59 519

Kvarvarande restvärde 28 806 35 674

Framtida minimileasingavgifter har följande förfallotidpunkter

 2005 2004

Inom ett år 8 821 7 605

Senare än ett men inom fem år 40 509 26 591

Senare än fem år - 321 

 49 330 34 517



18    
ANDRA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

 Org.nr Kapitalandel procent  Säte Bokfört värde

Moderbolaget

Innoventus Uppsala Life Science 1 KB 

och relaterade bolag *) 969677-8530 8  Uppsala 16 625

    

Koncernen

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

Industrial Development & Investment AB 556518-9973 <1  Stockholm 0
Övrigt  -   61

TOTALT     16 686

16    
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
                  

 Koncernen Moderbolaget

 2005 2004 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 118 826 109 837 1 900 2 156

Inköp 12 722 14 207 - 42

Försäljning av bolag –14 924 - - -

Försäljningar och utrangeringar –11 796 –6 481 - –297

Omklassificeringar 4 240 1 735 - -

Omräkningsdifferenser 1 994 –472 - -
Utgående ack. anskaffningsvärde 111 062 118 826 1 900 1 901

Ingående avskrivningar 72 635 67 492 1 530 1 570

Försäljning av bolag –10 938 - - -

Försäljningar och utrangeringar –10 067 –5 084 - –174

Omklassificeringar - –441 - -

Årets avskrivningar 9 629 11 026 139 134

Omräkningsdifferenser 1 260 –358 - -
Utgående ack. avskrivningar 62 519 72 635 1 669 1 530

Ingående nedskrivningar 12 911 13 020 - -

Omklassificeringar - –109 - -

Årets nedskrivningar - - - -
Utgående ack. nedskrivningar 12 911 12 911 - -

Utgående restvärde enligt plan 35 632 33 280 231 371

17     
UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

 2005 2004

Temporär fordran avseende 

- valutasäkringsredovisning 532 -

- underskottsavdrag 220 252

- avsättningar för strukturkostnader - 140

- nedskrivningar - 597

Övriga temporära skillnader 4 178 2 034

TOTALT 4 930 3 023
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Verkligt värde på dessa investeringar bedöms uppgå till minst 
bokfört värde.

*) Utfästelse finns om investeringar på ytterligare 9 Mkr.

 Koncernen Moderbolaget

 2005 2004 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 17 782 13 922 12 722 8 924

Inköp 3 903 3 860 3 903 3 798
Utgående ack. anskaffningsvärde 21 685 17 782 16 625 12 722

Ingående nedskrivningar 4 880 2 305 - -

Årets nedskrivningar 119 2 575 - -
Utgående ack. nedskrivningar 4 999 4 880 - -

Utgående bokfört värde 16 686 12 902 16 625 12 722



20    
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

 Org.nr. Antal Säte Bokfört Justerat
    värde eget kapital

Lesjöfors AB 556001-3251 603 500 Karlstad 100 000 322 546
Habia Cable AB 556050-3426 500 000 Täby 87 575 197 262 1)

AB Stockholms Rörsmide 556222-0482   10 000 Stockholm 2 560 2 665 
Aihuk AB 556218-4126     9 000 Uppsala 2 056 2 958
Alma Nova Industri AB 556077-6022   60 000 Uppsala 14 782 19 192 2)

Beijer Alma Industri AB 556210-3274   60 000 Uppsala 4 329 7 292
AB Stafsjö Bruk 556551-9005     1 000 Uppsala 100 100

(fd Beijer Alma Industri & Handel AB)
Bierrepac AB 556067-1793     4 000 Uppsala 473 949
Carepilot AB 556589-8235 153 846 Uppsala 4 417 5 099
Shipping & Aviation Sweden AB 556500-0535   10 000 Uppsala 1 000 1 324
TOTALT    217 292 

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

 2005 2004

Anskaffningsvärde 243 800 243 800

Försäljningar  –21 354 -
Utgående ack. anskaffningsvärde 222 446 243 800

Ingående nedskrivningar 5 155 5 155
Utgående ack. nedskrivningar 5 155 5 155

Utgående bokfört värde 217 291 238 645
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19
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

 Org.nr Kapitalandel procent Säte Bokfört värde Bokfört värde
    2005 2004

Koncernen

Pendax Holding AB 556536-1457 36 Stockholm 1 979 4 137

Medeto Medical Device Technology AB 556444-9386 50 Stockholm 1 637 580

BCB Baltic AB 556649-7540 20 Uppsala 1 890 628
Hanil Precision Co Ltd  20 Pusan, Korea 14 156 -

Totalt    19 662 5 345

 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 14 718 12 761
Resultatandel efter skatt –223 1 161
Förvärv 15 506 796
Utgående ack. anskaffningsvärde 30 001 14 718
Ingående nedskrivningar 9 373 8 946
Årets nedskrivningar 966 427
Utgående ack. nedskrivningar 10 339 9 373

Utgående bokfört värde 19 662 5 345

noter • • •
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21    
VARULAGER

 2005  2004

Råmaterial 85 219 97 488

Produkter i arbete 45 375 40 985

Färdigvaror 91 903 84 591

TOTALT 222 497 223 064

Värdet av den del av lagret som värderas till nettoförsäljningsvärde

 2005  2004

Råmaterial 2 726 1 264

Produkter i arbete 677 3 191

Färdigvaror 82 90

TOTALT 3 485 4 545

Skillnad mellan anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde

 2005 2004

Råmaterial 1 870 1 172

Produkter i arbete 645 935

Färdigvaror 236 507

TOTALT 2 751 2 614

22    
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

                                                                     Koncernen                   Moderbolaget

 2005  2004 2005  2004

Leasingavgifter och hyror 3 439 3 016 - 532

Upplupna ränteintäkter - 146 - -

Övrigt 9 842 10 152 748 1 048

TOTALT 13 281 13 314 748 1 580

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 56 603
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         0
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      470
Habia Cable Nordic AB 556240-7485 100  Täby      205
Isotec Beteiligungs GmbH  100  Norderstedt, Tyskland      189
Elimag AB 556480-0133 100  Mölndal 21 896
Elimag Göteborg AB 556359-5640 100  Mölndal   7 150
Elimag Ratio AB 556059-2486 100  Mölndal   2 322
Alma Industri & Handel Fastigheter AB 556030-3686 100  Malmö   3 764
Beijer & Alma Utvecklings AB 556230-9608 100  Uppsala   2 200



23
EGET KAPITAL 

Andra reserver

 Omräknings- Säkrings- Summa

 reserv reserv 

31/12 2003 0 0 0

2004 omräknings-

differens –7 159 0 –7 159

31/12 2004 –7 159 0 –7 159

IB Kassaflödessäkringar 0 5 200 5 200

Latent skatt på dessa - –1 456 -

Värdeförändring 

kassaflödessäkringen - –7 100 –7 100

Latent skatt på denna - 1 988 1 988

2005 omräknings-

differens 13 531 - 13 531

31/12 2005 6 372 –1 368 5 004

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

 Aktier  Röster

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

B-aktier 8 033 700 à 1 röst   8 033 700

TOTALT 9 143 700  19 133 700

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

noter • • •
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24    
UPPSKJUTEN SKATT

 2005 2004

Temporär skuld avseende

- obeskattade reserver 22 915 28 918

- överavskrivningar 5 442 2 528

TOTALT 28 357 31 446

 2005 2004

Ingående värde 31 446 38 974

Försäljning av bolag –2 835 -

Ökad avsättning 2 914 232

Upplösning –3 168 –7 760

Utgående värde 28 357 31 446

25
PENSIONSFÖRPLIKTELSER

 2005 2004

Ingående värde  7 260 7 251

Försäljning av bolag –6 649 -

Ökad avsättning 18 401

Upplösning –4 –6

Erlagt under perioden - –379

Valutakurseffekt - –7

Utgående värde 625 7 260

26
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 valutakursrö-
relser. Denna risk påverkar rörelsens resultat och benämns trans-
aktionsexponering. 

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

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

Lesjöfors   21,7 71,7 5,8 14,2 66,2 - - - - - 179,6

Habia Cable   50,4 76,1 - - 51,0 14,0 - 2,6 –22,7 20,5 191,9

TOTALT   72,1 147,8 5,8 14,2 117,2 14,0 - 2,6 –22,7 20,5 371,5

2004   USD EUR DKK NOK GBP RMB 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
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Hanteringen av transaktionsriskerna sker centralt för respektive 
dotterbolag. Av det prognostiserade nettoflödet för de kommande 
sex månaderna, dvs skillnaden mellan intäkter och kostnader i en 
valuta, säkras 50–100 procent. För månaderna 7–12 säkras 
mellan 35 och 100 procent. I de allra flesta fallen ligger säkrings-
nivån i mitten av intervallet. De säkringsinstrument som används 
är i normalfallet terminskontrakt. Undantagsvis kan valutaoptioner 
användas, efter beslut av koncernledningen.

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

 31/12 2005 31/12 2004

USD 57,3 32,0

EUR 83,7 75,8

GBP 95,4 52,7

HKD 15,0 13,4

NOK 13,3 -

TOTALT 264,7 173,9

Från och med 1 januari 2005 tillämpas IAS 39 (se not 33). Beijer 
Alma bedömer att samtliga derivatinstrument uppfyller kraven på 
säkringsredovisning. Förändringarna av verkligt värde på derivatin-
strumenten redovisas därför i eget kapital. Vid utgången av 2005 
fanns ett undervärde i derivatinstrumenten på 1,9 Mkr som har 
minskat det egna kapitalet, efter avdrag för uppskjuten skatt. 

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 inne-
bär att koncernens resultat och eget kapital exponeras vid kon-
cernkonsolideringen 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 minska 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

 2005 2004 2005 2004

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 97 208 130 500 - -

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16 706 20 891 - -

Checkkredit 52 843 125 114 26 332 68 212

Summa räntebärande skulder 166 757 276 505 26 332 68 212

Belopp som förfaller till 

betalning senare än om fem år 11 400 35 761 - -

Skulderna till kreditinstitut består av 17 olika krediter i olika valu-
tor och med olika villkor. Räntenivåerna varierar mellan 2,58 
procent och 6,75 procent. Genomsnittlig ränta är 3,6 procent. 
Genomsnittlig ränta för checkkrediterna är 3,4 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 svårig-
heter 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

 2005 2004 2005 2004

Kassamedel 124 391 105 492 295 271

Beviljade checkkrediter 402 419 434 402 150 000 150 000

Utnyttjad del av checkkrediter –52 843 –125 114 –26 332 –68 212

Tillgänglig likviditet 473 967 414 780 123 963 82 059
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27    
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER
                          

 Koncernen Moderbolaget

 2005 2004 2005 2004

Upplupna personalkostnader 64 367 65 218 9 668 7 916

Upplupna räntor 37 65 14  -

Övrigt 51 682 38 320 588 764

TOTALT 116 086 103 603 10 270 8 680

28
FINANSNETTO

 Koncernen Moderbolaget

 2005 2004 2005 2004

Mottagen utdelning - - 50 000 -

Likvid för aktier - - 21 606 -

Erhållna räntor 1 837 1 859 22 214

Betalda räntor –9 674 –15 803 –2 325 –5 094

TOTALT –7 837 –13 944 69 303 –4 880

29    
EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER

 Koncernen Moderbolaget

 2005 2004 2005 2004

Avskrivningar 63 043 70 027 140 134

Nedskrivningar av immateriella 

anläggningstillgångar 7 047 13 466 - -

Resultat i intressebolag 223 –1 335 - -

Avsättningar –289 –7 024 - -

Reserveringar - –1 320 - -

TOTALT 70 024 73 814 140 134

30    
STÄLLDA SÄKERHETER    

 Koncernen Moderbolaget

 2005 2004 2005 2004

Företagsinteckningar  236 728 252 190 - -

Fastighetsinteckningar  75 844 107 333 - -

Aktier  27 617 304 929 12 260 112 261

Maskiner som brukas enligt 

finansiella leasingavtal 28 976 35 674 - -

Tillgångar med äganderättsförbehåll 28 806 33 837 - -

TOTALT 397 971 733 963 12 260 112 261

31
EVENTUALFÖRPLIKTELSER/ANSVARSFÖRBINDELSER 
SAMT ÅTAGANDEN

Koncernen har eventualförpliktelser avseende borgensförbindelser 
och ärenden som uppkommit i den normala affärsverksamheten. 
Några väsentliga skulder förväntas inte uppkomma genom dessa 
eventualförpliktelser. I sin normala affärsverksamhet har koncernen 
respektive moderbolaget lämnat följande förpliktelser/ansvarsför-
bindelser. 
 

 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005  2004

Garantier - 792 -  -

Borgen 1 744 3 000 11 744 1) 13 554

Pensionsåtaganden - 121 -  -
Erhållet lokaliseringsstöd 1 500 1 500 -  -
TOTALT 3 244 5 413 11 744  13 554

1) Av moderbolagets borgensförbindelser är 10 000 tecknade för dotterbolag och 1 744 
för intresseföretag.

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

32
ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS

Redovisning i enlighet med IAS/IFRS infördes 1 januari 2005. 
Huvudprincipen är att IFRS ska tillämpas retroaktivt. Den omräk-
ning som genomfördes ökade 2004 års resultat efter finansnetto 
med 10,0 Mkr och det egna kapitalet ökade med 8,4 Mkr. Effek-
terna avser utebliven goodwillavskrivning enligt IFRS 3 samt omal-
lokering från goodwill till andra immateriella tillgångar och därtill 
hänförlig uppskjuten skatt. Goodwill skrivs inte längre av utan tes-
tas för nedskrivning årligen eller oftare om det finns indikationer på 
värdenedgång. Beijer Alma har genomfört nedskrivningstester per 
den 1 januari 2004 samt per den 31 december 2004.

IFRS 1 ger möjlighet till vissa undantag från huvudregeln och 
Beijer Alma har valt att tillämpa följande undantag:

Beijer Alma har valt att nollställa omräkningsdifferensen i eget 
kapital vid ingången av 2004.

Beijer Alma har valt att inte tillämpa IAS 39, Finansiella instru-
ment, för jämförelseåret 2004 varför ingen omräkning av jämförel-
setal skett för IAS 39.

Vissa IAS/IFRS ger användaren möjlighet att välja mellan olika 
alternativa redovisningsprinciper. Beijer Alma har valt de alternativ 
som ligger närmast tidigare redovisningsprinciper. De viktigaste 
valen avser:

IAS 16, Materiella anläggningstillgångar, där Beijer Alma lik-
som tidigare väljer att värdera tillgångarna enligt huvudregeln som 
innebär värdering till historiskt anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar.

IAS 38, Immateriella anläggningstillgångar, där bolaget väljer 
att värdera tillgångarna enligt huvudregeln som innebär värdering 
till historiskt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar.

■

■

■

■



IAS 2, Lager, där Beijer Alma liksom tidigare väljer att tillämpa 
principen »först in, först ut«.

IAS 7, Kassaflöden, där Beijer Alma väljer att som tidigare 
upprätta kassaflödesanalysen enligt den indirekta metoden.

IAS 23, Lånekostnader, där Beijer Alma väljer att, som tidigare 
enligt huvudregeln, inte aktivera lånekostnader.

Implementeringen har inte medfört någon väsentlig effekt på 
resultat eller finansiell ställning. I övrigt har, med nedanstående 
undantag, samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder 
använts som i den senast avgivna årsredovisningen.

Från och med 1 januari 2005 tillämpas IAS 39. Beijer Alma 
har finansiella derivatinstrument, valutaterminskontrakt, som inne-
has i syfte att minska osäkerheten i framtida försäljningsvärden. 
Dessa derivatinstrument har tidigare inte redovisats till verkligt 
värde, vilket är tvingande enligt IAS 39. Per den 1 januari 2005 
fanns ett övervärde i valutakontrakten på 5,2 Mkr som bokförts 
som kortfristig fordran och mot eget kapital. De förändringar i verk-
ligt värde på derivatinstrument som identifieras som kassaflö-
dessäkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, 
redovisas i eget kapital. Ackumulerade belopp i eget kapital åter-
förs till resultaträkningen i de perioder då den säkrade posten 
påverkade resultatet (t ex när den prognostiserade försäljningen 
som är säkrad ägde rum). Förändringar i verkligt värde på derivat 
som identifieras som säkring av verkligt värde, och som uppfyller 
villkoren för säkringsredovisning, redovisas i resultaträkningen till-
sammans med förändringar i verkligt värde på den tillgång eller 
skuld som gett upphov till den säkrade risken. Samtliga derivatin-
strument bedöms kvalificera för säkringsredovisning enligt IAS 39. 
Beijer Alma har med stöd av IFRS 1 valt att inte räkna om jämförel-
setalen för 2004.

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

Såväl beslut om och genomförande av försäljning av AB Stafsjö 
Bruk skedde under andra kvartalet vilket innebär att resultatet från 
denna verksamhet samt försäljningen av densamma redovisas 
separat i resultaträkningen under rubriken Nettoresultat i avyttrade 
verksamheter.

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

Jämförelsetalen från och med 1 januari 2004 har omräknats 
enligt IFRS. För tidigare perioder har ingen omräkning skett.

■

■

■

Preliminär effekt av övergången till IFRS 

Resultaträkning
 före  IFRS 3 IFRS 5 efter 

 övergången   övergången 

 till IFRS   till IFRS

1/1–31/12 2004

Nettoomsättning 1 422,7 - –118,3 1 304,4

Rörelseresultat 175,9 10,0 –9,5 176,4

Resultat efter finansnetto 162,0 10,0 –8,9 163,1

Nettoresultat i kvarvarande 

verksamheter 116,8 10,4 –6,4 120,8

Nettoresultat i avyttrade 

verksamheter - - 6,4 6,4

Redovisat nettoresultat 116,8 10,4 - 127,2

Vinst per aktie i kvarvarande 

verksamheter, kr 12,77 1,14 –0,70 13,21

Vinst per aktie i avyttrade 

verksamheter, kr - - 0,70 0,70

Vinst per aktie, kr 12,77 1,14 - 13,91

Balansräkning
 före  IFRS 3 IFRS 5 efter 

 övergången   övergången

 till IFRS   till IFRS

31/12 2004

Immateriella anläggningstillgångar 61,1 10,0 - 71,1

Eget kapital 558,0 8,4 - 566,4

Uppskjuten skatt 29,8 1,6 - 31,4

 

33
FÖRETAGSFÖRVÄRV 

Den 1 oktober 2005 förvärvade Lesjöfors Danfoss fjäderverksam-
het. Förvärvet var ett så kallat inkråmsförvärv. Den förvärvade verk-
samhetens nettoomsättning var 11,2 Mkr och resultatet före skatt 
var 0,9 Mkr under fjärde kvartalet. För helåret 2005 var nettoom-
sättningen 48,8 Mkr och resultatet före skatt var 4,3 Mkr. 

Köpeskillingen, som erlades kontant var 27,1 Mkr 
Förvärvade nettotillgångar uppgick till 15,9 Mkr
Goodwill 11,2 Mkr

Goodwillen är hänförlig till verksamhetens lönsamhet samt de 
synergieffekter som förväntas uppstå efter förvärvet.

De tillgångar som ingick i förvärvet är följande (verkligt värde): 
Materiella anläggningstillgångar 11,3 Mkr
Varulager 4,6 Mkr
 15,9 Mkr
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas bolagsstämman den 22 mars 2006 för fastställelse.

Uppsala den 10 februari 2006

Anders Wall
Styrelsens ordförande

Anders G. Carlberg Thomas Halvorsen Göran W Huldtgren  Marianne Nivert

 Johan Norman Johan Wall Bertil Persson
   Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 februari 2006
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Hans Lindén
Auktoriserad revisor

34
DEFINITIONER

Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital, uppskjuten skatt och minoriteter dividerat 
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 till-
lägg för räntekostnader, i relation till genomsnittligt sysselsatt 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
Begreppen 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 pro-
cent av räntan på konvertibeln i relation till genomsnittligt antal aktier 
inklusive utestående konvertibla förlagsbevis och personaloptioner. 
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BOLAGSUPPGIFTER

Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ) med säte i Uppsala län, 
Uppsala kommun, Sverige. Bolagets postadress är Box 1747, 
751 47 Uppsala. Organisationsnumret är 556229-7480.



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

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning i Beijer Alma AB (publ) för år 2005. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen 
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättan-
det av årsredovisningen samt för att internationella redo-
visningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av kon-
cernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om års-
redovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen 
på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet för-
säkra oss om att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revi-
sion innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingar-
na. I en revision ingår också att pröva redovisningsprin-
ciperna och styrelsens och verkställande direktörens till-
lämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktö-

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

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

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

Stockholm den 15 februari 2006

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Hans Lindén
Auktoriserad revisor



 STYRELSE

 1  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, Ryda Bruk AB, Svenskt Tenn AB, Morgongåva 
 Företagspark AB.
 Styrelseledamot i: Domarbo Skog AB, Hargs Bruk AB, 
 Innoventus Project AB, Scandinavian Life Science Venture   
 (SLS), Sponsor Stiftelseförvaltning AB, Stiftelsen Anders Walls  
 Professur i Entreprenörskap m.fl.
 Uppsala Universitets Hedersmedlem, Luxemburgs General- 
 konsul, ledamot IVA.

 2  Anders G. Carlberg, f 1943
 VD Axel Johnson International AB
 Styrelseledamot sedan: 1997
 Aktieinnehav: 1 000 
 Styrelseledamot i: Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc., 
 Sapa AB, SSAB, SäkI m.fl.

 3  Thomas Halvorsen, f 1949
 VD Fjärde AP-fonden
 Styrelseledamot sedan: 1992
 Aktieinnehav: 1 000 
 Styrelseledamot i: Miris AB

 4  Göran W Huldtgren, f 1941
 VD Scandecor Marketing AB
 Styrelseledamot sedan: 1983
 Aktieinnehav genom bolag och familj: 199 470 
 Styrelseledamot i: LeanOn AB. 

 5  Marianne Nivert, f 1940
 Styrelseledamot sedan: 2002
 Aktieinnehav: 2 000 
 Styrelseordförande i: Posten AB, Rädda Barnen
 Styrelseledamot i: SSAB, Wallenstams Byggnads AB, 
 Karolinska Universitetssjukhuset, Systembolaget AB, 
 Fjärde AP-fonden.
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6  Johan Norman, f 1957
 Styrelseledamot sedan: 2002
 Aktieinnehav: 55 000
 Styrelseledamot i: Nike Hydraulics AB.

 7  Johan Wall, f 1964
 VD Enea Data AB
 Styrelsesuppleant: 1997–2000
 Styrelseledamot sedan: 2000
 Aktieinnehav: 1 000 
 Styrelseledamot i: Kjell & Märta Beijers Stiftelse, Anders 
 Walls Stiftelser m.fl.

 8  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: 100 000
 Styrelseledamot i: Posten AB.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Bertil Persson, f 1961, Civilekonom
VD och koncernchef
Anställd sedan: 2000
Aktieinnehav med bolag: 3 600
Köpoptioner: 100 000 

Jan Blomén, f 1955, Civilekonom
Ekonomichef
Anställd sedan: 1986
Aktieinnehav med familj: 16 600

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.

styrelse, ledning och revisor • • •

61

3 4

87



62

•••  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

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 19 276 62 00

Telefax +358 19 276 62 30

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

Mads Clausensvej 75

DK-6360 TINGLEV

Danmark

Telefon +45 73 34 61 00

Telefax +45 73 34 61 01

E-post info.tlv@lesjoforsav.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 China Ltd

Nr. 22 Hengshan Rd.

New District

CN-CHANGZHOU 213022

Telefon +86 519 511 86 10

Telefax +86 519 511 86 70

E-post info.czx@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

Lowfields Way

Lowfields Business Park, Elland

GB-WEST YORKSHIRE HX5 9DA

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.

Administrative Unit

PO Box 307

OLD GREENWICH, CT 06870

USA

Telefon +1 203 223 3136

Telefax +1 203 637 1007

E-post lesjoforsNA@msn.com
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Lesjöfors Springs GmbH

Spannstiftstr. 2

DE-58119 HAGEN-HOHENLIMBURG

Tyskland

Telefon +49 2334 501 718

Telefax +49 2334 501 717

E-post info.hag@lesjoforsab.com

Utländska säljbolag

Industrifjädrar och Band detaljer

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

Lowfields Way

Lowfields Business Park, Elland

GB-WEST YORKSHIRE HX5 9DA

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

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 0293-220 00

Telefax

fabrik 0293-307 51

försäljning 0293-307 50

E-post info.se@habia.se

Habia Cable Latvia SIA

Kapsedes Str. 2 b

LV-3402 LIEPAJA

Lettland

Telefon +371 340 18 40

Telefax +371 340 18 50

Habia Kabel Produktions GmbH & Co.KG

Oststrasse 91

DE-22844 NORDERSTEDT

Tyskland

Telefon +49 405 35 35 00

Telefax +49 405 35 35 046

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 80 10

Telefax +86 519 510 29 98

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

Teknologiapuisto 1

FI-61800 KAUHAJOKI

Finland

Telefon +358 9 872 34 30

Telefax +358 9 851 14 46

E-post info.fi@habia.se

Dronningensgate 11

NO-1530 MOSS

Norge

Telefon +47 69 20 75 75

Telefax +47 69 20 75 76

E-post info.no@habia.se

Habia Cable Ltd

Short Way

Thornbury Industrial Estate

Thornbury

GB-BRISTOL BS35 3UT

England

Telefon +44 1454 412 522

Telefax +44 1454 416 121

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

Unit D, Floor 16

211 Johnston 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 66 75

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

Elimag producerande bolag 

Elimag Göteborg 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
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•••  ekonomisk information 

Bolagsstämma

TIDSPLAN FÖR 
EKONOMISK INFORMATION 

Bokslutskommuniké och kvartals-
rapporter publiceras på Beijer Almas 
hemsida, www.beijer-alma.se. 
Årsredo visningen och kvartalsrap-
porterna sänds automatiskt till de 
aktie ägare som anmält att de vill ha 
denna information.

2006

■ 22 mars Bolagsstämma

■ 27 april Kvartalsrapport,

  1 jan–31 mar

■ 17 augusti Kvartalsrapport,

  1 apr–30 jun

■ 24 oktober  Kvartalsrapport,

  1 jul–30 sep

2007

■ Februari Bokslutskommuniké

  för 2006

■ 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 
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 22 mars 2006, 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 
 torsdagen den 16 mars 2006,
■ dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 16 mars 
 2006 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 torsda-
gen den 16 mars 2006.

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 
27 mars 2006. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning 
komma att utsändas via VPC med början torsdagen den 30 mars 2006. 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdel-
ning för verksamhetsåret 2005 lämnas med 11,00 (5,00) kronor per aktie, 
bestående av ordinarie utdelning om 8,00 kr (3,00) och en extra utdelning 
uppgående till 3,00 kr (2,00).

ÄRENDEN

Fullständig kallelse med föredragningslista och beslutsförslag kan rekvireras 
från Beijer Alma, telefon 018-15 71 60, telefax 018-15 89 87 eller e-post 
info@beijer-alma.se. Information finns även tillgänglig på www.beijer-alma.se.
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produktion: Waldton  
foto: Sune Fridell, samtliga bilder med undantag för bild av Koenigsegg, sid 31 (Studio Ekvall) och bild av helikopter, sid 27.   
tryck: S-M Ewert AB, 2006



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

»Högsta prioritet är att utveckla existerande dotterbolag via 
organisk tillväxt och tilläggsförvärv. Goda exempel på detta 
är Habias telekomverksamhet som under 2005 vuxit med  
19 procent samt Lesjöfors försäljning av chassifjädrar som 
ökat med 29 procent.«        Bertil Persson, vd och koncernchef


