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� Nettoomsättningen 2005 var 1 416 Mkr (1 304)

� Resultatet efter finansnetto var 204,3 Mkr (163,2) 

� Redovisat resultat var 176,1 Mkr (127,2)

� Resultat per aktie i kvarvarande verksamheter var 15,86 kr (13,22)

� Kassaflödet efter investeringar var 160,5 Mkr (197,2) och soliditeten
var 60,1 procent (50,6)

� Utdelning höjs till 11,00 kr (5,00)

� Split 3:1

KONCERNEN
2005 var det bästa året någonsin för Beijer Alma. Efter en relativt svag inledning
förstärktes efterfrågan successivt och under årets andra halvår gav den ökande
orderingången ett mycket gynnsamt beläggningsläge. De flesta kundsegmenten
hade en god försäljningsutveckling. Telekomsektorn har, efter en svag inledning på
året, utvecklats starkt. Försäljningen inom Lesjöfors affärsområde Chassifjädrar
har en fortsatt mycket god tillväxt.

Inom koncernen har arbetet med att stärka konkurrenskraften genom att
sänka produktionskostnaderna fortsatt. Detta har bland annat inneburit att
antalet anställda i lågkostnadsländerna Kina och Lettland ökat med 68 personer
till 130 medan de i högkostnadsländer minskats med 12 personer exklusive de
som tillkommit via företagsförvärv.

Det gynnsamma beläggningsläget i kombination med god kostnadskontroll
har påverkat lönsamheten positivt. Under 2005 redovisas ett rekordresultat och
för fjärde kvartalet steg vinsten, jämfört med motsvarande period föregående år,
för tionde kvartalet i rad. Flera år av god intjäning i kombination med en 
kontrollerad utveckling av rörelsekapitalet har givit en stark finansiell ställning. 

Orderingången ökade med 8 procent till 1 416 Mkr (1 311). Nettoom-
sättningen var 1 416 Mkr (1 304), en ökning med 9 procent. Andelen utlands-
försäljning var 73 procent (72). Rörelseresultatet nådde 212,4 Mkr (176,4) 
vilket ger en rörelsemarginal på 15,0 procent (13,5). Resultatet efter finansnetto
ökade med 25 procent till 204,3 Mkr (163,2). Vinsten per aktie efter schablon-
skatt var 16,09 kr (12,85).

Tidigare under året har AB Stafsjö Bruk avyttrats. I enlighet med nu gällande
redovisningsregler har intäkter och kostnader avseende Stafsjö inte medräknats
vare sig för åren 2005 eller 2004. Försäljningen av Stafsjö innebar en realisa-
tionsvinst på 31,1 Mkr och det redovisade resultatet inklusive reavinsten var
176,1 Mkr (127,2) vilket motsvarar 19,25 kr per aktie (13,91).



Investeringarna i materiella anläggningstillgångar var 48,0 Mkr (48,0). Kassa-
flödet efter investeringar uppgick till 160,5 Mkr (197,2). Vid årsskiftet var de 
räntebärande nettoskulderna 43,0 Mkr (178,3) och soliditeten 60,1 procent (50,6).

Under fjärde kvartalet var orderingången 348 Mkr (311), en ökning med 
12 procent. Nettoomsättningen steg med 21 procent till 369 Mkr (305). Rörelse-
marginalen var 13,1 procent (10,4). Resultatet efter finansnetto uppgick till 
47,1 Mkr (29,2) motsvarande en vinst per aktie efter schablonskatt på 3,71 kr
(2,30). Kassaflödet efter investeringar, som belastats med 21 Mkr i förvärvs-
likvider, var 16,3 Mkr (27,0).

DOTTERBOLAGEN
Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard-
och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en
dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa.
Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Lettland och Kina.

Under 2005 uppgick Lesjöfors orderingång till 763 Mkr (681), en ökning
med 12,0 procent. Nettoomsättningen steg med 13,3 procent till 763 Mkr (673).
Resultatet efter finansnetto var 143,3 Mkr (108,0) och rörelsemarginalen 18,9
procent (16,4).

Under fjärde kvartalet ökade orderingången med 18,4 procent till 185 Mkr
(156). Nettoomsättningen uppgick till 186 Mkr (158), en ökning med 17,9 pro-
cent. Resultatet efter finansnetto var 31,1 Mkr (21,7) och rörelsemarginalen
nådde 16,8 procent (14,0). Den 1 oktober förvärvade Lesjöfors Danfoss fjäder-
verksamhet i Danmark med en årsomsättning på cirka 50 Mkr. Under fjärde
kvartalet har förvärvet påverkat orderingången med 11,2 Mkr, nettoomsättning-
en med 11,6 Mkr och resultatet efter finansnetto med 0,9 Mkr.

Lesjöfors bedriver sin verksamhet i tre affärsområden, Industrifjädrar, Chassi-
fjädrar och Banddetaljer. Under 2005 utvecklades Chassifjädrar mycket starkt
med en faktureringsökning med 28,9 procent. Industrifjädrar ökade faktureringen
med 17,2 procent inklusive ovan nämnda företagsförvärv. Banddetaljers faktu-
rering minskade med 2,1 procent.

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

Under året ökade Habias orderingång med 7,8 procent till 568 Mkr (527).
Nettoomsättningen var 560 Mkr (527), en ökning med 6,2 procent. Resultatet
efter finansnetto uppgick till 78,0 Mkr (69,6) och rörelsemarginalen var 14,7
procent (14,3).

Fjärde kvartalets orderingång var 149 Mkr (117), en ökning med 26,7 procent
i förhållade till ett svagt kvartal föregående år. Faktureringen ökade med 35,7 pro-
cent mot det svaga fjärde kvartalet i fjol till 160 Mkr (118). Resultatet efter finans-
netto steg till 22,4 Mkr (11,6) och rörelsemarginalen var 14,5 procent (10,7).

Jämfört med 2004 var efterfrågan i Habia svagare i början av året och
väsentligt starkare under andra halvåret. Förklaringen till detta är den viktiga
kundgruppen telekom, vars efterfrågan har varit betydligt mer volatil än andra
kunders.

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

Under 2005 var Elimags orderingång 85 Mkr (101), en minskning med 16,5
procent. Nettoomsättningen sjönk med 9,4 procent till 93 Mkr (103). Resultatet
efter finansnetto var 4,5 Mkr (8,1) och rörelsemarginalen 6,1 procent (9,8).
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Nettoomsättning och resultat per rörelsegren

NETTOOMSÄTTNING 
Mkr

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

Lesjöfors 186,2 181,8 216,8 178,0 157,9 159,2 191,6 164,7 726,8 673,4 572,3
Habia Cable 160,2 144,8 136,5 118,1 118,4 125,5 151,1 132,0 559,6 527,0 416,8
Elimag 22,0 18,1 28,7 24,3 27,2 22,2 30,0 23,4 93,1 102,8 68,4
Moderbolag och koncerngemensamt 0,2 0,4 -0,1 0,2 1,0 – 0,1 0,1 0,7 1,2 1,4
Kvarvarande verksamheter 368,6 345,1 381,9 320,6 304,5 306,9 372,8 320,2 1 416,2 1 304,4 1 058,9
Avyttrade verksamheter – – 21,7 25,8 34,9 27,1 27,7 28,6 47,5 118,3 95,1
TOTALT 368,6 345,1 403,6 346,4 339,4 334,0 400,5 348,8 1 463,7 1 422,7 1 154,0

RÖRELSERESULTAT
Mkr

Lesjöfors 31,2 35,7 46,8 30,3 22,1 28,8 34,8 24,5 144,0 110,2 60,3
Habia Cable 23,2 26,3 20,2 12,4 12,7 17,6 26,3 18,5 82,1 75,1 -5,2 1)

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

Kvarvarande verksamheter 48,4 59,1 63,1 41,8 31,6 44,0 59,6 41,1 212,4 176,3 35,8
Avyttrade verksamheter – – 30,8 0,5 3,1 1,7 2,0 2,8 31,3 9,6 3,9
TOTALT 48,4 59,1 93,9 42,3 34,7 45,7 61,6 43,9 243,7 185,9 39,7

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Mkr

Lesjöfors 31,1 35,7 46,6 29,9 21,7 28,3 34,3 23,7 143,3 108,0 56,2
Habia Cable 22,4 25,4 18,9 11,3 11,6 16,3 24,9 16,7 78,0 69,5 -13,4 1)

Elimag 0,8 0,2 1,0 2,5 1,7 1,0 3,2 2,2 4,5 8,1 -5,0
Moderbolag och koncerngemensamt -7,2 -3,6 -5,8 -4,9 -5,8 -4,6 -5,8 -6,3 -21,5 -22,5 -23,0 2)

Kvarvarande verksamheter 47,1 57,7 60,7 38,8 29,2 41,0 56,6 36,3 204,3 163,1 14,8
Avyttrade verksamheter – – 30,8 0,4 2,9 1,6 1,8 2,6 31,1 8,9 3,2
TOTALT 47,1 57,7 91,5 39,2 32,1 42,6 58,4 38,9 235,4 172,0 18,0

1) Inklusive reservering om 10 Mkr. 
2) Inklusive reservering om 6 Mkr. 
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Under fjärde kvartalet var orderingången 15 Mkr (28) en minskning med 46
procent. Nettoomsättningen minskade med 19,1 procent till 22 Mkr (27)  och
resultatet efter finansnetto uppgick till 0,8 Mkr (1,7). Rörelsemarginalen var 4,6
procent (7,7).

Elimag har haft en svag orderingång under slutet av året och går in i 2006
med en låg orderstock.

AB Stafsjö Bruk har avyttrats under året och konsolideras därför inte i koncernens 
räkenskaper. Reavinsten om 31,1 Mkr redovisas som »Nettoresultat i avyttrade 
verksamheter«.

MODERBOLAGET
Moderbolaget, som inte bedriver någon egen verksamhet, är ett holdingbolag utan
extern fakturering. Resultatet efter finansnetto var 51,2 Mkr (12,2). I årets resul-
tat ingår realisationsvinst vid försäljningen av AB Stafsjö Bruk med 28,6 Mkr och
utdelningar från dotterbolag med 44,0 Mkr. Det redovisade resultatet var 56,9
Mkr (17,7).
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VDs kommentar

När vi summerar 2005 kan vi konstatera att året blev det
bästa i koncernens historia. Resultat exklusive reavinster blev
204,3 Mkr, vilket skall jämföras med 163,2 Mkr föregående
år. Faktureringen ökade med 9 procent till 1 416 Mkr. 
Den positiva efterfrågeutvecklingen i kombination med kost-
nadskontroll och arbete med att höja effektiviteten i alla kon-
cernens bolag har lett till att rörelsemarginalen för året blev
15 procent, vilket är den högsta nivå som Beijer Almakoncernen
någonsin presterat.

I inledningen av 2005 förväntades inte denna starka
resultatutveckling. De första månaderna på året var efterfrå-
gan relativt svag, framför allt för telekomsegmentet i Habia.
Från och med mars förbättrades dock efterfrågan markant
och därefter har koncernen haft ett kontinuerligt bra efter-
frågeläge.

Den goda utvecklingen fortsatte således under det fjärde
kvartalet. Faktureringen ökade med 21 procent jämfört med
motsvarande period föregående år och resultatet ökade med
60 procent.

Faktureringen har påverkats positivt av att koncernen
har haft en gynnsam sammansättning av kunder och pro-
duktområden. Såväl Habias telekomprodukter som Lesjö-
fors försäljning inom Chassifjädrar och Industrifjädrar har
visat hög tillväxt. Dessa affärsområden svarade tillsammans
för 55 procent av koncernens fakturering 2005.

Den höga efterfrågetillväxten, framför allt från Habias
telekomkunder och Lesjöfors Chassifjäderskunder har lett
till att beslut fattats om kapacitetsutbyggnad inom dessa
områden. Delar av denna utbyggnad genomfördes under
2005, men vissa projekt fortsätter in i 2006, vilket betyder
att investeringarna kommer att öka under det kommande
året. Ökningen sker dock från en förhållandevis låg nivå.
Koncernens totala investeringar under 2005 var 48 Mkr, 
vilket skall jämföras med avskrivningarna som var 72 Mkr.

Den höga intjäningen i kombination med begränsade
investeringar och måttliga ökningar av rörelsekapitalet har
givit ett kraftigt positivt kassaflöde under året. Kassaflödet
uppgick till 160 Mkr, vilket innebär att koncernens netto-
skuld vid årsskiftet var nere i 43 Mkr. Beijer Alma har där-
med ytterligare stärkt den finansiella ställningen. Skuldsätt-
ningsgraden är låga 6 procent och soliditeten är 60 procent.

Lesjöfors hade en fortsatt stark utveckling under fjärde
kvartalet. Det är framför allt verksamheterna inom Chassi-
fjäder och Industrifjäder som växer medan Banddetaljer har
en svagare utveckling. Totalt ökade Lesjöfors fakturering
med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående
år. Från och med fjärde kvartalet ingår dessutom i koncer-
nen den från Danfoss förvärvade fjäderverksamheten i 
Danmark. Lesjöfors påverkas av den globala prispressen
och av prishöjningar på insatsvaror. Dessa faktorer mot-
verkas dock av företagets arbete med att kontinuerligt öka

produktiviteten och sänka kostnaderna. Inte minst bidrar
satsningarna i Lettland och Kina till detta. Företaget har
dessutom en stark marknadsposition inom sina huvud-
segment på den europeiska marknaden. Det gynnsamma
efterfrågeläget och den goda lönsamheten förväntas bestå in
i 2006.

Habia hade också en stark utveckling under fjärde 
kvartalet. Faktureringen växte med 36 procent jämfört med
motsvarande period föregående år och resultatet ökade med 
93 procent till 22,4 Mkr. Det är framför allt telekomkunder
som bidragit till den starka utvecklingen under fjärde kvar-
talet. Tillverkare av basstationsantenner har efterfrågat
stora volymer kabel, vilket gynnat Habia som är störst i
världen inom detta område. Företaget har dessutom ökat
sina marknadsandelar inom telekomsegmentet under det
senaste året. Totalt svarade telekomprodukter för 43 pro-
cent av Habias fakturering under 2005. Signalerna från
större kunder är fortsatt positiva inför 2006. 

Elimags fakturering sjönk med 19 procent under fjärde
kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.
Det är en svagare orderingång från telekom- och försvars-
kunder som bidragit till den lägre faktureringen. Den lägre
orderingången kommer att påverka faktureringsvolymerna
även under inledningen av 2006. Efter årsskiftet har beslut
fattats om personalneddragningar för att möta den lägre
efterfrågan.
Utsikter för koncernen
Förutsättningarna vid inledningen av 2006 ser sammantaget
goda 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 ytterligare expansion. Styrelse och 
ledning fokuserar framför allt på att utveckla existerande
koncernbolag, såväl organiskt som via förvärv. Förvärvsakti-
viteterna är huvudsakligen inriktade mot Lesjöfors. 

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

Redovisning i enlighet med ias /ifrs infördes 1 januari
2005. Huvudprincipen är att ifrs ska tillämpas retroaktivt.
Den omräkning som genomfördes ökade 2004 års resultat
efter finansnetto med 10,0 Mkr och det egna kapitalet
ökade med 8,4 Mkr. Effekterna avser utebliven goodwill-
avskrivning enligt ifrs 3 samt omallokering från goodwill till
andra immateriella tillgångar och därtill hänförlig uppskjuten
skatt. Goodwill skrivs inte längre av utan testas för nedskriv-
ning årligen eller oftare om det finns indikationer på värdened-
gång. 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
instrument, för jämförelseåret 2004 varför ingen omräkning
av jämförelsetal skett för ias 39.

Vissa ias/ifrs ger användaren möjlighet att välja mellan
olika alternativa redovisningsprinciper. Beijer Alma har valt
de alternativ som ligger närmast tidigare redovisningsprin-
ciper. De viktigaste valen avser:
� ias 16, Materiella anläggningstillgångar, där Beijer Alma
liksom tidigare väljer att värdera tillgångarna enligt huvud-
regeln som innebär värdering till historiskt anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
� ias 38, Immateriella anläggningstillgångar, där bolaget
väljer att värdera tillgångarna enligt huvudregeln som inne-
bär värdering till historiskt anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade avskrivningar.
� ias 2, Lager, där Beijer Alma liksom tidigare väljer att till-
lämpa 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 tidi-
gare 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 i denna delårsrapport som i den
senast avgivna årsredovisningen.

Från och med 1 januari 2005 tillämpas ias 39. Beijer Alma
har finansiella derivatinstrument, valutaterminskontrakt, som
innehas i syfte att minska osäkerheten i framtida försäljnings-
värden. 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 verkligt värde på derivatinstrument
som identifieras som kassaflödessäkring och som uppfyller
vill-koren för säkringsredovisning, redovisas i eget kapital.

Ackumulerade belopp i eget kapital återförs till resultat-
räkningen 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 upp-
fyller villkoren för säkringsredovisning, redovisas i resultaträk-
ningen tillsammans med förändringar i verkligt värde på den
tillgång eller skuld som gett upphov till den säkrade risken.
Samtliga derivatinstrument bedöms kvalificera för säkrings-
redovisning enligt ias 39. Beijer Alma har med stöd av ifrs
1 valt att inte räkna om jämförelsetalen för 2004.

Från och med 1 januari 2005 har koncernen tillämpat
ifrs 5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
och avvecklade verksamheter. ifrs 5 behandlar upplysnings-
krav och värdering i samband med avyttring av anlägg-
ningstillgångar respektive delar av verksamheten.

Såväl beslut om och genomförande av försäljning av
Stafsjö skedde under andra kvartalet vilket innebär att resul-
tatet från denna verksamhet samt försäljningen av den-
samma redovisas separat i resultaträkningen under rubriken
Resultat i avyttrade verksamheter.

Tillämpningen av ifrs 5 har ingen annan inverkan på
tidigare finansiella rapporter än en ändring i presentatio-
nen av resultat och kassaflöden i avyttrade verksamheter.

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

MODERBOLAGET
Moderbolaget, Beijer Alma AB, tillämpar Årsredovisnings-
lagen och Redovisningsrådets rekommendation rr 32, Redo-
visning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna 
överensstämmer med föregående år samt med koncernens
redovisningsprinciper i tillämpliga delar. Övergången till 
rr 32 har inte haft någon påverkan på det rapporterade resul-
tatet för 2004. 

PRELIMINÄR EFFEKT AV ÖVERGÅNGEN TILL IFRS 

Resultaträkning före övergången till IFRS IFRS 3 IFRS 5 efter övergången 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 övergången till IFRS IFRS 3 IFRS 5 efter övergången 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
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen har fastslagit en förändrad utdelningspolicy som
innebär att utdelningen långsiktigt skall uppgå till minst en
tredjedel av nettoresultatet exklusive jämförelsestörande pos-
ter, jämfört med tidigare cirka en tredjedel av resultatet efter
schablonskatt.

Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning på 11,00
kr per aktie (5,00), bestående av ordinarie utdelning 8,00 kr
(3,00) och extra utdelning 3,00 kr (2,00). Årets extraut-
delning motsvarar i stort reavinsten vid försäljningen av
Stafsjö Bruk.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL SPLIT
Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman en split 3:1 att
genomföras efter bolagsstämma och lämnad utdelning. 

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 22 mars, 
kl 18.00 i Uppsala.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets
utgång.
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
Mkr

2005 2004 2005 2004 2003 2002
kv 4 kv 4 helår helår helår helår

Nettoomsättning 368,6 304,5 1 416,2 1 304,4 1 154,0 1 113,0
Kostnad för sålda varor -246,8 -204,3 -915,8 -856,0 -821,0 -770,7
Bruttoresultat 121,8 100,2 500,4 448,4 333,0 342,3

Försäljningskostnader -38,5 -40,0 -166,9 -161,4 -176,0 -185,6
Administrationskostnader -35,0 -29,4 -120,9 -111,9 -116,2 -118,9
Jämförelsestörande poster - - - - - -99,9
Andel i intresseföretags resultat 0,1 0,9 -0,2 1,3 -1,1 -5,4
Rörelseresultat 48,4 31,7 212,4 176,4 39,7 -67,5
Ränteintäkter och liknande intäkter 0,7 0,7 1,7 1,3 2,8 3,3
Räntekostnader och liknande kostnader -2,0 -3,2 -9,8 -14,6 -24,5 -30,9
Resultat efter finansiella poster 47,1 29,2 204,3 163,1 18,0 -95,1
Skatt -15,8 -2,0 -59,3 -42,3 -10,5 11,1
Nettoresultat i kvarvarande verksamheter 31,3 27,2 145,0 120,8 7,5 -84,0
Nettoresultat i avyttrade verksamheter - 2,2 31,1 6,4 - -
REDOVISAT RESULTAT 31,3 29,4 176,1 127,2 7,5 -84,0

Resultat per aktie i kvarvarande verksamheter
- före utspädning, kr 3,42 2,98 15,86 13,22 - -
- efter utspädning, kr 3,42 2,98 15,86 13,22 - -
Resultat per aktie i avyttrade verksamheter
- före utspädning, kr 0,0 0,23 3,40 0,70 - -
- efter utspädning, kr 0,0 0,23 3,40 0,70 - -
Redovisat resultat per aktie 
- före utspädning, kr 3,42 3,21 19,25 13,91 0,83 -9,31
- efter utspädning, kr 3,42 3,21 19,25 13,91 0,83 -9,31
Utdelning per aktie, kr 11,00 5,00 1,50 1,00
Avskrivningar ingår med, Mkr 27,8 20,9 78,7 76,9 89,6 96,6

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
Mkr

2005 2004 2003 2002
31 dec 31 dec 31 dec 31 dec

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 72,7 71,1 90,7 107,7
Materiella anläggningstillgångar 443,5 467,9 501,5 518,8
Finansiella anläggningstillgångar 42,2 22,3 32,2 30,9
Summa anläggningstillgångar 558,4 561,3 624,4 657,4

Omsättningstillgångar
Varulager 222,5 223,1 205,5 251,6
Fordringar 274,8 228,9 225,9 220,2
Kassa och bank 124,4 105,5 71,0 47,2
Summa omsättningstillgångar 621,7 557,5 502,4 519,0
SUMMA TILLGÅNGAR 1 180,1 1 118,8 1 126,8 1 176,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 114,3 114,3 112,8 112,8
Överkursfond 165,3 165,4 156,6 185,6
Andra reserver 5,0 -7,2 - -
Balanserad vinst 248,2 166,7 175,1 243,9
Periodens resultat 176,1 127,2 7,2 -84,0
Summa eget kapital 708,9 566,4 451,7 458,3

Långfristiga skulder till kreditinstitut 97,2 130,5 184,0 248,2
Övriga långfristiga skulder 29,0 38,7 44,2 50,6
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 69,5 146,0 266,6 254,1
Kortfristiga ej räntebärande skulder 275,5 237,2 180,3 165,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 180,1 1 118,8 1 126,8 1 176,4
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KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG
Mkr

2005 2004 2005 2004 2003 2002
kv 4 kv 4 helår helår helår helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital och investeringar 61,0 68,8 225,5 224,7 99,3 98,4
Kassaflöde från avyttrade verksamheter – 3,1 73,3 1,6 – –
Förändring av rörelsekapital ökning (-)
minskning (+) 9,1 -33,9 -51,8 8,3 26,8 35,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 70,1 38,0 247,0 234,6 126,1 134,1
Investeringsverksamheten -53,8 -11,0 -86,5 -37,4 -51,3 -17,9
Kassaflöde efter investeringar 16,3 27,0 160,5 197,2 74,8 116,2
Finansieringsverksamheten -6,9 -1,7 -144,7 -160,0 -48,8 -97,8
Förändring likvida medel 9,4 25,3 15,8 37,2 26,0 18,4

Likvida medel vid periodens ingång 115,0 82,9 105,5 71,0 47,2 32,0
Såld kassa och valutakursförändringar i kassan - -2,7 3,1 -2,7 -2,2 -3,2
Likvida medel vid periodens slut 124,4 105,5 124,4 105,5 71,0 47,2
Beviljade men ej utnyttjade checkkrediter 349,6 309,3 349,6 309,3 204,4 226,9
Tillgänglig likviditet 474,0 414,8 474,0 414,8 275,4 274,1

SPECIFIKATION AV RESULTAT I AVYTTRADE VERKSAMHETER
Mkr

2005 2004 2005 2004
kv 4 kv 4 helår helår

Reavinst - - 31,1 -
Försäljningsintäkter - 34,9 - 118,3
Kostnader - -32,0 - -109,4
Resultat före skatt - 2,9 31,1 8,9
Skatt - -0,9 - -2,5
Resultat efter skatt - 2,0 31,1 6,4

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRINGEN AV EGET KAPITAL
Mkr

2005 2004 2003 2002
helår helår helår helår

Ingående eget kapital 566,4 451,7 458,3 577,4
Effekt av IFRS 3,7 -2,0 - -
Lämnad utdelning -45,7 -13,5 -9,0 -18,0
Konvertering av förlagslån - 10,2 - 0,4
Valutakurseffekt i terminskontrakt enligt IAS 39 -5,1 - - -
Omräkningsdifferens 13,5 -7,2 -5,1 -17,5
Periodens resultat 176,1 127,2 7,5 -84,0
Utgående eget kapital 708,9 566,4 451,7 458,3



ANTAL AKTIER

2005 2004 2003 2002
31 dec 31 dec 31 dec 31 dec

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

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

NYCKELTAL

2005 2004 2005 2004 2003 2002
kv 4 kv 4 helår helår helår helår

Antal aktier, st 9 143 700 9 143 700 9 143 700 9 143 700 9 610 180 9 610 180
Nettoomsättning, Mkr 368,6 304,5 1 416,2 1 304,4 1 154,0 1 113,0
Rörelseresultat, Mkr 48,4 31,6 212,4 176,4 39,7 -67,5
Resultat före skatt, Mkr 47,1 29,2 204,3 163,1 18,0 -95,1
Vinst per aktie efter skatt, kr 3,42 2,98 15,86 13,22 0,83 -9,31
Vinst per aktie efter 28 % schablonskatt, kr 3,71 2,30 16,09 12,85 1,45 0,45 1)

Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr 1,78 2,95 17,55 21,57 8,29 12,88
Räntabilitet på eget kapital, % 19,7 15,2 23,1 23,1 2,9 0,7 1)

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 22,7 15,3 24,8 20,2 4,5 3,3 1)

Eget kapital per aktie, kr 77,53 61,94 77,53 61,94 49,83 50,79
Soliditet, % 60,1 50,6 60,1 50,6 39,9 39,0
Nettoskuldsättningsgrad, % 6,1 31,5 6,1 31,5 86,1 100,9
Likvida medel inklusive outnyttjade krediter, Mkr 474,0 414,8 474,0 414,8 274,4 274,1
Investeringar, Mkr 18,2 12,5 48,0 48,0 55,1 17,9
Räntetäckningsgrad, ggr 24,4 10,2 21,8 12,2 1,7 1,2 1)

Antal anställda vid periodens slut 971 867 971 867 879 909

1) Exklusive nedskrivningar av anläggningstillgångar i september 2002.

För åren 2002 och 2003 har ingen omräkning skett för IFRS i samtliga ovanstående tabeller och sammanställningar.

Uppsala den 10 februari 2006

BEIJER ALMA AB (publ)

Bertil Persson
Verkställande direktör

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-alma.se

Nästa rapporttillfälle:
Delårsrapport 27 april 2006
Årsredovisningen för 2005 kommer att finns tillgänglig på bolagets hemsida omkring den 1 mars 2006. Årsredovisningen
beräknas utsändas till aktieägarna omkring den 1 mars 2006.

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