
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2000

• Nettoomsättningen mer än fördubblades till 421 mkr (186).
• Rörelseresultatet ökade till 12,1 mkr (-4,7).
• Resultatet efter finansnetto förbättrades till 7,6 mkr (-7,2).
• Kraftig tillväxt inom koncernens telekomområde.
• God orderingång inom samtliga affärsområden.
• Väsentlig resultatförbättring förväntas under 2000.
• Ny verkställande direktör utsedd.

Allmänt om verksamheten
Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar en helägd industrirörelse organiserad i tre
affärsområden Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Westergyllens strategiska inrikt-
ning är att fokusera på och utveckla den helägda industrirörelsen.

Koncernens verksamhet under första kvartalet 2000 har präglats av god beläggning och en
stark orderingång. Den goda orderingången inom affärsområdena Bygg/Miljö och Elektronik
under andra halvåret 1999 börjar nu få genomslag. Såväl fakturering som resultat har ökat
kraftigt jämfört med samma tid förra året.

Westergyllen har under flera år ägt 50 % av Forshem Förvaltnings AB. Övriga 50 % ägs av
Erik Thun AB. Forshem Förvaltning äger samtliga aktier i AB Högkullen, som är ett fastig-
hetsbolag som i huvudsak äger och förvaltar gruppbostäder, servicelägenheter och fastig-
heter för äldreboende. Westergyllen sålde i början av april innehavet  i Forshem Förvaltnings
AB för en köpeskilling av 12,5 mkr, vilket motsvarar bokfört värde. Köpare var ett närstående
bolag till Erik Thun AB. Försäljningen är ett led i Westergyllens inriktning mot en starkare
fokusering och koncentration på den helägda industrirörelsen.

Ny verkställande direktör
Sture Öster, 62 år, kommer att lämna befattningen som verkställande direktör och koncern-
chef under året. Till ny VD och koncernchef har utsetts Göran Brorsson, 47 år. Göran
Brorsson är för närvarande ansvarig för produktområde vätskekartong vid AssiDomän
Cartonboard, Frövi. Göran Brorsson tillträder vid halvårsskiftet. Det är styrelsens avsikt att
samtidigt utse Sture Öster till styrelsens ordförande.

Fakturering och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade kraftigt under perioden och uppgick till 421,2 mkr
(185,6). Faktureringen har ökat inom samtliga affärsområden. Den kraftigaste ökningen
svarar affärsområdet Elektronik för som flerdubblade omsättningen från 39 mkr till 212 mkr.
Inom Bygg/Miljö ökade omsättningen med 53 %.

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 7,6 mkr (-7,2). Rörelseresultatet
uppgick till 12,1 mkr (-4,7). Det förbättrade rörelseresultatet är främst hänförligt till affärs-
områdena Bygg/Miljö och Elektronik.

Bygg/Miljö
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Nettoomsättningen inom Bygg/Miljö ökade till 157,7 mkr (103,2). Rörelseresultatet uppgick
till 2,3 mkr (-2,8). Rörelsemarginalen uppgick till 1,5 % (-2,7).  Det första kvartalet är
säsongsmässigt, på grund av vintern, i regel sämre än övriga kvartal.

Den goda orderingången till koncernens småhusföretag har fortsatt under första kvartalet.
Försäljningsökningen är mest påtaglig för styckebyggda villor i Sverige.

Priserna på begagnade småhus har fortsatt att stiga under det första kvartalet 2000. Detta i
kombination med det låga byggandet de senaste åren gör att efterfrågan på nyproducerade
småhus ökar.

Den kraftiga orderingången kommer att innebära en hög leveransvolym under resten av
året. Den goda orderstocken innebär att beläggningen under resten av året i stort redan är
inplanerad. Prisnivåerna i orderstocken är dessutom nu betydligt högre än vid motsvarande
tid förra året.

Elektronik
Nettoomsättningen inom Elektronik ökade kraftigt jämfört med samma period förra året och
uppgick till 211,6 mkr (39,2). Rörelseresultatet förbättrades till 9,1 mkr (-2,5). Rörelse-
marginalen uppgick till 4,3 % (-6,4).

ElektroMekan är en av landets större uppdragstillverkare av elektronikprodukter till telekom-
industrin. Basen i bolagets verksamhet är tillverkning av kretskort som sker i helautomatiska
ytmonteringslinjer. Med de stora investeringar som genomförts de senaste åren har bolaget
nu en kapacitet om över 400.000 komponenter per timma.

Ericssonkoncernen är den dominerande kunden. På grund av produktbyten var belägg-
ningen svag under det första halvåret 1999. Från och med andra halvåret 1999 har orderin-
gång och omsättning successivt ökat. ElektroMekan tillverkar bland annat detaljer och
komponenter till Ericssons nya generationer av mobiltelefoner, däribland T 28. Orderin-
gången på både mobiltelefonprodukter och andra produkter har varit fortsatt god under det
första kvartalet.

De senaste årens stora  investeringar i bolaget har skapat förutsättningar för den tillväxt
bolaget nu uppvisar. ElektroMekan är involverad i flera nya projekt inom mobiltelefoni-
området. Orderingång och beläggning bedöms bli fortsatt god.

Verkstad/Teknik
Nettoomsättningen inom Verkstad/Teknik uppgick till 53,7 mkr (43,4). Rörelseresultatet
uppgick till 2,7 mkr (2,1). Rörelsemarginalen uppgick till 5,0 % (4,8).

Orderingången har varit god under perioden. Detta gäller framförallt på kassadiskar till
detaljhandeln samt inom affärsområdets finmekaniska bolag. Marknadsförutsättningarna
bedöms bli goda under resten av året.

Övrigt
Westergyllen äger 2,1 % av aktierna i Moelven Industrier ASA. Det bokförda värdet på
innehavet uppgår till 19,5 mkr. På rapportdagen 2000-03-31 var börsvärdet ca 2 mkr lägre
än det bokförda värdet. Koncernens avsikt är att vid lämpligt tillfälle avyttra innehavet i
Moelven.

Westergyllens ägarandel i det medicintekniska utvecklingsbolaget Hemapure AB uppgår till
19,4 %. Bolaget har, under förutsättning av godkännande på kommande ordinarie bolags-
stämma, beslutat utge ett konvertibelt förlagslån till Industrifonden på 10 mkr. Detta i
kombination med den nyemission som genomfördes under 1999 innebär att de kommande
årens utvecklingskostnader i bolaget är finansierade. Marknadsvärdet på Westergyllens
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innehav beräknat på teckningskursen vid förra årets nyemission och den nu föreslagna
emissionen uppgår till 14,2 mkr. Det bokförda värdet på innehavet är 6,5 mkr.

Investeringar
Koncernens investeringar i byggnader, mark, maskiner, inventarier och patent uppgick till
17,2 mkr (10,3).

Finansiell ställning och likviditet
Det egna riskbärande kapitalet uppgick vid periodens slut till 199,3 mkr jämfört med 192,0
mkr vid årsskiftet, vilket motsvarar 24,8 % (26,1) av totalkapitalet. Koncernens soliditet
uppgick till 22,4 % (23,8). Koncernens nettolåneskuld uppgick till 316,8 mkr (272,3).

Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 46,1 mkr jämfört
med 89,1 mkr vid årsskiftet.

SPP
Enligt den information som tidigare erhållits från SPP uppgår koncernens återbäring på före-
tagsanknutna pensionsmedel till 22,4 mkr. Ingen del av återbäringen ingår i periodens
resultat.

Bedömning för 2000   
Den mycket starka orderingången i koncernen under slutet av 1999 har fortsatt under första
kvartalet 2000.

Den stora orderstocken  inom Bygg/Miljö kommer att innebära en hög leveransvolym under
resten av året.

Elektronikmarknaden som helhet och telekommarknaden i synnerhet bedöms få en fortsatt
god tillväxt. Affärsområdet Elektronik, som är starkt inriktad mot telekomindustrin, har startat
året med höga leveransvolymer. De investeringar som genomförts i år och förra året be-
räknas successivt få genomslag i ökad effektivitet och kapacitet.

Marknadsförutsättningarna för affärsområdet Verkstad/Teknik bedöms som helhet vara
goda. Såväl omsättning som resultat bedöms öka jämfört med förra året.

Koncernens strategiska inriktning mot en starkare fokusering och koncentration till den hel-
ägda industrirörelsen skall fortsätta under året. Målsättningen är att koncernens återstående
engagemang i delägda bolag skall avyttras under året. Åtgärdsprogram bearbetas även för
att nå koncernens finansiella mål.

Sammanfattningsvis kvarstår tidigare bedömning att  mycket goda förutsättningar föreligger
för ett väsentligt förbättrat resultat i koncernen under 2000.

Ekonomisk information 2000
AB Westergyllen avser att lämna följande information under 2000:

Delårsrapport för andra kvartalet                  16 augusti
Delårsrapport för tredje kvartalet                  27 oktober
  

Götene den 26 april 2000

Sture Öster
Verkställande direktör
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Denna rapport har ej varit föremål för granskning av AB Westergyllens revisorer.



KONCERNENS RESULTATRÄKNING
2000 1999 1999

Mkr 3 mån 3 mån Helår
Nettoomsättning 421,2 185,6 1067,6
Kostnad för sålda varor -369,4 -157,0 -917,9
Bruttoresultat 51,8 28,6 149,7
Försäljningskostnader -20,6 -18,1 -86,2
Administrationskostnader -18,7 -14,2 -63,3
Övriga rörelseintäkter/kostnader -1,3 -1,5 -2,5
Resultatandelar i intressebolag 0,9 0,5 4,3
Rörelseresultat 12,1 -4,7 2,0
Nedskrivning av aktier och fordringar - - -24,8
Finansiella intäkter 0,8 0,8 1,9
Finansiella kostnader -5,3 -3,3 -14,9
Resultat efter finansiella poster 7,6 -7,2 -35,8
Skatter -2,6 1,5 10,7
Minoritetsandel 0,1 0,0 -0,1
Resultat efter skatt 5,1 -5,7 -25,2

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Mkr 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31
Tillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 30,1 34,0 31,4
Materiella anläggningstillgångar 232,2 174,4 224,6
Finansiella anläggningstillgångar 45,8 65,5 45,1
Varulager 286,5 197,4 260,6
Kortfristiga fordringar 199,4 134,0 166,2
Kassa och bank 10,8 5,3 7,6
Summa tillgångar 804,8 610,6 735,5
 
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 180,1 204,4 175,1
Minoritetsintresse 0,8 0,7 0,8
Avsatt till pensioner 11,0 8,7 10,4
Uppskjuten skatteskuld 18,4 24,3 16,1
Övriga avsättningar 1,5 1,2 1,5
Långfristiga räntebärande skulder 291,0 221,6 242,9
Kortfristiga räntebärande skulder 25,6 18,7 26,7
Övriga kortfristiga skulder 276,4 131,0 262,0
Summa eget kapital och skulder 804,8 610,6 735,5

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
2000 1999 1999

Mkr 3 mån 3 mån Helår
Resultat efter finansnetto 7,6 -7,2 -35,8
Justeringsposter 10,4 5,5 56,1
Betald skatt -1,2 -2,5 2,1
Förändring av rörelsekapital -43,6 1,1 35,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -26,8 -3,1 57,4
Investeringar i bolag och anläggningstillgångar -17,2 -10,1 -73,7
Försäljning av bolag och anläggningstillgångar 0,2 1,1 1,4
Återstår efter anläggningsinvesteringar -43,8 -12,1 -14,9
Ökning av räntebärande lån 47,0 6,9 21,7
Utdelning 0,0 0,0 -9,7

Förändring av likvida medel 3,2 -5,2 -2,9



HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN
Helår Helår

Mkr 1/1998 2/1998 3/1998 4/1998 1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 1999 1/2000

Nettoomsättning 210,0 259,9 221,5 228,6 920,0 185,6 219,8 243,9 418,3 1 067,6 421,2

Rörelseresultat 11,0 18,7 11,0 4,4 45,1 -4,7 -3,5 2,9 7,3 2,0 12,1

Resultat efter finansnetto 8,0 15,2 7,2 1,0 31,4 -7,2 -6,7 0,0 -21,9 -35,8 7,6

HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN AFFÄRSOMRÅDEN
Helår Helår

Nettoomsättning mkr 1/1998 2/1998 3/1998 4/1998 1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 1999 1/2000

Bygg/Miljö 84,6 109,5 103,1 114,4 411,6 103,2 121,4 112,5 186,3 523,4 157,7

Elektronik 77,6 100,4 77,4 64,3 319,7 39,2 52,2 87,4 173,0 351,8 211,6

Verkstad/Teknik 51,6 49,5 41,8 48,2 191,1 43,4 47,1 43,5 59,3 193,3 53,7

Övrigt -3,8 0,5 -0,8 1,7 -2,4 -0,2 -0,9 0,5 -0,3 -0,9 -1,8

Summa 210,0 259,9 221,5 228,6 920,0 185,6 219,8 243,9 418,3 1 067,6 421,2

 
Helår Helår

Rörelseresultat mkr 1/1998 2/1998 3/1998 4/1998 1998 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 1999 1/2000

Bygg/Miljö 0,5 1,2 1,5 0,4 3,6 -2,8 1,4 0,4 -1,6 -2,6 2,3

Elektronik 6,0 8,6 3,8 6,0 24,4 -2,5 -3,3 2,0 8,6 4,8 9,1

Verkstad/Teknik 5,0 8,1 7,2 2,9 23,2 2,1 0,7 1,3 3,1 7,2 2,7

Övrigt -0,5 0,8 -1,5 -4,9 -6,1 -1,5 -2,3 -0,8 -2,8 -7,4 -2,0

Summa 11,0 18,7 11,0 4,4 45,1 -4,7 -3,5 2,9 7,3 2,0 12,1

  2000 1999 1999
NYCKELTAL 3 mån 3 mån Helår
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 10,7 -3,5 -4,6
Räntabilitet på eget kapital % 11,5 -11,0 -13,1
Andel riskbärande kapital % 24,8 37,6 26,1
Soliditet % 22,4 33,5 23,8
Resultat per aktie kr 1:85 -2:05 -9:10
Eget kapital per aktie kr 65:15 73:90 63:30
Antal aktier tusen 2 765 2 765 2 765
Data per aktie efter konvertering av utestående förlagslån har ej beräknats eftersom skillnaden är marginell.


