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”Koncernen präglas av ett offensivt tänkande,  

vilket är basen för fortsatt expansion. Nödvändiga  

omstruktureringar och riktade investeringar har  

genomförts för att öka kapaciteten och ytterligare 

säkerställa kvalitetsarbetet inom koncernens  

prioriterade verksamhetsområden.”

     

          Göran Brorsson VD och koncernchef
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Årsstämma

Årsstämma äger rum onsdag den 25 april 2007 kl 17.00 i 
Brunnssalongen, Lundsbrunns Kurort, Lundsbrunn, Götene.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall anmäla sig 
till bolaget under adress:  
AB Westergyllen, Box 17, 533 21 Götene,  
per telefon: 0511-34 53 00, per telefax: 0511-34 53 12  
eller via e-mail: information@westergyllen.se  
senast torsdagen den 19 april 2007.

Vem har rätt att deltaga i stämman?
Rätt att deltaga i Westergyllens årsstämma har den aktieägare 
som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs 
torsdagen den 19 april 2007, dels anmäler sin avsikt att del-
taga i stämman senast kl 12.00 torsdagen den 19 april 2007.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste till-
fälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att 
äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta 
förvaltaren härom i god tid före den 19 april 2007.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:50 kr  
(1:25) per aktie.   

Ekonomisk information

Westergyllen avser att lämna följande ekonomiska informa-
tion för verksamhetsåret 2007:

• Delårsrapport jan-mars 25 april 2007

• Delårsrapport jan-juni 16 augusti 2007

• Delårsrapport jan-sept  25 oktober 2007

• Bokslutskommuniké februari 2008

• Årsredovisning mars 2008

Westergyllens ekonomiska information finns tillgänglig på 
www.westergyllen.se

Innehåll
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Fortsatt fokusering av koncernens verksamhet

Affärsområde Bygg/Miljö, som organiserats inom Forshem Group AB, har med framgång utdelats till 
koncernens aktieägare under november. 

Under 2007 kommer vi ta nya steg i arbetet med att fokusera koncernens verksamhet mot medicinteknik 
och precisionsteknik, i syfte att skapa en stabil värdetillväxt.

  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 619 mkr (627).

  Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till -4,6 mkr (11,8). Resultatet 
efter finansiella poster uppgick till -16,1 mkr (4,9). Resultatet har belastats av ned-
skrivningar inom affärsområde Elektronik.

  Kassaflödet för kvarvarande verksamheter från den löpande verksamheten uppgick till 
32,1 mkr (40,9) och kassaflödet efter investeringar uppgick till 8,2 mkr (-22,5). Likvi-
diteten är fortsatt stabil.

  Affärsområde Bygg/Miljö organiserades inom Forshem Group AB och delades ut till 
koncernens aktieägare. I november 2006 listades Forshem Group AB på aktielistan 
First North.

  Styrelsen föreslår utdelning på 0:50 kr (1:25).

Koncernen i sammandrag

Nyckeltal
	 	 	 	 2006*)	 2005*)	 2005	 2004	 2003	 2002	

Nettoomsättning	 	 	 Mkr	 619,2	 626,9	 1	328,3	 1	467,4	 1	230,0	 1	251,1

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 	 Mkr	 -16,1	 4,9	 32,2	 46,8	 -5,3	 -15,8

Andel	riskbärande	kapital	 	 	 %	 27,3	 	 27,2	 27,8	 24,2	 24,6

Soliditet	 	 	 %	 24,5	 	 24,3	 24,1	 21,9	 22,5

Räntabilitet	på	sysselsatt	kapital	 	 	 %	 -0,6	 	 8,1	 13,7	 2,2	 1,0

Räntabilitet	på	eget	kapital	 	 	 %	 -7,3	 	 10,7	 18,8	 -4,5	 -7,9

Resultat	per	aktie	efter	skatt,	kvarvarande	verksamheter	 kr	 -2:27	 0:29

Resultat	per	aktie	efter	skatt,	avvecklade	verksamheter	 kr	 2:89	 3:65

Resultat	per	aktie	efter	skatt,	totalt	 	 	 kr	 0:62	 3:94	 3:94	 5:62	 -1:25	 -2:35

Eget	kapital	per	aktie	 	 	 kr	 24:61	 	 37:72	 32:65	 27:04	 28:53

Föreslagen	utdelning	 	 	 kr	 0:50	 	 1:25	 1:25	 	

Antal	årsanställda	 	 	 	 503	 457	 700	 745	 693	 707

*)	Vid	en	extra	bolagsstämma	den	16	november	2006	beslutades	att	dela	ut	Forshem	Group	AB	(som	bestod	av	Westergyllens	affärsområde	
Bygg/Miljö	och	omfattade	koncernens	småhusverksamhet	samt	en	mindre	enhet	som	tillverkar	biobränsle),	enligt	Lex	ASEA,	till	Westergyllens	
aktieägare.	Efter	utdelningen	listas	Forshems	B-aktie	på	First	North	sedan	den	23	november	2006.	Värden	avser	kvarvarande	verksamheter.
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Utdelning av affärsområde Bygg/Miljö har synlig-
gjort de värden som funnits inom koncernen. Foku-
seringen mot medicinteknik och precisionsteknik 
skapar förutsättningar till fortsatt värdetillväxt.

2006 har varit ett år med både framgångar och 
bakslag. Vi har framgångsrikt genomfört utdel-
ningen av affärsområde Bygg/Miljö, som organi-
serats inom Forshem Group AB, till koncernens 
aktieägare under november. Resultatet för denna 
verksamhet förbättrades under året med 43 pro-
cent.

Förvärvet av Pinol i Danmark under 2005 har 
stärkt vår marknadsposition inom medicintek-
nikområdet. Den organiska tillväxten var 14 
procent under året. Resultatet under andra halv-
året förstärktes betydligt och visar vilken poten-
tial verksamheten har. Däremot har verksamhe-
ten inom Elektronik varit en stor besvikelse 
under 2006. Omsättningsminskningen inom tele-
komsegmentet blev både större och gick snab-
bare än de bedömningar vi gjorde för ett år  
sedan. Detta ledde till att resultatet kraftigt för-
sämrades, eftersom åtgärderna blev både för 
sena och otillräckliga. 

Koncernens framtida struktur inriktas nu på 
att ytterligare fokusera verksamheten mot medi-
cinteknik och precisionsteknik som tillsammans 
tidigare utgjorde vårt affärsområde Verkstad/
Teknik. Inom dessa områden finns förutsättning-
ar att etablera långsiktigt stabila marknadsposi-
tioner. 

Medicinteknik

Samordningsarbetet mellan Pinol, som förvärva-
des november 2005, och Elos Medical har ut-
vecklas mycket positivt. Jag är imponerad över 
den öppna och konstruktiva attityd som präglat 
arbetet. Vi har redan uppnått betydande effekter 
av erfarenhetsutbyten och samordningar. Detta 
gäller främst inom produktionsområdet där ut-
bytet resulterat i stora produktivitetsförbättring-
ar, speciellt inom Pinol. Det är också glädjande 
att kunna rapportera att flera av våra större kun-

VDs kommentar

der också ser fördelar med att vi får en större ka-
pacitet och därmed möjlighet till att hantera 
större volymer. Under året har arbetet startats 
upp med att utveckla ett sortiment av OEM- 
produkter, som t ex olika typer av instrument för 
dental- och ortopedisegmenten. Ett exempel på 
detta är borr, som vi kommer att börja tillverka 
vid Elos Medicals anläggning i Timmersdala.  
Affärsområdets organiska tillväxt uppgick till 14 
procent under 2006. Vi förväntar oss liknande 
tillväxttal kommande år.

För att kunna hantera tillväxten har beslut 
fattats att bygga ut anläggningen i Timmersdala 
till en kostnad av cirka 17 mkr. Tillsammans 
med Pinols anläggning i Görlöse kommer vi att 
förfoga över en gemensam anläggningskapacitet 
som produktionsmässigt väl överstiger en faktu-
rering om 400 mkr. Detta gör oss till en av de 
större aktörerna i Europa inom vårt område. 
Målsättningen är att omsättningen 2008 skall 
uppgå till minst 400 mkr.

Precisionsteknik

Utvecklingen inom Elos Precision har under 
2006 resultatmässigt präglats av omställningen 
vid enheten i Töreboda. Vi har avvecklat stans-
verksamheten och fokuserat enheten till skäran-
de bearbetning av runda ämnen. Samtidigt har  
vi fortsatt investeringsprogrammet vilket gör att 
bolaget är väl positionerat för tillväxt under 
kommande år.

Även Fixturlaser har genomfört stora investe-
ringar i utvecklingen av en ny teknikplattform 
som resulterat i ett nytt uppriktningsinstrument, 
Fixturlaser XA. Mottagandet av marknaden har 
varit mycket positivt. Förutsättningarna för 
kommande år ser bra ut. 

Elektronik

Utvecklingen under 2006 var en stor besvikelse. 
Vi missbedömde volymutvecklingen inom tele-
komsegmentet, vilket resulterade i att genomför-
da åtgärder blev otillräckliga. Konkurrenssitua-
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tionen inom telekomområdet skärptes avsevärt 
under året. Avsaknaden av en större lågkostnads-
enhet medförde att vi inte kunde erbjuda till-
räckligt låga priser.

Det vi kan glädja oss åt är tillväxten inom in-
dustrisegment, som uppgått till cirka 75 procent 
under året. Detta ger oss en bra bas för fortsatt 
tillväxt under innevarande år. För att säkerställa 
ett positivt resultat under 2007 kommer vi att se 
över vår kostnadsstruktur ytterligare.

Satsningen inom industrisegmentet kommer att 
fortsätta under 2007 och även om tillväxten inte 
kommer att nå de tal vi kunde notera för förra 
året kommer vi att nå en betydande ökning. 

Ansträngningarna att finna en strukturell lös-
ning för Elektromekan där bolaget kan få en för-
bättrad konkurrenskraft är prioriterad.

 

Framtiden

Under 2007 kommer vi ta nya steg i arbetet med 
att fokusera koncernens verksamhet mot medi-
cinteknik och precisionsteknik, i syfte att skapa 
en stabil värdetillväxt.

Koncernen präglas av ett offensivt tänkande, 
vilket är basen för fortsatt expansion. Nödvän-
diga omstruktureringar och riktade investeringar 
har genomförts för att öka kapaciteten och ytter-
ligare säkerställa kvalitetsarbetet inom koncer-
nens prioriterade verksamhetsområden. Flera av 
dessa områden uppvisar en bild av mycket god 
efterfrågan under kommande år. Möjligheten till 
en snabb, men kontrollerad, organisk tillväxt är 
mycket gynnsam.

Samtidigt utgör koncernens kritiska storlek 
inom de definierade verksamheterna en bas för 
expansion via förvärv. Kunders önskemål om 
större leverantörer, med möjlighet till högre voly-
mer och flexibilitet, i kombination med succes-
sivt ökade regulatoriska krav från kontrollerande 
myndigheter, är katalysatorer för en framtida 
branschstrukturering där vi har en tydlig ambi-
tion att delta.

 Förutsättningarna för en fortsatt stabil till-
växt för medicinteknik bedöms som mycket bra 

för innevarande år, även om inledningen på året 
inte blir lika bra som avslutningen under 2006. 
Inom Precisionsteknik är grunden lagd för ökan-
de volymer och för affärsområde Elektronik för-
väntas leveransvolymer och resultat förbättras. 

Sammantaget bedöms koncernens resultat för 
2007 förbättras väsentligt.

Slutligen vill jag framföra mitt tack till kon-
cernens alla medarbetare för allt arbete och en-
gagemang som nedlagts under det gångna året. 
Alla dessa insatser utgör en viktig del av den 
plattform som vi nu bygger upp för att skapa 
den nya framtida koncernstrukturen.  

Götene i mars 2007

 
Göran Brorsson
VD och koncernchef

”Koncernens framtida struktur 

inriktas nu på att ytterligare  

fokusera verksamheten mot  

medicinteknik och precisions

teknik som tillsammans tidigare  

utgjorde vårt affärsområde  

Verkstad/Teknik. Inom dessa  

områden finns förutsättningar att 

etablera långsiktigt stabila  

marknadspositioner.”
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Westergyllenaktien

De största aktieägarna

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 %	av	 	 %	av

Enligt	VPC	2006-12-31	 	 	 	 A-aktier	 	 B-aktier	 	 Totalt	 	 aktiekapital	 	 röster

Sture	Öster,	familj	och	bolag	 	 	 	 378	826	 	 156	360	 	 535	186	 	 8,8	 	 21,6

Lars	Runmarker,	familj	 	 	 	 297	946	 	 201	380	 	 499	326	 	 8,3	 	 17,4

Harald	Ulfenborg	dödsbo,	familj	 	 	 	 260	880	 	 149	980	 	 410	860	 	 6,8	 	 15,1

Bo	Nilsson,	familj	 	 	 	 260	880	 	 146	680	 	 407	560	 	 6,7	 	 15,1

Elna	Molin,	familj	 	 	 	 136	000	 	 166	400	 	 302	400	 	 5,0	 	 8,3

Barbro	Nilsson,	familj	 	 	 	 26	088	 	 319	920	 	 346	008	 	 5,7	 	 3,2

Nordea	Småbolagsfond	Norden	 	 	 	 0	 	 280	800	 	 280	800	 	 4,7	 	 1,5

Magledal	Holding	APS	 	 	 	 0	 	 265	400	 	 265	400	 	 4,4	 	 1,4

AMF	Pension	 	 	 	 0	 	 233	900	 	 233	900	 	 3,9	 	 1,3

Svenska	Industritjänstemannaförbundet	 	 	 0	 	 219	500	 	 219	500	 	 3,6	 	 1,2

Catella	Case	 	 	 	 0	 	 133	400	 	 133	400	 	 2,2	 	 0,7

Övriga	 	 	 	 0	 	 2	416	660	 	 2	416	660	 	 39,9	 	 13,2

Summa	 	 	 	1	360	620	 	4	690	380	 	 6	051	000	 	 100,0	 	 100,0	

Börshandel

Westergyllens B-aktier är sedan den 13 juni 1989 
noterade på Stockholmsbörsen. Den röststarka 
A-aktien är inte noterad men B-aktien är noterad 
på Stockholmsbörsens Small Cap. Kursen på 
Westergyllenaktien varierade under året mellan 
27:00 och 98:50 kronor. Om justering görs för 
utdelningen av affärsområdet Bygg/Miljö har 
Westergyllenaktien varierat mellan 24:62 och 
38:49 kronor. Den sista noterade betalkursen un-
der 2006 blev 30:80 kronor, inklusive utdelat af-
färsområde skulle kursen ha varit 86:80 kronor. 
Motsvarande värde för 2005 var 27:55 kronor 
respektive 70:50 kronor. Vid utgången av 2006 
uppgick börsvärdet på Westergyllen till 186,4 
mkr, (inklusive avvecklade verksamheter 525,2 
mkr, jämfört med totalt 426,6 mkr föregående 
år). Under 2006 omsattes 1 885 291 aktier till 
ett värde av 108,9 mkr.

	
Utdelningspolicy

Westergyllens utdelningspolicy är att utdelningen 
skall baseras på koncernens resultatutveckling 
med beaktande av framtida utvecklingsmöjlighe-
ter och den finansiella ställningen. Den långsik-
tiga målsättningen är att utdelningen skall ha en 
jämn utveckling och uppgå till cirka 30 procent 
av resultatet efter skatt.

Föreslagen	utdelning

För verksamhetsåret 2006 har styrelsen föresla-
git att utdelningen skall uppgå till 0:50 kronor 
(1:25) per aktie, totalt 3,0 mkr. 

Aktiekapital

Vid utgången av 2006 uppgick aktiekapitalet i 
AB Westergyllen till 37,8 mkr. Aktiekapitalet är 
uppdelat på A- och B-aktier. Förutom att alla A-
aktierna berättigar till en röst och B-aktierna till 
en tiondels röst finns ingen skillnad i de olika ak-
tieseriernas rätt i bolaget.

Enligt bolagsordningen i Westergyllen har 
innehavare av A-aktie rätt att efter skriftlig fram-
ställning till bolaget begära att A-aktie skall 
stämplas om till B-aktie. Under 2006 har 38 176 
A-aktier stämplats om till B-aktier.

Aktieägare

Vid utgången av 2006 uppgick antalet aktieägare 
till 1 329. Westergyllens tio största ägare innehar 
aktier som motsvarar 57,9 procent av kapitalet 
och 86,1 procent av rösterna. Svenska och inter-
nationella institutioner ägde vid årsskiftet 16,6 
procent av kapitalet och 5,5 procent av rösterna.
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Uppdelning aktieslag, �006����	 	 	

	 	 Andel	i	%	 Andel	i	%
Aktieslag	 Antal	aktier	 av	röster	 av	kapital
A		 1	360	620	 74,4	 22,5
B		 4	690	380	 25,6	 77,5
Summa 6 051 000 100,0 100,0

Aktieägarfördelning, �006����

Antal	aktier	i	 Antal	 Antal	 Andel	av
storleksklasser	 aktieägare	 aktier	 aktier,	%
1-500	 755	 152	731	 2,5
501-1	000	 251	 207	433	 3,4
1	001-2	000	 138	 229	922	 3,8
2	001-5	000	 86	 293	520	 4,9
5	001-10	000	 38	 270	985	 4,5
10	001-20	000	 21	 326	376	 5,4
20	001-50	000	 19	 631	652	 10,4
50	001-100	000	 4	 347	450	 5,7
100	001	-	 17	 3	590	931	 59,4
Summa 1 329 6 051 000 100,0

Westergyllen-aktiens utveckling och omsättning, jan 2002–feb 2007
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Westergyllens	aktiekurs	fr	o	m	januari	2002,	som	redovisas	i	aktiediagrammet,	är	historiskt	justerad	för	såväl	en	split	som	
genomfördes	i	maj	2005	som	utdelningen	av	Forshem	Group	i	november	2006.	Justeringen	har	gjorts	utifrån	den	förändring	av	
Westergyllens	aktiekurs	som	uppstod	vid	utdelningstillfället.

Data	per	aktie	 	 2006*)	 2005*)	 2005	 2004	 2003	 2002	 2001	 2000	 1999	 1998	 1997

Resulat	efter	skatt,	kvarvarande	verksamheter	 kr	 -2:27	 0:29	 	 	 	 	 	 	

Resulat	efter	skatt,	avvecklade	verksamheter		 kr	 2:89	 3:65	

Resultat	efter	skatt,	totalt	 kr	 0:62	 3:94	 3:94	 5:62	 -1:25	 -2:35	 -4:95	 4:74	 -4:55	 4:58	 3:90

Utdelning	(2006	förslag)	 kr	 0:50	 	 1:25	 1:25	 -	 -	 -	 1:12	 1:00	 1:75	 1:62

Eget	kapital	 kr	 24:61	 	 37:72	 32:65	 27:04	 28:53	 30:90	 35:44	 31:65	 37:98	 35:03

Börskurs	31/12	 kr	 30:80	 27:55	 70:50	 56:00	 25:25	 16:00	 30:50	 60:25	 61:50	 63:50	 99:25

Direktavkastning	 %	 1,6	 	 1,8	 2,2	 -	 -	 -	 1,9	 1,6	 2,8	 1,6

Börskurs/Eget	kapital	 %	 125,2	 	 186,9	 171,5	 93,4	 56,1	 98,7	 170	 194,3	 167,5	 283,4

Genomsnittligt	antal	aktier	 tusen	 6	051	 	 5	573	 5	530	 5	530	 5	530	 5	530	 5	530	 5	530	 5	530	 5	530

Antal	aktier	vid	årets	slut	 tusen	 6	051	 	 6	051	 5	530	 5	530	 5	530	 5	530	 5	530	 5	530	 5	530	 5	530

Under	2005	genomfördes	en	split	2:1.	Data	per	aktie	för	övriga	år	har	omräknats	för	jämförbarhetens	skull.	
*)	Avser	kvarvarande	verksamheter.
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Westergyllenkoncernen
Affärsområde Medicinteknik

Affärsområdets huvudinriktning är tillverkning 
av finmekaniska komponenter och produkter. 
Affärsområdet består av de medicintekniska bo-
lagen Elos Medical och Pinol A/S.

Att öka den medicintekniska verksamhetens 
andel av Westergyllens totala verksamhet har 
hög prioritet.

Under 2006 var nettoomsättningen 251 mkr 
(114) och antalet årsanställda uppgick till 232 
personer (112).

Affärsområde Precisionsteknik

Affärsområdets verksamhet är inriktad mot in-
dustriteknik och består av Elos Precision, som är 
specialiserade på tillverkning av komplicerade 
detaljer i komplicerade material och Fixturlaser, 
som utvecklar, tillverkar och marknadsför laser-
baserade mätinstrument.

Under 2006 uppgick nettoomsättningen till 
151 mkr (146) och antalet årsanställda var 108 
personer (110).

Affärsområde Elektronik

Affärsområdet utgörs av Elektromekan, som är 
en av landets större kontraktstillverkare av elek-
tronik. Bolaget tillverkar komponenter och pro-
dukter till mobil kommunikation, processtyrning 
och verkstadsindustrin.

Under 2006 var nettoomsättningen 221 mkr 
(390) och antalet årsanställda 159 personer 
(231). 

Övrigt

Under andra kvartalet 2006 omorganiserades  
affärsområde Bygg/Miljö i en ny koncern under 

moderbolaget Forshem Group AB. I den nya 
koncernen ingår dotterbolagen Forshem Industri, 
Götenehus, Sjödalshus och Forshem Biobränsle. 

Vid en extra bolagsstämma den 16 november 
2006 beslutades att dela ut Forshem Group AB, 
enligt Lex ASEA, till Westergyllens aktieägare. 
Efter utdelningen listas Forshems B-aktie på First 
North sedan den 23 november 2006.

Under andra kvartalet 2006 förvärvade Gam-
bro rörelsen och tillgångarna i det delägda bola-
get Hemapure. Den slutgiltiga köpeskillingens 
storlek är avhängig av den sålda verksamhetens 
framtida utveckling under kommande år och är 
svår att slutgiltigt fastställa.  

Det bokförda värdet uppgick vid årsskiftet till 
8,5 mkr.

Moderbolaget

Moderbolaget, som har sitt säte i Götene, hand-
lägger förutom centrala ledningsfrågor även kon-
cernstödjande verksamheter som strategisk ut-
veckling, teknisk support, finansiering och 
ekonomisk kontroll.

Affärsidé

Westergyllens affärsidé är att långsiktigt utveckla 
industriella verksamheter inom ett begränsat an-
tal områden där en stark marknadsposition inom 
valda marknadssegment kan uppnås. 

Inriktningen är att skapa en mer koncentrerad 
verksamhetsbas inom koncernens affärsområden. 
Områden där en kritisk massa kan uppnås prio-
riteras.

Koncernens verksamheter skall utvecklas och 
bedrivas så att långsiktig värdetillväxt skapas för 
företagets aktieägare.

Westergyllen

Elektromekan

Elektronik

Elos Precision
Fixturlaser

PrecisionsteknikMedicinteknik

Elos Medical
Pinol
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Övergripande mål

•   Skapa marknadsledande positioner inom  
 valda segment.
•   Öka andelen egna produkter och tjänster.
•   Uppnå en stabil tillväxt – som  
 koncernmässigt överstiger 10 procent per år.
•  Uppnå en lönsamhet – som koncernmässigt  
 ger en avkastning på operativt kapital på mer  
 än 15 procent och en rörelsemarginal översti- 
 gande 10 procent.

Ekonomiska och finansiella mål

•   Avkastningen på koncernens egna kapital bör  
 överstiga den ”riskfria” långsiktiga  
 placeringsräntan med 5–10 procent, beroende  
 på vilken andel koncernens riskbärande  
 kapital uppgår till. I rådande konjunkturläge  
 bör avkastningen överstiga 15 procent.
•   Andelen riskbärande kapital bör ligga i nivån  
 30 procent.
•   Avkastningen på sysselsatt kapital bör,  
 beroende på konjunkturläge, ligga inom  
 intervallet 15–20 procent.
•   Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade  
 checkkrediter, skall ligga i intervallet 6–12   
 procent av koncernens årsomsättning
•   Ett stabilt kassaflöde har hög prioritet.  
 Ersättningsinvesteringarna skall inte överstiga  
 avskrivningarna.

Miljöarbete

Miljöarbetet är en del av det dagliga arbetet 
inom alla företag i Westergyllenkoncernen. Rå-
dande policy är att kontinuerligt initiera och ut-
veckla metoder samt arbetssätt för att minska  
resursförbrukning, förebygga förorening och för-
bättra den totala miljöpåverkan från såväl pro-
duktion som produkter.

Inom koncernen uppmuntras öppenhet och 
kommunikation av rådande policy samt att den 
även tillämpas vid externa affärsuppgörelser, i 
syfte att påverka leverantörer och partners att 
arbeta i linje med Westergyllens uppsatta mål. 

De enskilda företagen inom koncernen är se-
dan tidigare, eller blir under 2007, certifierade 
mot ISO 14001, den standard som styr och reg-
lerar en aktiv miljömedvetenhet inom företagen. 
Verksamheten inom företagen har alla ringa mil-
jöbelastning på sina närområden. Företagen har 
mycket bra kontroll över sina miljöpåverkande 

processer och alla arbetar aktivt med att reduce-
ra resursförbrukningen genom att förbruka min-
dre eller att återvinna mer.

 

2006

Emballage och restprodukter från produktionen 
sorteras per materialslag och metall och lämnas 
till etablerade företag inom material- och metall- 
återvinning. Totalt fördes på detta vis mer än 50 
ton material åter till kretsloppet.

Inom produktionen för medicin- och preci-
sionsteknik har elförbrukningen minskat med 14 
procent sedan 2005. Utbyte av mineralbaserade 
skäroljor till biologiskt framställda skäroljor har 
fortsatt under 2006. 75 procent av total skärolje-
förbrukning är ersatt till det miljövänliga alter-
nativet. Ytterligare utbyten kommer att ske un-
der innevarande år.

2007

Inom verksamheten används elektricitet till drift 
av maskiner samt uppvärmning av lokaler. Under 
2007 skall vi aktivt arbeta för att minska använ-
dandet av el för lokaluppvärmning. Effektivare 
värmeväxling samt möjligheten att ersätta direkt-
verkande el med värmepumpar eller fjärrvärme är 
delar av program som kommer att genomföras.
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Affärsområde Medicinteknik

Den medicintekniska verksamheten inom Wester-
gyllen utgörs av Elos Medical i Timmersdala och  
Pinol i Görlöse, Danmark.

Tillsammans är de en av Europas ledande upp-
dragstillverkare av mekaniska medicintekniska  
produkter, exempelvis i form av implantat och  
instrument för dental- och ortopediområdena. 

Med kompetens och kapacitet att erbjuda en 
komplett tjänst, från design och produktutveckling 
till kvalitetssäkrade leveranser i stora volymer, är 
Westergyllen en naturlig samarbetspartner till  
globala medicinteknikbolag med hela världen som 
marknad. Målsättningen är en tillväxt på årsbasis 
på 15–20 procent.

Westergyllens förvärv av det danska företaget  
Pinol, i november 2005, innebar mer än en för-
dubbling av koncernens medicintekniska verk-
samhet.

Förväntningarna på en ny stor aktör i Europa 
var stora, såväl internt som hos kunderna. För 
att snabbt tillvarata synergierna mellan de två 
företagen bildades därför omedelbart ett antal 
samarbetsgrupper i syfte att forma en vision och 
skapa strategiska verktyg för framtiden. 

Visionen är att Westergyllens medicintekniska 
verksamhet skall vara den kompetens- och sam-
arbetspartner som erbjuder ”one stop shopping”, 
d v s att den enskilde kunden kan få hela sitt be-
hov tillfredsställt, från produktutveckling till fär-
diga produkter som levereras till och med direkt 
till kundens kund.

Förutsättningarna för framtiden är goda. Såväl 
Elos Medical som Pinol har precisionsmekanik 
som basteknik och ett dokumenterat åtagande 
avseende konstruktion, produktion, renrumshan-
tering, logistik och distribution samt lång erfa-
renhet av förekommande regulatoriska ärenden 
(certifieringar, riskhantering och säkerhetsstan-
darder).

Arbetet med samordningen av verksamheten 
mellan de två produktionsenheterna har fungerat 
väl. Betydande produktivitetsförbättringar har 
uppnåtts under året, speciellt inom Pinol.

Storleken på Elos Medical och Pinol som en 
sammanslagen enhet har skapat tydliga skalför-
delar, som inte bara fått genomslag gällande hö-

Dental
45%

MARKNADSOMRÅDEN

Ljud	&	vibration
17%

Ortopedi
14%

Diabetes
13%

Övrigt
11%

Inom	dentalområdet	har	Westergyllens	medicintekniska	
verksamhet	utvecklats	till	att	bli	störst	i	Europa.

AFFÄRSOMRÅDE	MEDICINTEKNIK

Affärsområdets	
nettoomsättning	40	%

Övrig	verksamhet	60	%

Resultaträkning,  
mkr 2006 2005 2004

Nettoomsättning	 251,1	 113,5	 75,7

Kostnad	för	sålda		
varor	 -185,8	 -87,7	 -53,1

Bruttoresultat	 65,3	 25,8	 22,6

Försäljningskostnader	 -10,1	 -6,5	 -5,9

Administrations-	
kostnader	 -23,9	 -9,4	 -6,1

Utvecklingskostnader	 -5,4	 -2,3	 -1,4

Övrig	rörelseintäkt	 0,4	 0,9	 0,0

Rörelseresultat  26,3 8,5 9,2

Nyckeltal   

Rörelsemarginal,	%	 10,5	 7,5	 12,2

Bruttoinvesteringar		
exkl	aktier,	mkr	 20,1	 10,7	 14,6

Antal	årsanställda	 232	 112	 90
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gre verkningsgrad i produktionen. Westergyllens 
erbjudande till marknaden har också både bred-
dats och fördjupats, hela vägen från utveckling 
till logistik. I sin nya storlek har Westergyllens 
medicintekniska verksamhet ökat i attraktivitet, 
eftersom marknaden efterfrågar leverantörer 
med stor kapacitet.

Marknaden

Marknaden för medicintekniska tjänster och 
produkter växer snabbt. Elos Medicals och Pi-
nols kunder verkar inom områden med årliga 
tillväxttal från cirka 7 till över 20 procent.  
Hälften av efterfrågan återfinns i USA, medan 
den snabbaste tillväxten sker i Asien. 

Kundstrukturen kan delas in i tre delar:

• Stora globala medicinteknikföretag, som har  
 en världsomspännande försäljning.
• Nischade aktörer, som satsar på starkt speciali- 
 serade produkter inom utvalda områden.
• Lokala företag, som betjänar en närmarknad. 

Oavsett kundens inriktning ställs alltid höga 
krav på det producerande företaget. För att få  
leverera är en omfattande kvalitetssäkring en 
förutsättning, liksom att det finns en hög kapa-
citet avseende renrumshantering.

Krav och önskemål om helhetsåtaganden blir 
också tydligare för varje år. Generellt handlar det 
om att hantera hela kedjan, från konstruktion 
och produktion till sterilisering, förpackning  
och logistik.

I förlängningen utvecklas allt oftare ett samar-
bete på VMI-basis (Vendor Management Inven-
tory). Det innebär att leverantörens åtagande 
förlängs fram till kundens centrallager eller för-
säljningsbolag, och i vissa fall hela vägen till 
kundens kund.

Marknaden utvecklas också mot en ökande 
efterfrågan om OEM-tillverkning (Original 
Equipment Manufacturing), vilket innebär att le-
verantören producerar vissa detaljer med kun-
dens varumärke, endast till beställaren. 

Inom Elos Medical inleds under 2007 tillverk-

ning av borr som är ämnad för dentalområdet.  
I framtiden kommer Westergyllen även att ut-
veckla tillverkning av borr för andra områden 
samt instrument och verktyg för främst dental- 
och ortopediområdet.

Samtliga konkurrenter till Westergyllens  
medicintekniska verksamhet är internationella 
företag, som exempelvis La Precision i Frankrike, 
Precimed, Cendres & Mètaux, Ruetschi, Lauener 
och Hader i Schweiz, Accellent i USA samt till 
viss del de globala medicinteknikbolagen med 
egen produktion.

Investeringar

Westergyllens medicintekniska verksamhet har 
stora möjligheter till organisk tillväxt. I takt med 
kundernas stigande intresse för samarbete på 
VMI-basis och ökad efterfrågan på OEM-till-
verkning, finns den plattform som är nödvändig 
för att ta nya stora investeringsbeslut om kapaci-
tetsutbyggnad.

Såväl Elos Medical som Pinol bygger successivt 
ut maskinparken och kompletterar mätutrust-
ningen. Vid produktionsanläggningen i Timmers-
dala påbörjades under första kvartalet 2007 en 
utbyggnad av produktions- och kontorsytor om 
cirka 1 900 kvm. 

Vid utgången av 2007 beräknas Westergyllens 
samlade anläggningskapacitet motsvara en möj-
lig omsättning på årsbasis på mer än 400 mkr.
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Framtiden

Den existerande branschstrukturen i framför allt 
Europa skapar stora möjligheter för fortsatt ex-
pansion. 

De större kunderna efterfrågar kompetens, hel-
hetsåtagande och kapacitet, vilket ger de större 
aktörerna ett försteg. Samtidigt finns en rad min-
dre kunder som är i stort behov av den regulato-
riska kompetensen, som är både dyrbar och om-
ständlig att bygga upp för mindre leverantörer. 

Möjligheten för framtida tillväxt bedöms som 
mycket god. Efterfrågan spås bli fortsatt stabil 
och konkurrenskraften hos de små leverantörer 
som inte klarar ett helhetsåtagande kommer för-
modligen att försvagas.

I takt med allt högre regulatoriska krav och 
de skalfördelar som större producenter kan upp-
nå påverkas de mindre producenternas konkur-
renskraft i negativ riktning. I förlängningen är 
det sannolikt att en viss omstrukturering i bran-
schen kommer att ske, en utveckling i vilken 
Westergyllen har avsikt att vara aktiv.

 

Westergyllens vision för den  
medicintekniska verksamheten

Att	expandera	den	medicintekniska	verk-
samheten	är	en	uttalad	strategi	som	har	
hög	prioritet	inom	Westergyllen.	

Visionen	är	att	vara	den	samarbets-	
och	kompetenspartner	som	erbjuder	
”one	stop	shopping”	med	precisions-
mekanik	som	baskompetens,	som	le-
dande	globala	medicinteknikföretag	
helst	vill	arbeta	med.

Detta	skall	uppnås	genom	hög	kom-
petens	och	ett	kompromisslöst	kvalitets-
arbete,	som	skapar	värde	för	kunderna.



��

Elos Medical

Elos Medicals inriktning är huvudsakligen mot 
dentala och ortopediska implantat. Med lång er-
farenhet av internationella kunder har en bred 
kompetens byggts upp avseende design, kon-
struktion och utveckling. 

Elos Medicals marknadssegment uppvisar en 
tillväxt i efterfrågan i intervallet 10–20 procent 
per år. Under treårsperioden 2004–2006 för-
dubblade Elos Medical produktionsvolymen.

Nettoomsättningen för 2006 uppgick till  
96 mkr (85) och rörelseresultatet blev 15,7 mkr 
(7,3).

Pinol

Pinol utvecklar och tillverkar finmekaniska 
komponenter och produkter till kunder inom 
medicinteknikindustrin, främst inom områdena 
dental och diabetesbehandling.

Den starka kundstrukturen utgör en god 
plattform för fortsatt volymtillväxt. Samtidigt 
ger en målmedveten satsning på utvecklingspro-
jekt nya möjligheter i en krävande marknad.

Pinols nettoomsättning för 2006, vilket var 
första hela verksamhetsåret i Westergyllenkon-
cernen, uppgick till 155 mkr och rörelseresulta-
tet, som successivt förbättrades under året, blev 
10,6 mkr.



��

Elos Precision

Elos Precision är specialiserat på tillverkning av 
komplicerade detaljer och komponenter till kunder 
med höga krav på precision och kvalitet. En 
väsentlig konkurrensfördel är förmågan att bearbeta 
svåra ämnen, exempelvis inconel, titan och rostfria 
syrafasta material. Kunderna återfinns främst inom 
turbin-, offshore-, elektronik- försvars- och 
processindustrin. 

Specialiseringen inom Elos Precision fortsatte un-
der 2006. Målet är att ytterligare utveckla kom-
petensen och servicegraden och att som industri-
aliseringspartner erbjuda kunderna ett samarbete 
som sträcker sig hela vägen från konstruktion till 
bearbetning och montering.

Elos Precision har två moderna produktions-
anläggningar. 

I Töreboda koncentrerades verksamheten till 
skärande bearbetning av runda ämnen. För att 
snabbt öka volymen investerades under året cir-
ka åtta mkr i ny svarvkapacitet, samtidigt som 
personalens kompetensprofil förändrades för att 
möta nya kundkrav.

Den höga takten i omställningen har drivits 
på mot bakgrund av att den stansade tillverk-
ningen, som i huvudsak bestod i leveranser till 
företag inom telekomsektorn, avvecklades under 
2006. Nedläggningen av stansproduktionen 
innebar en minskning av omsättningen om cirka 
15 mkr på årsbasis.

I Årjäng fokuseras verksamheten till bearbet-
ning av produkter och detaljer som kräver slip-
ning, gnistning och fräsning. En väsentlig del av 
produktionen omfattar komponenter till turbin- 
och offshore-industrin.

Även i produktionsenheten i Årjäng har ett 
omfattande investeringsprogram genomförts  
under 2006. Investeringarna uppgick till cirka  
12 mkr.

 
Stark marknad

Marknadsförutsättningen för Elos Precision är 
bra. En ökad specialisering ger väsentliga kon-
kurrensfördelar, eftersom efterfrågan på kvalifi-
cerad bearbetning i komplexa material är stabil. 

Elos Precison möter konkurrens från en rad 
mindre och medelstora företag, varav de mest 
framträdande är Ekets Mekaniska, Willo och Exir.

Utvecklingen 2006

Nettoomsättning för 2006 uppgick till 81 mkr 
(85). Rörelseresultatet blev -0,4 mkr (9,9). Resul-
tatförsämringen beror i all väsentlighet på avveck-
lingen av stansverksamheten och omställningen 
inom produktionsenheten i Töreboda. Verksam-
heten i Årjäng utvecklades väl under året.

Framtiden

Elos Precisions strategi för framtiden liknar i hög 
grad den utveckling som Elos Medical genomgått 
under de senaste åren. Det omfattar att bredda 
utbudet av kompetenser, arbeta närmare kunden 
och på ett aktivt sätt kunna delta i kundernas ut-
vecklingsarbete, vilket ger goda förutsättningar 
till effektiviseringar.

Kompetensen inom området skärande bear-
betning kommer att stärkas ytterligare och bear-
betningen av kunder inom turbin- och offshore-
sektorn intensifieras.

Med de genomförda investeringarna, i form 
av såväl kompetensförstärkning som en moder-
nisering av maskinparken, är Elos Precision redo 
att möta en ökad efterfrågan.

 

AFFÄRSOMRÅDE	PRECISIONSTEKNIK

Affärsområdets		
nettoomsättning	24	%

Övrig	verksamhet	76	%

Resultaträkning,  
mkr 2006 2005 2004

Nettoomsättning	 151,0	 145,4	 133,0

Kostnad	för	sålda		
varor	 -105,7	 -90,6	 -84,8

Bruttoresultat	 45,3	 54,8	 48,2

Försäljningskostnader	 -19,3	 -22,1	 -19,2

Administrations-	
kostnader	 -15,0	 -15,9	 -11,7

Utvecklingskostnader	 -6,1	 -2,7	 -8,2

Övrig	rörelseintäkt	 3,0	 0,4	 -0,7

Rörelseresultat  7,9 14,5 8,4

Nyckeltal   

Rörelsemarginal,	%	 5,2	 10,0	 6,3

Bruttoinvesteringar		
exkl	aktier,	mkr	 28,2	 19,7	 15,3

Antal	årsanställda	 108	 110	 109

Affärsområde Precisionsteknik

Den	precisionstekniska	verksamheten	inom	Westergyllen	utgörs	av	Elos	Precision	i	Töreboda	och	
Årjäng	samt	Fixturlaser	i	Mölndal.	Målsättningen	är	att	uppnå	en	organisk	tillväxt	i	intervallet	5–7	
procent	per	år.	
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Fixturlaser

Fixturlaser utvecklar, tillverkar och marknadsför 
laserbaserade mätinstrument. Inriktningen är i 
huvudsak laserbaserade system för axeluppriktning 
samt för geometrisk mätning, som planhet och 
parallellitet.

Som en av tre större aktörer på en mycket 
specialiserad marknad bearbetar Fixturlaser 
kunder på global basis. Marknadsandelen uppskat-
tas till drygt 30 procent.

Kunderna återfinns främst inom process-, 
kraft-, varvs- och verkstadsindustrin.

Efterfrågan på laserbaserade mätinstrument 
inom Fixturlasers nisch är ökande.

Många typer av maskininstallationer, med en 
motor som driver någon typ av utrustning, behö-
ver kontinuerligt riktas för att uppnå maximal 
verkningsgrad. En tydlig trend är också att anta-
let personer inom industrin som arbetar med 
drift och underhåll blir allt färre, vilket innebär 
att efterfrågan på lättanvända mätsystem med 
hög noggrannhet växer stadigt.

Fixturlaser utvecklar även mätsystem för 
kontrollmätning vid tillverkningsprocesser, ex-
empelvis vid skeppsbyggnad och för andra kom-
plicerade konstruktioner, där kraven på mätnog-
grannhet är höga.

En unikitet med Fixturlasers system är att de 
är utrustade med en pekskärm, vilket gör dem 
till marknadens generellt sett mest användarvän-
liga system. Det går snabbt att montera dess en-
heter och systemets animerade skärmbilder visar 
steg-för-steg vad, och hur mycket, som behövs 
för att rikta maskinen.

Bra mottagande på marknaden

Utvecklingsarbetet sker till stor del i nära samar-
bete med både kunder och de ledande maskintill-
verkarna. Ett nära samarbete mellan samtliga 
parter allokerar höga kompetenser och förkortar 
ledtiden från idé till praktiska tillämpningar.

Under 2004 inleddes ett arbete i syfte att ta 
fram en ny och generell plattform för axelupp-
riktning, benämnt XA-systemet. 

Lanseringen av en helt ny produktfamilj base-

rad på den nya plattformen genomfördes 
under 2006 och mottagandet på marknaden 
var mycket bra.

Fixturlaser har tre försäljningskanaler: via 
distributörer, direkt mot OEM-marknaden samt 
mot kunder med önskemål om specialanpassade 
lösningar för specifika behov.

Fixturlasers huvudkonkurrenter är tyska 
Prüftechnik och det svenska företaget Damalini.

Utvecklingen 2006

Resultatet av utvecklingsarbetet, som 
genomförts under 2004 och 2005, har 
påverkat Fixturlasers verksamhet 
under 2006 på ett positivt sätt.

Nettoomsättningen uppgick till 
71 mkr (61) och rörelseresultat steg 
till 8,3 mkr (4,6). 

Det förbättrade resultatet beror 
framför allt på att försäljningsvolymen 
under året ökade med cirka 15 procent.

Framtiden

Försäljningen av XA-systemet har varit fortsatt 
stark under inledningen av innevarande år. 

Lanseringsarbetet på de lokala marknaderna 
utvecklas enligt plan och förutsättningarna att 
öka marknadsandelen är bra, speciellt efter att 
XA-systemet valdes till ”Product of XA-systemet valdes till ”Product of 
the Year” i sin klass, i en tävling the Year” i sin klass, i en tävling 
arrangerad av den amerikanska arrangerad av den amerikanska 
specialtidningen Plant Enginespecialtidningen Plant Engine-
ering.

Med den nya plattformen Med den nya plattformen 
som bas finns också stora 
möjligheter att utveckla såväl möjligheter att utveckla såväl 
nya produkter som att kunna nya produkter som att kunna 
tillföra nya applikationer.

Distributörer
i USA 22%

Distributörer
i Asien 22%

OEM-
marknaden 17%

Specialkunder 7%
Distributörer
i Europa 32%

Fixturlasers marknadssegment
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Elektromekan

Affärsområde Elektronik består av Elektromekan, 
som är en större kontraktstillverkare av elektronik.  
I huvudsak vänder sig Elektromekan till kunder som 
saknar egen elektronikproduktion, verksamma inom 
verkstadsindustrin i stort, mobil kommunikation och 
processtyrning.

Elektromekan erbjuder ett brett åtagande, allt 
från enkla kretskort med ett fåtal komponenter till 
totalproduktion inklusive slutmontering och leve-
rans av färdiga produkter. 

 
I takt med att den nordiska telekomindustrin un-
der de senaste åren flyttat merparten av sina in-
köp av kontraktstillverkning från norra Europa 
till lågkostnadsländer har marknaden snabbt för-
ändrats.

Elektromekan har under de senaste åren arbe-
tat med att bredda kundunderlaget och ersätta 
den tidigare dominerande telekomindustrin med 
i första hand industriella kunder. I motsats till  
telekomindustrin, där efterfrågan rörde enkla 
produkter i långa serier, har de industriella kun-
derna behov av komplex och krävande elektro-
nik. Inom detta område finns ofta behov av en 
kontinuerlig produktutveckling.

Inom Elektromekan ökade produktionen av in-
dustriell elektronik med cirka 75 procent under 

2006, jämfört med föregående år. Ökningen har 
dock skett från en låg nivå. Under 2007 beräknas 
leveranserna av industriell elektronik utgöra mer 
än 50 procent av den totala produktionen.

Den snabba utfasningen av tillverkning åt 
kunder inom telekomområdet har inneburit en 
kraftig minskning av omsättningen. Under 2004 
var orderingången avseende mobiltelefoner och 
mobila system i storleksordningen cirka 400 
mkr, 2006 uppgick den till cirka 50 mkr.

Den snabbt förändrade marknadssituationen 
har för Elektromekans del inneburit en omfat-
tande omstrukturering för att anpassa verksam-
heten till efterfrågan. Delar av tillverkningen av 
arbetsintensiva produkter och komponenter har 
överförts till produktionspartners i lågkostnads-
länder, samtidigt som automationen i den egna 
tillverkningen intensifierats. 

Som ett resultat av kapacitetsanpassningen 
har antalet anställda successivt reducerats till  
cirka 140.

Affärsmässig ”turn-around”

Elektromekan hade vid utgången av 2006 en för-
ändrad organisation och maskinstruktur, jämfört 
med förhållandet för tre år sedan. Satsningen på 
industriell elektronik och ökad kompetens som 

Affärsområde Elektronik

AFFÄRSOMRÅDE	ELEKTRONIK

Affärsområdets	
nettoomsättning	36	%

Övrig	verksamhet	64	%

Resultaträkning,  
mkr 2006 2005 2004

Nettoomsättning	 221,2	 389,6	 583,5

Kostnad	för	sålda		
varor	 -219,4	 -357,3	 -512,8

Bruttoresultat	 1,8	 32,3	 70,7

Försäljningskostnader	 -8,3	 -13,4	 -10,7

Administrations-	
kostnader	 -15,4	 -16,3	 -27,0

Utvecklingskostnader	 -3,8	 -5,0	 -6,1

Övrig	rörelseintäkt	 1,0	 0,0	 0,0

Rörelseresultat  -24,7 -2,4 26,9

Nyckeltal   

Rörelsemarginal,	%	 -11,2	 -0,6	 4,6

Bruttoinvesteringar		
exkl	aktier,	mkr	 2,6	 8,8	 8,0

Antal	årsanställda	 159	 231	 290
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en aktiv industrialiseringspartner har skapat för-
utsättningar för en affärsmässig ”turn-around”.

Elektromekans samarbete med Kapsch, som 
är marknadsledare inom biltullsystem, har fort-
satt att fördjupas under 2006. Under 2007 kom-
mer leveranser av produkter till nyutvecklade 
system att genomföras.

Inom industrisegmentet förväntas en fortsatt 
positiv utveckling. Affärsrelationerna med befint-
liga kunder resulterar i ökande volymer. Samar-
betsavtalet med Tritech Technology resulterar nu 
i leveranser av produkter som t ex elmätare och 
låssystem.

Elektromekans konkurrenter är främst, i lik-
het med tidigare år, NOTE, Partnertech och 
Kitron.

Utvecklingen 2006

Omsättningen för 2006 uppgick till 221 mkr 
(390).

Rörelseresultatet blev -24,7 mkr (-2,4) och 
har påverkats negativt med 2,8 mkr av nedskriv-
ningar av lager. Resultatet har väsentligt belas-
tats av kostnader för uppsägning av övertalig 
personal på grund av den minskade volymen.

Kostnaderna per månad har reducerats från 
cirka 11 mkr under 2005 till strax under 8 mkr i 
december 2006.

Framtiden 

Situationen inom elektroniktillverkningen känne-
tecknas av mycket stor konkurrens, både från lo-
kala och globala aktörer.

För att utveckla sin position har Elektrome-
kan satsat på att förstärka kompetensen avseen-
de prototypframtagning, testutveckling samt in-
köp och logistik. Samtidigt har samarbetet med 
partners inom områden som plasttillverkning, 
kablage, mönsterkort och produktutveckling ut-
ökats.
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Elektromekans	kundstruktur	i	förändring

Den förändring av kundstrukturen som ge-
nomförts, tillsammans med kombinationen av en 
ökad automatiserad produktion i Årjäng och 
möjligheten att utbjuda produktion i lågkost-
nadsland, gör att Elektromekans förutsättningar 
för tillväxt väsentligt förbättras. Under 2007 
väntas leveransvolymerna öka.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Westergyllen är en industrikoncern som vid verk-
samhetsårets början var organiserad i tre affärs-
områden: Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/
Teknik. Vid en extra bolagsstämma beslöts att 
dela ut Forshem Group AB (affärsområde Bygg/
Miljö) till Westergyllens aktieägare. Koncernen 
består därefter av affärsområdena Verkstad/Tek-
nik och Elektronik. Beslutet är i linje med kon-
cernens inriktning mot färre affärsområden. 
Westergyllens verksamhet kommer i framtiden 
att fokuseras mot medicin- och precisionsteknik.

Marknadsförutsättningarna har under året va-
rit goda för affärsområdena Bygg/Miljö och Verk-
stad/Teknik. Nettoomsättningen och resultatet har 
förbättrats. Efterfrågeläget för affärsområdet 
Elektronik försämrades väsentligt vilket medfört 
att nettoomsättningen minskade kraftigt. Bety-
dande kostnader belastar resultatet för de kapaci-
tetsanpassningar och omstruktureringar som ge-
nomförts inom affärsområdet under året.

Utdelning av affärsområde Bygg/Miljö 

Affärsområdet Bygg/Miljö omfattade koncernens 
småhusverksamhet samt en mindre enhet som 
tillverkar biobränsle. Under andra kvartalet 
2006 omorganiserades affärsområdet i en ny 
koncern under moderbolaget Forshem Group 
AB. I den nya koncernen ingår dotterbolagen 
Forshem Industri, Götenehus, Sjödalshus och 
Forshem Biobränsle. 

Vid bolagsstämman den 16 november 2006 
beslutades att dela ut Forshem Group AB, enligt  
Lex ASEA, till Westergyllens aktieägare. Efter ut-
delningen listas Forshems B-aktie på First North 
sedan den 23 november 2006.

Resultatet från affärsområde Bygg/Miljö för 
perioden 1 januari till 16 november 2006 ingår i 
denna årsredovisning. Resultatet har exkluderats 
från alla intäkts- och kostnadsposter i resultat-
räkningen och redovisas som ett netto, efter 
skatt, i posten ”Resultat från avvecklade verk-
samheter”.

Nettoomsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning för kvarvarande 
verksamheter uppgick till 619 mkr (627). Rörel-
seresultatet minskade till -4,6 mkr (11,8).  
Resultatet efter finansiella poster uppgick till  
-16,1 mkr (4,9). Den lägre nettoomsättningen 
och det försämrade resultatet är helt hänförligt 

till affärsområdet Elektronik. Omstruktureringen 
av affärsområde Elektronik har medfört att re-
sultatet har belastats med nedskrivningar uppgå-
ende till 12,0 mkr (0). Resultat efter skatt för 
kvarvarande verksamheter uppgick till -13,7 mkr 
(1,6), vilket motsvarar -2:27 kr (0:29) per aktie.

Koncernens finansnetto försämrades under 
2006 med 4,5 mkr och uppgick till -11,5 mkr  
(-7,0). Ökningen är hänförlig till helårseffekten 
av förvärvet av dotterbolaget Pinol som genom-
fördes under november 2005.

Resultatet från affärsområde Bygg/Miljö för 
perioden 1 januari till 16 november 2006 ingår i 
årsredovisningen som ”Avvecklade verksamhe-
ter” och uppgick till 17,5 mkr (20,3) efter skatt.

Koncernens sammantagna resultat efter skatt 
uppgick till 3,8 mkr (22,0). Resultatet per aktie 
uppgick till 0:62 kronor (3:94). 

 
Verkstad/Teknik

Affärsområdet Verkstad/Teknik består av Pinol 
och Elos Medical inom medicinteknik samt Elos 
Precision och Fixturlaser inom precisionsteknik. 
Affärsområdet kommer fortsättningsvis att redo-
visas som två segment, medicinteknik och preci-
sionsteknik.

Verksamheten är till viss del beroende av oli-
ka metallers samt andra insatsvarors prisutveck-
ling. Under 2006 ökade priserna väsentligt för 
flera av de metaller som används. En betydande 
del av dessa prisrörelser kunde föras vidare till 
bolagens kunder genom prisförändringar. Medi-
cinteknikverksamheten kännetecknas av omfat-
tande regelverk och kvalitetskrav. 

Nettoomsättningen inom affärsområdet öka-
de med 56 procent till 405 mkr (258). Ökningen 
är huvudsakligen hänförlig till Pinol som förvär-
vades i november 2005. För jämförbara enheter 
uppgick ökningen till 10 procent. Rörelseresulta-
tet förbättrades och uppgick till 34,2 mkr (23,0).  
Se även not 4.

Medicinteknik

Medicinteknik, som är ett prioriterat tillväxtom-
råde inom koncernen, har utvecklats positivt un-
der 2006. Efterfrågan har varit god under året 
och koncernens marknadsposition har stärkts. 
Detta gäller speciellt dentalsegmentet. Under året 
har ett aktivt samordningsarbete och erfaren-
hetsutbyte mellan Elos Medical och Pinol bedri-
vits. Pinol har under 2006 startat upp ett flertal 
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nya produkter vilket initialt medförde ökade 
kostnader. Nettoomsättningen uppgick till 251 
mkr (114) vilket är en ökning med 30 mkr (14 
procent) för jämförbara enheter. Rörelseresultatet 
har förbättrats successivt under året och uppgick 
till 26,3 mkr (8,5) vilket ger en rörelsemarginal på 
10,5 procent (7,5). Under andra halvåret uppgick 
rörelsemarginalen till 14,9 procent.

Precisionsteknik

Nettoomsättningen uppgick till 151 mkr (145). 
Omstruktureringen av Elos Precisions enhet i 
Töreboda, vilket omfattar nedläggning av stans-
verksamheten och en koncentration mot skäran-
de bearbetning av runda ämnen, har påverkat 
omsättningen och resultatet negativt under året. 
Verksamheten vid enheten i Årjäng har fortsatt 
att utvecklas positivt. Under 2006 har ett omfat-
tande investeringsprogram genomförts vid de 
båda enheterna vilket skapat en konkurrenskraf-
tig struktur för framtiden. Efterfrågan av Fixtur-
lasers produkter har förbättrats under året.  
Under 2006 har en ny generation av upprikt-
ningsinstrument lanserats med god respons från 
marknaden. Resultatet förbättrades. Det sam-
mantagna rörelseresultatet uppgick till 7,9 mkr 
(14,5). Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 pro-
cent (10,0). 

Elektronik

Affärsområdet Elektronik utgörs av Elektromekan 
som är en större kontraktstillverkare av elektro-
nik. Bolaget tillverkar komponenter och produk-
ter till mobil kommunikation, processtyrning och 
verkstadsindustrin. Verksamheten är till betydan-
de del beroende av prisutvecklingen av olika typer 
av elektronikkomponenter samt dess tillgänglig-
het. Under 2006 ökade priserna för flera av de 
elektronikkomponenter som används. Dessa pris-
rörelser kunde till viss del föras vidare till bola-
gens kunder genom prisförändringar. För vissa ty-
per av komponenter ökade leveranstiderna.

Marknaden för kontraktstillverkning av elek-
tronik har under de senaste åren kännetecknats 
av betydande variationer i efterfrågan. Detta har 
speciellt karaktäriserat telekommarknaden som 
historiskt varit Elektromekans största marknads-
område. På grund av nyutvecklad teknik har en 
av volymprodukterna de senaste åren, kretskort 
till mobiltelefonbatterier, successivt fasats ut  
under 2005 och början av 2006. Under 2006 

minskade leveranserna till telekomsegmenten 
med cirka 200 mkr jämfört med 2005. För att 
möta en minskad efterfrågan från telekommark-
naden har Elektromekan de senaste åren satsat 
ökade resurser mot industrisegmentet. Tillväxten 
inom industrisegmentet som uppgick till cirka 50 
mkr, en ökning med 75 procent, har ännu inte 
kunnat kompensera de minskade volymerna 
inom telekomsegmentet.

Nettoomsättningen inom affärsområde Elek-
tronik minskade med 43 procent och uppgick till 
221 mkr (390). Rörelseresultatet uppgick till  
-24,7 mkr (-2,4) och har påverkats negativt med 
2,8 mkr av nedskrivningar av lager. Resultatet 
har belastats av kostnader för uppsägning av 
övertalig personal på grund av den minskade vo-
lymen. Se även not 4. 

Nedskrivning av goodwill och koncernmässi-
ga övervärden i maskiner och inventarier avseen-
de Elektromekan har belastat resultatet med  
-9,2 mkr.

Övrigt

Under andra kvartalet 2006 förvärvade Gambro 
rörelsen och tillgångarna i det delägda bolaget 
Hemapure. Den slutgiltiga köpeskillingens stor-
lek är avhängig av den sålda verksamhetens 
framtida utveckling under kommande år och är 
svår att slutgiltigt fastställa.  

Det bokförda värdet uppgick vid årsskiftet till 
8,5 mkr.

Investeringar

Koncernens investeringar i byggnader, mark, ma-
skiner och inventarier uppgick till 45,1 mkr 
(37,9), varav 0,6 mkr (0,9) har finansierats med 
lokaliseringsbidrag. Huvuddelen av dessa inves-
teringar är hänförliga till koncernens finmekanis-
ka verksamheter Elos Precision, Pinol och Elos 
Medical. Utöver detta har 0,8 mkr (2,4) investe-
rats i finansiella anläggningstillgångar samt 5,6 
mkr (5,8) i balanserade utvecklingskostnader 
och 0,9 mkr (0,7) i immateriella anläggningstill-
gångar. 

Forskning och utveckling

I koncernens bolag sker ett kontinuerligt utveck-
lingsarbete som en naturlig del av den normala 
verksamheten. Utvecklingsarbetet sker ofta i 
nära samarbete med bolagens kunder. De kost-



W
Es

TE
r

g
y

ll
EN

 Å
r

s
r

ED
o

V
Is

N
IN

g
 �

00
6

��

nader som kan rubriceras som utvecklingskost-
nader uppgår till cirka 20 mkr (16), varav  
5,6 mkr (5,8) redovisats som tillgång. De sam-
mantagna utvecklingskostnaderna motsvarar 
drygt 3 procent (2) av koncernens nettoomsätt-
ning.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning har som en konse-
kvens av utdelningen av affärsområdet Bygg/Mil-
jö minskat med 332 mkr och uppgår till 607 
mkr (939). 

Koncernens egna kapital har i samband med 
utdelningen minskat med -77,2 mkr (inklusive 
delningskostnad om 3,8 mkr) och uppgår till 
149 mkr. Det egna kapitalet per aktie uppgick 
till 24:61 kronor (37:72).

Den finansiella ställningen är i stort oföränd-
rad jämfört med förra årsskiftet. Det egna risk-
bärande kapitalet uppgick vid årsskiftet till 166 
mkr (255), vilket motsvarar 27,3 procent (27,2) 
av totalkapitalet. Koncernens soliditet uppgick 
till 24,5 procent (24,3). 

Koncernens kassaflöde för kvarvarande verk-
samheter från den löpande verksamheten upp-
gick till 32,1 mkr (40,9). Kassaflödet efter inves-
teringar och försäljning av anläggningstillgångar 
uppgick till 8,2 mkr (-22,5). 

Koncernens nettolåneskuld minskade under 
året med 40,8 mkr och uppgick vid årsskiftet till 
295,5 mkr (336,3). Minskningen är huvudsakli-
gen hänförlig till utdelningen av affärsområde 
Bygg/Miljö.

Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttja-
de checkkrediter uppgick vid årsskiftet till 63,2 
mkr (171,2). Den minskade likviditeten är hänför-
lig till utdelningen av affärsområde Bygg/Miljö.

Finansiella risker och riskstyrning

Koncernens finansiella instrument utgörs, förut-
om av derivat, av banklån, skuldebrev, finansiell 
leasing och avbetalningsköp samt likvida medel. 
Huvudsyftet med dessa finansiella instrument är 
att finansiera koncernens verksamhet. Koncernen 
har även andra finansiella instrument såsom 
kundfordringar och leverantörsskulder som upp-
står i verksamheten.

Koncernen genomför också transaktioner med 
derivat, i första hand valutaterminer, i syfte att 
hantera valutarisker som uppstår i koncernens 
verksamhet och dess finansiering.

Koncernens policy är att inte bedriva handel 
med finansiella instrument.

De största risker som föreligger genom kon-
cernens finansiella instrument är ränterisk, likvi-
ditetsrisk, valutarisk och kreditrisk. Styrelsen 
granskar riskerna och har fastlagt en finanspolicy 
för hur de ska hanteras. En sammanfattning av 
koncernens principer ges nedan. Se även not 48.

Ränterisk

Koncernens exponering mot marknadsrisken för 
förändringar av räntenivåerna hänför sig i första 
hand till koncernens långfristiga skuldförbindel-
ser. Huvuddelen av koncernens lån är upptagna 
till rörlig ränta. 

Valutarisk

Koncernens största valutarisk uppstår i samband 
med flödesexponering. Denna exponering upp-
står när någon av koncernens enheter bedriver 
försäljning eller inköp i andra valutor än svenska 
kronor. Westergyllenkoncernen består av skilda 
verksamhetsområden med olika typer av valuta-
exponering och valutarisk. Styrelsen har fastställt 
en koncernpolicy i form av ett ramverk för han-
tering av valutarisker. Huvudinriktningen är att 
50–60 procent av det förväntade nettoflödet av 
utländsk valuta för de närmaste sex månaderna 
skall kurssäkras. 

De största valutaexponeringarna i koncernen 
uppstår hos Elektromekan i samband med inköp 
i EUR, USD och DKK av elektronikkomponen-
ter. Storleken på valutaexponeringen varierar 
över året. Den totala nettoexponeringen på års-
basis uppgår till cirka 65 mkr. Av nettoexpone-
ringen avser cirka 50 procent EUR, 35 procent 
USD och 10 procent DKK. 

Koncernens exponering avseende nettotill-
gångar i utlandet utgörs huvudsakligen av Pinol 
A/S. Det egna kapitalet i Pinol är säkrat i moder-
bolaget genom ett lån upptaget i EUR. 

Om inga valutasäkringar hade gjorts under 
året hade resultatet varit 0,6 mkr (0,5) bättre.

Kreditrisker

Koncernens försäljning till kommersiella kunder 
sker till största del på kredit. Koncernens kom-
mersiella kunder är till övervägande delen väl 
etablerade företag eller organisationer. För samt-
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liga kunder som erhåller kredit sätts en kreditli-
mit efter individuell prövning.

Likviditetsrisk

Koncernens policy är att finansieringshorisonten 
skall vara långsiktig. Målsättningen är att de 
kreditlimiter som finns hos externa kreditgivare 
dels ska täcka det kapitalbehov som beräknas 
uppkomma det närmaste året, dels innebära att 
koncernen har en god likviditetsberedskap.

Policyn är att likvida medel skall uppgå till  
6–12 procent av koncernens nettoomsättning. 
Placering av likvida medel skall endast ske i 
bankrelaterade instrument.  

Personal

Vid periodens slut hade koncernen 495 (528) 
heltidsanställda vilket innebär en minskning med 
33 under året. Uppgifter om fördelning per land 
samt ersättningar till ledande befattningshavare, 
styrelse och övriga anställda framgår av not 1.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken i tre dotterbolag och anmäl-
ningspliktig verksamhet i två dotterbolag. Dessa 
verksamheter består i huvudsak av produktion 
av precisionsmekanik- och elektronikprodukter 
och är jämförelsevis ren. Verksamheterna medför 
mycket begränsade utsläpp i luft och vatten. 

Moderbolaget

Moderbolaget handlägger förutom centrala led-
ningsfrågor även koncernstödjande verksamheter 
såsom teknisk support, finansiering och ekono-
misk kontroll. 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 
7,1 mkr (10,3). Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till 2,9 mkr (2,4). I resultatet ingår kon-
cerninterna utdelningar och nedskrivningar av 
aktier i dotterbolag på netto 11,8 mkr (11,3). 
Resultatet har belastats med kostnader i sam-
band med utdelningen av affärsområde Bygg/
Miljö uppgående till 3,8 mkr.

Andelen eget riskbärande kapital uppgick till 
65,9 procent (55,2). Soliditeten uppgick till 65,9 
procent (54,0). Moderbolagets likvida medel in-
klusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 
50,1 mkr (129,0).

Styrelsens arbete under 2006

AB Westergyllens styrelse består av sex ordinarie 
ledamöter. Verkställande direktören ingår i sty-
relsen.  

I enlighet med aktiebolagslagens bestämmel-
ser fastställer styrelsen varje år en arbetsordning 
för sitt arbete innehållande instruktioner avseen-
de arbetsfördelningen inom styrelsen, ansvarsför-
delningen mellan styrelsen och verkställande  
direktören samt ekonomisk rapportering till sty-
relsen. Under året har styrelsen, utöver det kon-
stituerande sammanträdet, hållit sex ordinarie 
sammanträden och ett extra sammanträde. Sty-
relsen behandlade vid dessa möten fasta punkter 
för respektive styrelsemöte som affärsläge, bud-
get, årsbokslut och delårsrapporter. Vid ett möte 
behandlades speciellt koncernens långsiktiga 
strategi. Därutöver har frågor rörande investe-
ringar, struktur- och organisationsförändringar 
behandlats.

Inom styrelsen finns en ersättningskommitté 
och en revisionskommitté. Ersättningskommittén 
behandlar och beslutar om ersättningar till VD 
och till VD direkt rapporterande befattningsha-
vare. I ersättningskommittén ingår Sture Öster, 
Stig-Arne Blom och Göran Brorsson. Revisions-
kommittén består av Sture Öster, Agneta Bengts-
son Runmarker och Lennart Mårtensson.

Valberedning

Vid årsstämman 2006 bestämdes att valbered-
ningen skall bestå av styrelsens ordförande, en re-
presentant för envar av de tre till röstetalet största 
aktieägarna den 30 september varje år samt en re-
presentant för de mindre aktieägarna. Valbered-
ningens uppgift inför årsstämman 2007 är att 
lämna förslag på styrelseledamöter samt arvoden 
till styrelsen och revisorerna.

Valberedningen inför årsstämman 2007 består 
av Bo Nilsson, Lars Runmarker och Sture Öster 
som representanter för de största aktieägarna 
och Ingemar Johansson som representant för de 
mindre aktieägarna. 

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga andra händelser av väsentlig betydelse har 
inträffat efter balansdagen.
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  Götene den 21 februari 2007 

 Sture Öster  Stig-Arne Blom Lars Spongberg
 Styrelsens ordförande

Lennart Mårtensson  Agneta Bengtsson Runmarker Göran Brorsson                                                                                   
                                                           Verkställande direktör

  Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 februari 2007  
  Ernst & Young AB

  Björn Grundvall
  Auktoriserad revisor

Utsikter inför 2007 
Strategin är att Westergyllens verksamhet fokuse-
ras mot Medicinteknik och Precisionsteknik.

Förutsättningarna för en fortsatt stabil tillväxt 
för Medicinteknik bedöms som mycket goda för 
2007. Inledningen av året kommer dock inte bli 
lika stark som avslutningen för 2006. 

Inom Precisionsteknik beräknas ökande voly-
mer successivt under året. Leveransvolymer vän-
tas bli förbättrade för affärsområde Elektronik.

Sammantaget förväntas en betydande resultat-
förbättring under 2007.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinst-
medel:
                                                                        
 Tkr

Balanserade vinstmedel 32.036
Årets resultat 8.674

Totalt	 40.710

Med beaktande av det yttrande som enligt aktie-
bolagslagen skall lämnas separat föreslår styrel-
sen att till förfogande vinstmedel disponeras på 
följande sätt:

                                                                       
                                     Tkr

Till aktieägarna utdelas  
kr 0:50 per aktie 3.026
I ny räkning överföres 37.684

Totalt																																																							40.710

Styrelsens förslag till avstämningsdag är den 30 
april 2007. Om årsstämman fattar beslut i enlig-
het med styrelsens förslag beräknas utdelningen 
utbetalas från VPC den 4 maj 2007.
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Koncernens resultaträkning
Tkr	 	 	 2006	 2005

Nettoomsättning	 	 Not	3,4	 619 166	 626	870

Kostnad	för	sålda	varor	 	 	 -503 024	 -513	504

Bruttoresultat   116 142 113	366

	

Försäljningskostnader	 	 	 -37 660	 -41	967

Administrationskostnader	 	 Not	6	 -60 127	 -47	149

Utvecklingskostnader	 	 	 -15 308	 -10	318

Övriga	rörelseintäkter	 	 Not	9	 4 310	 1	534

Övriga	rörelsekostnader	 	 Not	10	 -11 984	 -126

Resultatandelar	och	nedskrivningar	intressebolag	 	 Not	12	 -	 -3	500

Rörelseresultat    Not	4,8,49 -4 627 11	840

Resultat från finansiella investeringar	

Övriga	ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	 	 Not	13	 1 303	 747

Övriga	räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 	 Not	14	 -12 773	 -7	704

Resultat efter finansiella poster	 	 	 -16 097	 4	883

	

Skatter	 	 Not	16	 2 363	 -3	243

Årets resultat för kvarvarande verksamheter  Not	4,33 -13 734 1	640

 

Årets resultat från avvecklade verksamheter  Not	17 17 498 20	341

	

Årets resultat	 	 	 3 764	 21	981

Hänförligt till:

Moderbolagets	aktieägare	 	 	 3 768	 21	981

Minoritetsintresse	 	 	 -4	 -

Resultat	per	aktie,	kvarvarande	verksamheter	(kr)	 	 	 -2:27	 0:29

Resultat	per	aktie,	avvecklade	verksamheter	(kr)	 	 	 2:89	 3:65

Resultat	per	aktie,	totalt	(kr)	 	 Not	46	 0:62	 3:94
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Koncernens balansräkning
Tkr	 	 	 2006-12-31		 2005-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	

Balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbeten	 	 Not	18	 10 919	 8	224

Goodwill	 	 Not	19	 37 761	 55	022

Övriga	immateriella	tillgångar	 	 Not	20	 1 561	 861

	 	 	 50 241	 64	107

Materiella anläggningstillgångar	 	 Not	21	 	

Byggnader	och	mark	 	 Not	22	 100 518	 136	157

Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 	 Not	23	 131 759	 141	490

Inventarier,	verktyg	och	installationer	 	 Not	24	 18 603	 27	322

Pågående	nyanläggningar	 	 Not	25	 315	 2	432

	 	 	 251 195	 307	401

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar	i	intressebolag	 	 Not	27,28,48	 8 525	 10	756

Andra	aktier	och	andelar	 	 Not	28,48	 20	 300

Långfristiga	fordringar	 	 Not	29,48	 1 600	 213

	 	 	 10 145	 11	269

Summa anläggningstillgångar	 	 	 311 581	 382	777

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror	och	förnödenheter	 	 	 75 097	 79	257

Varor	under	tillverkning	 	 	 30 397	 31	911

Färdiga	varor	 	 	 50 460	 57	864

Exploateringsfastigheter	 	 Not	30	 -	 102	333

	 	 	 155 954	 271	365

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	 	 Not	48	 102 740	 171	709

Skattefordringar	 	 	 4 443	 925

Upparbetad	men	ej	fakturerad	intäkt	 	 Not	31	 -	 22	287

Övriga	fordringar	 	 	 6 836	 22	060

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 	 Not	32	 5 761	 11	550

	 	 	 119 780	 228	531

Kassa	och	bank	 	 Not	48	 19 767	 56	080

Summa omsättningstillgångar   295 501 555	976

SUMMA TILLGÅNGAR   607 082	 938	753
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Koncernens balansräkning

Tkr	 	 	 2006-12-31	 2005-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  		 	 Not	33	

 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	

Aktiekapital		 	 Not	34	 37 819	 37	819

Övrigt	tillskjutet	kapital	 	 	 55 526	 55	526

Reserver	 	 	 -2 841	 -745

Balanserade	vinstmedel	inklusive	årets	resultat	 	 	 58 383	 135	631

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  148 887 228	231

Minoritetsintresse   32 -

Summa eget kapital   148 919	 228	231

Långfristiga skulder

Avsättningar	för	pensioner		 	 Not	37	 16 479	 28	909

Uppskjuten	skatteskuld	 	 Not	38	 16 683	 26	840

Övriga	långfristiga	avsättningar	 	 Not	39	 312	 2	011

Långfristiga	räntebärande	skulder	 	 Not	41,44,48	 213 325	 283	555

Summa långfristiga skulder	 	 	 246 799	 341	315

Kortfristiga skulder

Kortfristiga	avsättningar	 	 	 -	 1	827

Checkräkningskredit	 	 Not	40,44,48	 43 725	 37	276

Övriga	räntebärande	skulder	 	 Not	41,44,48	 41 790	 42	633

Förskott	från	kunder	 	 	 251	 10	748

Leverantörsskulder	 	 Not	48	 72 646	 141	527

Skatteskulder	 	 	 -	 4	613

Fakturerad	men	ej	upparbetad	intäkt	 	 Not	42	 -	 21	606

Övriga	skulder	 	 	 21 959	 28	309

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 	 Not	43	 30 993	 80	668

Summa kortfristiga skulder   211 364	 369	207

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   607 082 938	753

STÄLLDA SÄKERHETER	 	 Not	44	 415 351	 700	886

ANSVARSFÖRBINDELSER	 	 Not	45	 13 098	 40	585
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Koncernens kassaflödesanalys
Tkr	 	 	 2006	 2005

Den löpande verksamheten	

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 	 -16 097	 4	883

Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 	 Not	47	 56 457	 47	654

	 	 	 40 360	 52	537

Betald	skatt	 	 	  -5 944	 -3	700

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital	 	 	 34 416	 48	837

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	

Ökning/Minskning	av	varulager	 	 	  -8 978	 21	729

Minskning	av	rörelsefordringar	 	 Not	45	 16 928	 1	037

Minskning	av	rörelseskulder		 	 	 -10 238	 -30	746

Kassaflöde från den löpande verksamheten	 	 Not	47	 32 128	 40	857

Investeringsverksamheten

Investeringar	i	dotterbolag	 	 Not	2		 -	 -33	350

Investeringar	i	aktier	och	andelar		 	 	 -824	 -1	999

Investeringar	i	övriga	anläggningstillgångar	 	 	 -27 311	 -28	068

Ökning	av	långfristiga	fordringar	 	 	 -1 600	 -

Försäljning	av	övriga	anläggningstillgångar	 	 	 5 787	 45

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -23 948	 -63	372

Finansieringsverksamheten	

Minskning	av	räntebärande	skulder	 	 	 -8 009	 -2	394

Nyemissioner	 	 	 -	 2	152

Utdelning	till	aktieägare	 	 	 -7 564	 -6	912

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -15 573	 -7	154

Årets kassaflöde från kvarvarande verksamheter   -7 393	 -29	669

Kassaflöde från avvecklade verksamheter	

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 	 	 -19 874	 16	729

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 	 	 -6 022	 -6	206

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 	 45 839	 12	036

Kassaflöde från avvecklade verksamheter	 	 Not	47	 19 943	 22	559

 

Årets kassaflöde   12 550 -7	110

Likvida medel vid årets början   56 080 63	140

Likvida medel i avvecklade verksamheter   -48 861 -

Kursdifferens i likvida medel   -2	 50

Likvida medel vid årets slut	 	 Not	40,47	 19 767	 56	080
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Moderbolagets resultaträkning
Tkr	 	 	 2006	 2005

Nettoomsättning	 	 Not	3,5	 7 057	 10	256

Kostnad	för	sålda	varor	 	 	 -2 522	 -4	938

Bruttoresultat	 	 	 4 535	 5	318

Administrationskostnader	 	 Not	6	 -9 455	 -10	171

Övriga	kostnader	 	 Not	7	 -3 760	 -

Övriga	rörelseintäkter	 	 Not	9	 70	 -

Rörelseresultat  	 	 Not	8	 -8 610	 -4	853

Resultat från finansiella investeringar	

Resultat	från	andelar	i	koncernbolag	 	 Not	11	 11 799	 11	317

Resultat	från	andelar	i	intressebolag	 	 Not	12	 -	 -3	500

Ränteintäkter,	koncernbolag	 	 	 226	 196

Övriga	ränteintäkter		 	 Not	13	 1 487	 664

Räntekostnader,	koncernbolag	 	 	 -843	 -533

Övriga	räntekostnader	 	 Not	14	 -1 127	 -877

Resultat efter finansiella poster	 	 	 2 932	 2	414

Bokslutsdispositioner	 	 Not	15	 498	 -272

Skatter	 	 Not	16,33	 5 244	 1	569

Årets resultat	 	 Not	33	 8 674	 3	711
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Moderbolagets balansräkning
Tkr	 	 	 2006-12-31	 2005-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	och	mark	 	 Not	22	 -	 26	054

Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 	 Not	23	 -	 548

Inventarier,	verktyg	och	installationer	 	 Not	24	 150	 192

	 	 	 150	 26	794

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar	i	koncernbolag	 	 Not	26,48	 169 001	 238	968

Andelar	i	intressebolag	 	 Not	27,48	 8 525	 10	309

Uppskjuten	skattefordran	 	 Not	38	 472	 -

	 	 	 177 998	 249	277

Summa anläggningstillgångar   178 148	 276	071

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	 	 Not	48	 82	 416

Fordringar	hos	koncernbolag	 	 	 9 449	 13	389

Skattefordran	 	 	 1 111	 -

Övriga	fordringar	 	 	 2 010	 2	635

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 	 Not	32	 513	 1	491

	 	 	 13 165	 17	931

Kassa	och	bank	 	 Not	48	 18 388	 34	401

	 	 	 	 	

Summa omsättningstillgångar   31 553	 52	332

SUMMA TILLGÅNGAR   209 701	 328	403
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Moderbolagets balansräkning
Tkr	 	 	 2006-12-31	 2005-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   	 	 Not	33	

Bundet eget kapital

Aktiekapital		 	 Not	34	 37 819	 37	819

Uppskrivningsfond	 	 Not	35	 -	 7	472

Reservfond	 	 	 58 872	 58	872

	 	 	 96 691	 104	163

Fritt eget kapital

Balanserad	vinst	 	 	 32 036	 68	090

Årets	resultat	 	 	 8 674	 3	711

	 	 	 40 710	 71	801

Summa eget kapital   137 401	 175	964

Obeskattade reserver	 	 Not	36	 1 315	 1	813

	

Långfristiga skulder

Avsättningar	för	pensioner		 	 Not	37	 6 060	 6	504

Uppskjuten	skatteskuld	 	 Not	38	 -	 3	380

Långfristiga	räntebärande	skulder	 	 Not	41,44,48	 32 176	 32	576

Summa långfristiga skulder   38 236	 42	460

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit	 	 Not	40,44,48	 3 322	 1	450

Övriga	räntebärande	skulder	 	 Not	41,44,48	 7 751	 7	620

Leverantörsskulder	 	 Not	48	 2 806	 1	719

Skulder	till	koncernbolag	 	 	 9 822	 81	007

Övriga	skulder	 	 	 7 462	 13	625

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 	 Not	43	 1 586	 	2	745

Summa kortfristiga skulder   32 749	 108	166

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   209 701	 328	403

STÄLLDA SÄKERHETER	 	 Not	44	 73 172	 110	369

ANSVARSFÖRBINDELSER	 	 Not	45	 15 366	 50	142
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Moderbolagets kassaflödesanalys
Tkr	 	 	 2006	 2005

Den löpande verksamheten

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 	 2 932	 2	414

Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 	 Not	47	 -38 446	 18	289

	 	 	 -35 514	 20	703

Betald	skatt	 	 	 -1 092	 -710

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändringar av rörelsekapital   -36 606	 19	993

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	

Minskning	av	rörelsefordringar	 	 	 5 877	 7	818

Minskning/Ökning	av	rörelseskulder		 	 	 -66 516	 10	252

Kassaflöde från den löpande verksamheten	 	 Not	47	 -97 245	 38	063

Investeringsverksamheten	

Investeringar	i	aktier	i	dotterbolag	 	 Not	2	 -5 000	 -33	410

Investeringar	i	övriga	aktier	och	andelar	 	 	 -	 -1	999

Investeringar	i	övriga	anläggningstillgångar	 	 	 -1 299	 -2	164

Försäljning	av	anläggningstillgångar	 	 	 93 492	 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten   87 193	 -37	573

Finansieringsverksamheten

Ökning	av	räntebärande	skulder	 	 	 1 603	 15	787

Nyemissioner	 	 	 -	 2	152

Utdelning	till	aktieägare	 	 	 -7 564	 -6	912

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -5 961	 11	027

Årets kassaflöde   -16 013	 11	517

Likvida medel vid årets början   34 401	 22	884

Likvida medel vid årets slut	 	 Not	40,47	 18 388	 34	401
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Förändringar i eget kapital
Koncernen

Moderbolaget

	 Hänförligt	till	moderbolagets	aktieägare	

	 	 	 Övrigt	 	 Balan-

	 	 Aktie-	 tillskjutet	 	 serad	 	 Minoritets-

Tkr	 Not	33	 kapital	 kapital	 Reserver	 vinst	 Summa	 intresse	 Summa

Eget kapital 2004-12-31  34 563 25 430 3 116 416 176 412 711 177 123

Effekt	av	byte	av	redovisningsprincip	 	 	 	 	 4	146	 4	146	 	 4	146

Eget kapital 2004-12-31 justerad i  

enlighet med ny redovisningsprincip  34 563 25 430 3 120 562 180 558 711 181 269

Omräkningsdifferenser	 	 	 	 -1	149	 	 -1	149	 	 -1	149

Valutakursdifferenser	från	säkring	av	 	

nettoinvestering	i	utlandsverksamhet	 	 	 	 401	 	 401	 	 401

Årets	resultat	 	 	 	 	 21	981	 21	981	 	 21	981

Summa intäkter och kostnader för året    -748 21 981 21 233  21 233

Nyemission	 	 3	256	 30	096	 	 	 33	352	 	 33	352

Utdelning	 	 	 	 	 -6	912	 -6	912	 	 -6	912

Förvärv	av	minoritet	 	 	 	 	 	 0	 -711	 -711

Eget kapital 2005-12-31   37 819 55 526 -745 135 631 228 231 0 228 231

Omräkningsdifferenser	 	 	 	 -2	830	 	 -2	830	 	 -2	830

Valutakursdifferenser	från	säkring	av	 	

nettoinvestering	i	utlandsverksamhet	 	 	 	 734	 	 734	 	 734

Årets	resultat	 	 	 	 	 3	764	 3	764	 	 3	764

Summa intäkter och kostnader för året    -2 096 3 764 1 668  1 668

Utdelning	 	 	 	 	 -7	564	 -7	564	 	 -7	564

Utdelning	av	Forshem	Group	AB	 	 	 	 	 -73	448	 -73	448	 	 -73	448

Förändring	av	minoritet	 	 	 	 	 	 0	 32	 32

Eget kapital 2006-12-31  37 819 55 526 -2 841 58 383 148 887 32 148 919

	 	 	 	 Fritt	 Summa

	 	 Aktie-	 Bundna	 eget	 eget

Tkr	 Not	33	 kapital	 reserver	 kapital	 kapital

Eget kapital 2004-12-31  34 563 36 504 69 494 140 561

Upplösning	uppskrivningsfond	 	 	 -256	 256	 0

Koncernbidrag	efter	skatt		 	 	 	 5	252	 5	252

Nyemission	 	 3	256	 30	096	 	 33	352

Utdelning	 	 	 	 -6	912	 -6	912

Årets	resultat	 	 	 	 3	711	 3	711

Eget kapital 2005-12-31  37 819 66 344 71 801 175 964

Upplösning	uppskrivningsfond	 	 	 -7	472	 7	472	 0

Koncernbidrag	efter	skatt		 	 	 	 3	533	 3	533

Utdelning	av	Forshem	Group	AB	 	 	 	 -43	206	 -43	206

Utdelning	 	 	 	 -7	564	 -7	564

Årets	resultat	 	 	 	 8	674	 8	674

Eget kapital 2006-12-31  37 819 58 872 40 710 137 401
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Bokslutskommentarer och noter
Information om bolaget och årsredovisningen

AB Westergyllen, org.nr 556021-9650, är ett 
svenskt publikt aktiebolag med säte i Götene 
kommun, Västra Götalands län.

Westergyllens årsredovisning för verksamhets-
året 2006 är undertecknad av styrelsen och verk-
ställande direktören den 21 februari 2007. De i 
årsredovisningen ingående resultat- och balans-
räkningarna för moderbolaget och koncernen 
skall fastställas på årsstämman i AB Westergyllen 
som hålls den 25 april 2007.

Redovisningsprinciper

Westergyllens koncernredovisning är upprättad i 
enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Eftersom moderbolaget är ett 
bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända 
IFRS. Koncernredovisningen är vidare upprättad 
i enlighet med svensk lag genom tillämpning av 
Redovisningsrådets rekommendation RR 30 
Kompletterande redovisningsregler för koncer-
ner. Moderbolagets årsredovisning är upprättad i 
enlighet med svensk lag och med tillämpning av 
Redovisningsrådets rekommendation RR 32  
Redovisning för juridiska personer. Detta inne-
bär att IFRS värderings- och upplysningsregler 
tillämpas med de avvikelser som framgår av av-
snittet Moderbolagets redovisningsprinciper.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen baseras på historiska  
anskaffningsvärden, med undantag för derivata 
finansiella instrument som redovisas till verkligt 
värde. Det redovisade värdet på tillgångar och 
skulder som säkrats, och som normalt redovisas 
till anskaffningsvärde, har justerats för föränd-
ringar i de verkliga värden som hänför sig till de 
risker som säkrats (säkring av verkligt värde). 

Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och 
samtliga dotterbolag, varmed avses de bolag i 
vilka AB Westergyllen äger mer än 50 procent av 
aktiernas röstvärde, eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande. De finansiella rappor-
terna för moderbolaget och dotterbolagen som 
tas in i koncernredovisningen avser samma peri-
od och är upprättade enligt de redovisningsprin-
ciper som gäller för koncernen.

Vid bolagsstämman den 16 november 2006 
beslutades att dela ut Forshem Group AB, enligt  
Lex ASEA, till Westergyllens aktieägare. Efter ut-
delningen listas Forshems B-aktie på First North 
sedan den 23 november 2006.

Resultatet från affärsområde Bygg/Miljö för 
perioden 1 januari till 16 november 2006 ingår i 
denna årsredovisning. Resultatet har exkluderats 
från alla intäkts- och kostnadsposter i resultat-
räkningen och redovisas som ett netto, efter 
skatt, i posten ”Årets resultat från avvecklade 
verksamheter”.

Alla koncerninterna mellanhavanden, intäk-
ter, kostnader, vinster eller förluster som upp-
kommer i transaktioner mellan företag som om-
fattas av koncernredovisningen elimineras i sin 
helhet. 

Ett dotterbolag tas med i koncernredovisning-
en från förvärvstidpunkten, vilken är den dag då 
moderbolaget får ett bestämmande inflytande, 
och ingår i koncernredovisningen fram till den 
dag det bestämmande inflytandet upphör.

Pinol A/S som förvärvades den 21 november 
2005 är intaget i koncernredovisningen enligt för-
värvsmetoden. Den innebär bland annat att an-
skaffningsvärdet fördelas på förvärvade tillgångar, 
övertagna åtaganden och skulder vid förvärvstid-
punkten på basis av dessas verkliga värden. 

Som intressebolag redovisas bolag där AB 
Westergyllen har ett aktieinnehav som motsvarar 
minst 20 procent och högst 50 procent av 
röstvärdet eller på annat sätt har ett betydande 
inflytande. Intressebolag redovisas enligt  
kapitalandelsmetoden. Denna metod innebär att 
bokförda värdet på aktierna i intressebolag för-
ändras med koncernens andel i intressebolagens 
resultat minskat med erhållen utdelning.

I koncernredovisningen ingående utländska 
dotterbolags resultat- och balansräkningar har 
omräknats enligt den så kallade dagskursmeto-
den. Denna metod innebär att balansräkningen 
omräknas till balansdagens kurs och resultaträk-
ningen till genomsnittskurs. Härvid uppkommen 
omräkningsdifferens har förts direkt till det egna 
kapitalet.

Kritiska redovisningsfrågor samt uppskattningar 
och bedömningar

Vid upprättandet av Westergyllens koncernredo-
visning har styrelsen och verkställande direktö-
ren inte identifierat några kritiska redovisnings-
frågor som haft stor betydelse för redovisade 
belopp.

Vissa antaganden om framtiden och vissa 
uppskattningar och bedömningar per balansda-
gen har särskild betydelse för värderingen av till-
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gångarna och skulderna i balansräkningen.
Under andra kvartalet 2006 förvärvade Gam-

bro rörelsen och tillgångarna i det delägda bola-
get Hemapure. Den slutgiltiga köpeskillingens 
storlek är avhängig av den sålda verksamhetens 
framtida utveckling under kommande år och är 
svår att slutgiltigt fastställa. Se not 27.

Redovisning av kostnaden för förmånsbe-
stämda pensionsplaner är baserad på aktuariella 
beräkningar som i sin tur grundar sig på utveck-
lingen av olika faktorer. Se not 37.

Värdet på goodwill prövas minst en gång per 
år med avseende på eventuellt nedskrivningsbe-
hov. Prövningen kräver en bedömning av nytt-
jandevärdet på den kassagenererande enhet, eller 
grupper av enheter, till vilken goodwillvärdet är 
hänförligt. Detta kräver i sin tur att det förvän-
tade framtida kassaflödet från den kassagenere-
rande enheten uppskattas samt en relevant dis-
konteringsränta fastställs för beräkning av kas-
saflödets nuvärde. De bedömningar som gjorts 
per den 31 december 2006 anges i not 19.

Ändrade redovisningsprinciper

Uppställningsformen för koncernresultaträkning-
en och koncernbalansräkningen har ändrats, vil-
ket medfört att vissa jämförelseuppgifter har om-
klassificerats.

Rörelseförvärv

IFRS 3 tillämpas på rörelseförvärv som genom-
förts från och med den 1 januari 2004, vilket är i 
överensstämmelse med IFRS 1 och således ett 
undantag från huvudregeln om retroaktiv till-
lämpning av IFRS.

IFRS 3 innebär att verkligt värde på identifier-
bara tillgångar och skulder i den förvärvade 
verksamheten fastställs vid förvärvstidpunkten. 
Identifierbara tillgångar och skulder innefattar 
även tillgångar, skulder och avsättningar inklusi-
ve förpliktelser och anspråk från utomstående 
part som inte redovisas i den förvärvade verk-
samhetens balansräkning. Avsättningar görs inte 
för utgifter avseende planerade omstrukturerings-
åtgärder som är en del av förvärvet. Skillnaden 
mellan anskaffningsvärdet för förvärvet och för-
värvad andel av nettotillgångarna i den förvärva-
de verksamheten klassificeras som goodwill och 
redovisas som immateriell tillgång i balansräk-
ningen. 

Nyttjandeperioden för varje enskild immate-
riell tillgång fastställs och skrivs av över nyttjan-
deperioden. Om nyttjandeperioden bedöms som 
obestämbar sker ingen avskrivning. En bedöm-
ning som resulterar i att en immateriell tillgångs 
nyttjandeperiod är obestämbar beaktar alla rele-
vanta förhållanden och grundas på att det inte 
finns någon förutsebar bortre tidsgräns för det 
nettokassaflöde som tillgången genererar. Nytt-
jandeperioden för goodwill antages generellt som 
obestämbar. 

Rapportering för segment

Westergyllen är organiserad i två affärsområden, 
Verkstad/Teknik och Elektronik. Dessa rörelse-
grenar utgör den primära indelningsgrunden för 
segmentinformationen. Koncernen bedriver verk-
samhet i Sverige och Danmark. Huvuddelen av 
verksamheten bedrivs i Sverige.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har vär-
derats till balansdagens kurs.  

Derivat

Utestående derivat redovisas till verkligt värde i 
balansräkningen och förändringen redovisas i re-
sultaträkningen.

 

Intäkter

Intäkter från koncernens entreprenadverksamhet 
för jämförelse året 2005 redovisas i enlighet med 
IAS 11 Entreprenadavtal och beskrivs separat 
nedan under rubriken Successiv vinstavräkning 
av koncernens entreprenadprojekt.

Avyttring av omsättningsfastigheter redovisas 
normalt som intäkt det år då bindande avtal om 
försäljning ingås.

Övriga intäkter redovisas när varorna är leve-
rerade och äganderätten har övergått till köparen.

 

Successiv vinstavräkning av koncernens  
entreprenadprojekt

Resultatet för koncernens entreprenadverksam-
het i Götenehus och Sjödalshus för jämförelseår-
et redovisas med tillämpning av successiv vinst-
avräkning i enlighet med IAS 11 Entreprenadav-
tal. Tillämpning av successiv vinstavräkning 
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innebär att resultatet redovisas i takt med pro-
jektens upparbetning. Graden av upparbetning 
bestäms i huvudsak på basis av nedlagda pro-
jektkostnader i förhållande till beräknade ned-
lagda projektkostnader vid färdigställandet. I re-
sultaträkningen redovisas upparbetad projektin-
täkt i posten Nettoomsättning.

I balansräkningen redovisas upparbetad men 
ej fakturerad intäkt och fakturerad men ej upp-
arbetad intäkt brutto projekt för projekt. De 
projekt som har mer upparbetade intäkter än 
vad som är fakturerat inklusive lyft på kreditiv 
redovisas som omsättningstillgång medan de 
projekt som har fakturerat mer inklusive lyft på 
kreditiv än de upparbetade intäkterna redovisas 
som kortfristig skuld. 

Som grundläggande villkor för successiv 
vinstavräkning gäller att projektintäkt, projekt-
kostnad och upparbetningsgrad skall kunna be-
stämmas på ett tillförlitligt sätt. Enstaka projekt 
kan förekomma för vilka en tillförlitlig bestäm-
ning av projektintäkt och projektkostnad inte 
kan göras när bokslutet upprättas. I dessa fall 
bestäms intäkten istället med hjälp av så kallad 
nollavräkning. Projektet redovisas då med en in-
täkt motsvarande upparbetad kostnad, vilket 
innebär att resultatet på projektet tas upp till 
noll kronor i avvaktan på att en resultatbestäm-
ning kan göras. Så snart det är möjligt sker över-
gång till successiv vinstavräkning.  

Projekt som byggs i egen regi har redovisats 
med hjälp av så kallad nollavräkning enligt ovan.

Reservationer har gjorts för beräknade förlus-
ter, i den mån sådana förekommer.

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan är beräknade på till-
gångarnas anskaffningsvärden, i förekommande 
fall reducerade med erhållna lokaliseringsbidrag. 
Tidigare gjorda uppskrivningar har inräknats i 
tillgångarnas anskaffningsvärden. Avskrivnings-
satserna baseras på tillgångarnas beräknade nytt-
jandeperioder. 

Avskrivningar enligt plan uppgår till följande 
procentsatser:

Byggnader  2–4 %
Markanläggningar  3,75–5 %
Fordon och lättare maskiner  20 %
Ytmonteringslinjer för  
kretskortstillverkning  14–20 %
Övriga maskiner  10–20 %
Datorer och kontorsmaskiner  20 %
Övriga inventarier  10 %
Patent och övriga immateriella tillgångar  20 %
Balanserade utgifter för  
utvecklingsarbeten  se nedan

 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

består av utvecklingskostnader för framtagning 
av nya produkter hos Fixturlaser. De balanserade 
utvecklingskostnaderna skrivs av linjärt över till-
gångarnas uppskattade nyttjandeperioder. De nu 
redovisade tillgångarna bedöms ha en nyttjande-
period om tre till fem år.

Nedskrivningar

Westergyllen tillämpar IAS 36 Nedskrivningar 
vilket innebär att det görs en bedömning av till-
gångens återvinningsvärde då det finns indikatio-
ner på att en tillgång har minskat i värde. Är det 
bokförda värdet högre än återvinningsvärdet 
sker en nedskrivning till återvinningsvärdet.

Termen nedskrivningar används även i sam-
band med omvärdering av tomter och visnings-
hus som redovisas som omsättningsfastigheter. 
Värdering av dessa fastigheter sker dock enligt 
lägsta värdets princip.

Lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet i den period till 
vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade 
medlen har använts.

Skatt

Inkomstskatt och uppskjuten skatt redovisas en-
ligt IAS 12 Inkomstskatter.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller er-
hållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering 
av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt 
i temporära skillnader mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
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Beloppen beräknas efter hur de temporära skillna-
derna förväntas bli utjämnade och med tillämp-
ning av de skattesatser och skatteregler som är be-
slutade eller aviserade per balansdagen.

Temporära skillnader beaktas ej i koncernmäs-
sig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga 
till aktier i koncernbolag. I koncernredovisningen 
är obeskattade reserver uppdelade på uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skatte-
fordringar avseende avdragsgilla temporära skill-
nader och underskottsavdrag redovisas endast i 
den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
medföra lägre skattebetalningar i framtiden.

Skattesatsen för Sverige i årets bokslut är 28 
procent.

Pensioner

Westergyllens åtagande för pensioner fullgörs ge-
nom fortlöpande utbetalningar till fristående 
myndigheter eller försäkringsbolag samt genom 
avsättningar och utbetalningar som omfattas av 
det så kallade FPG/PRI-systemet. 

Pensionsåtaganden genom förmånsbestämda 
planer beräknas i koncernen enligt aktuariella 
metoder och ersättningsbeloppen beräknas enligt 
den så kallade Projekt Unit Credit Method och 
minskas med marknadsvärdet av pensionstill-
gångar. Metoden innebär att varje tjänstgörings-
period anses ge upphov till en tillkommande en-
het av den slutliga förpliktelsen. Varje enhet 
beräknas separat och tillsammans utgör de den 
totala förpliktelsen på balansdagen. Avsikten 
med principen är att kostnadsföra pensionsbetal-
ningarna linjärt under anställningstiden. Beräk-
ningen görs årligen av oberoende aktuarier. Den 
förmånsbestämda skulden värderas därvid till 
nuvärdet av förväntade framtida utbetalningar 
med användande av en diskonteringsränta, som 
motsvarar räntan som anges i not 37.

Beräknade aktuariella vinster och förluster re-
dovisas inte inom den tioprocentiga korridoren. 
Det är först när aktuariella vinster och förluster 
faller utanför korridoren som intäkter respektive 
kostnader redovisas. Resultatfördelningen sker 
över pensionsförpliktelsens förväntade genom-
snittliga återstående tjänstgöringstid.

Redovisningen tillämpas beträffande alla 
identifierade förmånsbestämda pensionsplaner i 
koncernen. Koncernens utbetalningar avseende 
avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som 
kostnad under den period de anställda utfört de 
tjänster som avgiften avser.

Statliga stöd

Statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas 
i balansräkningen genom att bidraget reducerar 
tillgångens redovisade värde. Statliga bidrag som 
erhålls för att täcka en viss kostnad redovisas 
som en minskning av motsvarande kostnader.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Utgifter för utveckling av egna produkter i dot-
terbolaget Fixturlaser redovisas som immateriell 
tillgång i balansräkningen under rubriken Balan-
serade utgifter för utvecklingsarbeten när följan-
de förhållanden föreligger:

Det är tekniskt möjligt att färdigställa den ny-
utvecklade produkten så att den kan säljas. Det 
är bolagets avsikt att färdigställa produkten och 
sälja den. Bolaget har förutsättningar att sälja 
produkten och den bedöms komma att medföra 
ekonomiska fördelar för bolaget. Det finns adek-
vata tekniska, finansiella och andra resurser för 
att fullfölja utvecklingen och att sälja produkten. 
Bolaget måste också på ett tillförlitligt sätt kunna 
beräkna de utgifter för utveckling som kan hän-
föras till den nya produkten.

Goodwill

Nedskrivningsbehovet prövas minst årligen för 
immateriella tillgångar, inklusive goodwill, med 
obestämbar nyttjandeperiod. Nedskrivningsbe-
hovet för goodwill prövas genom följande förfa-
rande.

Det goodwillvärde som fastställs per förvärvs-
tidpunkten fördelas på kassagenererande enheter, 
eller grupper av kassagenererande enheter. Till 
dessa kassagenererande enheter kan hänföras 
även tillgångar och skulder som vid förvärvstid-
punkten redan finns i koncernen. Varje sådant 
kassaflöde som goodwill fördelas till motsvaras 
av den lägsta nivån inom koncernen på vilken 
goodwill övervakas i företagets styrning och är 
inte en större del av koncernen än ett segment, 
vilket motsvarar en rörelsegren eller ett geogra-
fiskt område enligt koncernens segmentsrappor-
tering.

Ett nedskrivningsbehov föreligger när det 
återvinningsbara beloppet avseende en kassage-
nererande enhet (eller grupper av kassagenere-
rande enheter) understiger redovisat värde. En 
nedskrivning redovisas då i resultaträkningen.
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Leasingavtal

Leasingavtal redovisas i koncernen enligt IAS 17 
Leasingavtal. Leasing klassificeras i koncernredo-
visningen antingen som finansiell eller operatio-
nell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna som är 
förknippade med ägandet i allt väsentligt är 
överfört till leasetagaren. I annat fall är det fråga 
om operationell leasing. I korthet innebär finan-
siell leasing att gällande anläggningstillgång re-
dovisas som tillgångspost i balansräkningen 
medan en motsvarande skuld bokas upp på pas-
sivsidan av balansräkningen. I resultaträkningen 
redovisas planenliga avskrivningar på tillgången 
i enlighet med bolagets avskrivningsprinciper. 
Den del av leasingavgiften som avser ränta redo-
visas som finansiell kostnad i resultaträkningen 
medan resterande del av leasingavgiften minskar 
uppbokad skuld. Operationell leasing innebär i 
korthet att någon tillgångs- eller motsvarande 
skuldpost inte redovisas i balansräkningen hos 
leasingtagaren.

Varulager inklusive exploateringsfastigheter

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaff-
ningskostnaden enligt den så kallade först in- 
först ut-principen och verkliga värdet. Erforder-
ligt avdrag har gjorts för inkurans.

Avsättningar

Avsättningar redovisas enligt IAS 37 Avsättning-
ar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. 
En avsättning redovisas i balansräkningen när 
det finns ett åtagande och det är troligt att ett ut-
flöde av resurser kommer att krävas för att reg-
lera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskatt-
ning av beloppet kan göras.

Moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådet re-
kommendation RR 32 Redovisning för juridiska 
personer. Detta innebär att moderbolaget tilläm-
par IFRS värderings- och upplysningsregler med 
bland annat nedan angivna avvikelser.

Erlagda pensionspremier samt förändring av 
redovisad pensionsskuld till FPG/PRI redovisas 
fortlöpande som en pensionskostnad.

Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna 
för operationell leasing.

Koncernbidrag och aktieägartillskott redovi-
sas i enlighet med uttalande från Redovisningsrå-
dets Akutgrupp. Detta innebär att koncernbidrag 
och aktieägartillskott samt därtill hörande skatt 
har redovisats direkt i det egna kapitalet och ej 
över resultaträkningen.

Närståendetransaktioner

Utöver vad som anges i not 1 och vad som fram-
går av information i förvaltningsberättelsen om 
Hemapure har inga närståendetransaktioner fö-
rekommit.
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Noter till resultat och balansräkningar
Belopp	i	tkr	där	ej	annat	anges

Not 1   
Personal och personalkostnader      

	 	 2006	 	 	 2005

Medelantalet anställda fördelade på kvinnor och män	 Män	 Kvinnor	 Totalt	 Män	 Kvinnor	 Totalt

Koncernen
Sverige	 451	 145	 596	 521	 173	 694
Danmark	 95	 40	 135	 -	 -	 0
Tyskland	 4	 3	 7	 4	 2	 6

 550 188 738 525 175 700
Moderbolaget
Sverige	 2	 2	 4	 2	 2	 4

	 	 2006	 	 	 2005

	 Styrelse		 Övriga	 	 Styrelse		 Övriga
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader	 och	VD	 anställda	 Totalt	 och	VD	 anställda	 Totalt

Koncernen
Löner	och	andra	ersättningar	 8	273	 237	478	 245	751	 7	988	 196	453	 204	441
(varav	tantiem)		 (333)	 -	 (333)	 (422)	 -	 (422)
sociala	kostnader	 4	125	 77	392	 81	517	 4	496	 79	617	 84	113
(varav	pensionskostnader)	 (2	069)	 (15	464)	 (17	533)	 (1	858)	 (13	720)	 (15	578)

 12 398 314 870 327 268 12 484 276 070 288 554

Moderbolaget	
Löner	och	andra	ersättningar	 1	951	 1	695	 3	646	 1	951	 1	488	 3	439	
(varav	tantiem)		 -	 -	 -	 (75)	 -	 (75)
sociala	kostnader	 1	253	 879	 2	132	 1	326	 1	262	 2	588
(varav	pensionskostnader)	 (623)	 (361)	 (984)	 (693)	 (716)	 (1	409)

 3 204 2 574 5 778 3 277 2 750 6 027

	 	 2006	 	 	 2005

	 Styrelse		 Övriga	 	 Styrelse		 Övriga
Löner, andra ersättningar per land	 och	VD	 anställda	 Totalt	 och	VD	 anställda	 Totalt

Moderbolaget	i	Sverige	 1	951	 1	695	 3	646	 1	951	 1	488	 3	439
Dotterbolag	i	Sverige	 4	802	 176	698	 181	500	 5	869	 187	402	 193	271
Dotterbolag	i	Danmark	 1	520	 56	787	 58	307	 168	 5	412	 5	580
Dotterbolag	i	Tyskland	 -	 2	298	 2	298	 -	 2	151	 2	151

 8 273 237 478 245 751 7 988 196 453 204 441

År	2006	inkluderar	avvecklade	verksamheter	fram	till	utdelningsdatum.	Jämförelsetal	
för	2005	har	ej	justerats	för	avvecklade	verksamheter	utan	kvarstår	oförändrade	från	
föregående	år.

	Kapitalvärdet	av	samtliga	pensionsförpliktelser,	utöver	tjänstepensioner	enligt	
ITP-planen	m	m	och	övriga	skuldförda	pensionsförpliktelser,	uppgick	vid	2006	
års	utgång	till	1.687	tkr	i	koncernen	och	med	samma	belopp	i	moderbolaget.	Av	
moderbolagets	förpliktelser	avsåg	1.632	tkr	den	nuvarande	ordföranden	och	tidigare	
verkställande	direktören	Sture	Öster.	Samtliga	förpliktelser	har	tryggats	med	en-
gångsbetalda	kapitalförsäkringar.

	Pensionsförpliktelserna	är	i	samtliga	fall	begränsade	till	vad	som	faller	ut	på	
tecknad	kapitalförsäkring.	Varken	tillgången	i	form	av	erlagd	kapitalförsäkringspre-
mie	eller	pensionsskulden	är	upptagen	i	balansräkningen.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Principer
Till	styrelsens	ordförande	och	ledamöter	utgår	arvode	enligt	årsstämmans	beslut.	
Något	särskilt	arvode	utgår	ej	för	kommittéarbete.	Separat	arvode	utgår	till	externa	
ledamöter	i	dotterbolagsstyrelser.	Arbetstagarrepresentanter	erhåller	ej	arvode.

	Ersättning	till	verkställande	direktör	och	andra	ledande	befattningshavare	
utgörs	av	grundlön,	bilförmån,	rörlig	ersättning	samt	pension.	Med	andra	ledande	
befattningshavare	avses	den	person	som	tillsammans	med	verkställande	direktören	
utgör	koncernledningen.	Den	rörliga	ersättningen	är	maximerad	till	35	procent	av	

grundlönen	inklusive	bilförmån.	Den	rörliga	ersättningen	baseras	på	utfall	av	resultat	
och	kassaflöde	i	koncernen.

Berednings- och beslutsprocess
Styrelsen	har	utsett	en	ersättningskommitté	som	behandlar	och	beslutar	om	ersätt-
ningar	till	VD	och	till	VD	direkt	rapporterande	befattningshavare.

Ersättningar och övriga förmåner under året
I	enlighet	med	bolagsstämmans	beslut	om	arvoden	till	styrelsen	har	under	2006	
utbetalats	570	tkr.	Till	styrelsens	ordförande	Sture	Öster	har	utbetalats	styrelsearvode	
med	130	tkr.	Sture	Öster	har	också	varit	styrelseledamot	i	några	dotterbolag	och	har	
för	detta	intjänat	styrelsearvode	med	108	tkr.

	Styrelseledamoten	Lennart	Mårtensson	har	varit	styrelseledamot	i	dotterbolagen	
Pinol	A/S,	Elos	Medical	AB	och		Elos	Precision	AB	och	har	för	detta	intjänat	styrel-
searvode	med	83	tkr.	Styrelseledamoten	Lars	Spongberg	har	varit	styrelseledamot	
i	dotterbolaget	Fixturlaser	AB	och	har	för	detta	erhållit	styrelsearvode	med	35	tkr.	
Styrelsesuppleanten	Thomas	Öster	har	varit	styrelseledamot	i	Elektromekan	i	Årjäng	
AB	och	har	för	detta	erhållit	styrelsearvode	med	50	tkr.

Till	verkställande	direktören	har	utgått	lön	och	annan	ersättning	inkl	bilförmån	
om	sammanlagt	1.593	tkr.	Av	ersättningen	utgjorde	140	tkr	bonus	för	verksamhets-
året	2005.	Bonusen	för	2005	baseras	till	80	procent	på	koncernens	resultat	och	till	
20	procent	på	koncernens	kassaflöde.	Pensionsåldern	för	verkställande	direktören	
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Not 1, forts

Not 2    
Förvärv och försäljning av dotterbolag 

är	65	år.	Bolaget	betalar	en	årlig	premie	för	verkställande	direktörens	pensions-
försäkring	motsvarande	ITP-planen	med	ett	tillägg	motsvarande	fyra	basbelopp.	
Pensionsgrundande	lön	är	grundlönen		samt	ett	genomsnitt	av	de	tre	senaste	årens	
rörliga	ersättningar.	Pensionen	är	avgiftsbestämd.	Den	betalda	pensionspremien	för	
2006	uppgick	sammanlagt	till	424	tkr.	Vid	uppsägning	från	bolagets	sida	gäller	en	
uppsägningstid	på	24	månader	med	avräkning	mot	andra	inkomster	under	uppsäg-
ningstiden.	Vid	uppsägning	från	verkställande	direktörens	sida	gäller	en	uppsäg-
ningstid	på	sex	månader.	Inga	särskilda	avtal	finns	beträffande	avgångsvederlag.

	Till	övriga	personer	i	koncernledningen	har	under	2006	utgått	lön	och	annan	
ersättning	inkl	bilförmån	om	sammanlagt	1.095	tkr.	Av	ersättningen	utgjorde	139	
tkr	bonus	för	verksamhetsåret	2005.	Bonusen	för	2005	baseras	till	75	procent	på	

koncernens	resultat	och	till	25	procent	på	koncernens	kassaflöde.	Pensionsåldern	
för	övriga	ledande	befattningshavare	är	65	år.	Bolaget	betalar	en	årlig	premie	för	
övriga	ledande	befattningshavares	pensionsförsäkring	motsvarande	ITP-planen	med	
ett	tillägg	motsvarande	ett	basbelopp.	Pensionsgrundande	lön	är	grundlönen	samt	
ett	genomsnitt	av	de	tre	senaste	årens	rörliga	ersättning.	Pensionen	är	avgiftsbe-
stämd.	Den	för	2006	betalda	pensionsförsäkringen	uppgick	till	284	tkr.	För	övriga	
ledande	befattningshavare	finns	inga	särskilda	avtal	beträffande	avgångsvederlag	
och	uppsägningstider.

Utöver	vad	som	redovisats	ovan	har	inga	andra	ersättningar	eller	förmåner	utgått	
till	styrelseledamöter	eller	ledande	befattningshavare.	Några	andra	transaktioner	med	
närstående	har	inte	förekommit.

	 	

Könsfördelning inom styrelse och företagsledning 
(Antal	personer)	 	 	 	 	 	 	
	 	 2006	 	 	 2005	

Styrelseledamöter	inkl	suppleanter	 Män	 Kvinnor	 Totalt	 Män	 Kvinnor	 Totalt

Koncernen	 39	 2	 41	 71	 2	 73
Moderbolaget	 7	 1	 8	 10	 1	 11

	 	 2006	 	 	 2005

Företagsledningar	 Män	 Kvinnor	 Totalt	 Män	 Kvinnor	 Totalt

Koncernen	 33	 4	 37	 32	 2	 34
Moderbolaget	 2	 0	 2	 2	 0	 2

2006 
Tilläggsköpeskillingen	för	aktierna	som	förvärvades	i	Pinol	A/S	under	2005	har	
justerats	ned	med	5	998	tkr.	Aktieägartillskott	har	lämnats	till	två	dotterbolag	med	
totalt	5	000	tkr.

2005
Förvärv av dotterbolag
Den	21	november	2005	förvärvades	100	procent	av	aktierna	i	Pinol	A/S,	som	är	ett	
bolag	vars	huvudsakliga		inriktning	är	tillverkning	av	medicintekniska	produkter	som	
implantat	och	instrument.	Värdet	av	de	förvärvade	tillgångarna	och	skulderna	i	Pinol	
vid	förvärvet	var	följande:

Tillgångar	 	 	 	 Belopp

Byggnader	och	mark	 	 	 	 70	635
Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 	 	 	 36	569
Varulager	 	 	 	 40	862
Kortfristiga	fordringar	 	 	 	 29	551
Likvida	medel	 	 	 	 59

Summa tillgångar    177 676 

Skulder	

Uppskjuten	skatteskuld	 	 	 	 1	595
Räntebärande	skulder	 	 	 	 119	570
Kortfristiga	skulder	 	 	 	 23	869

Summa skulder    145 034

Förvärvade	nettotillgångar	 	 	 	 32	642
Goodwill	hänförlig	till	förvärvet	(Se	not	19)	 	 	 	 44	528

Summa köpeskilling    77 170

Den	totala	kostnaden	för	förvärvet	har	beräknats	till	77.170	tkr	och	består	av	kontant	
erlagd	köpeskilling,		en	emission	av	B-aktier	i	Westergyllen	samt	kostnader	hänför-
liga	till	förvärvet.	Nyemissionen	bestod	av	480.000	B-aktier	till	en	kurs	av	65	kr	per	
aktie,	vilket	var	kursen	på	tillträdesdagen.

Specifikation	av	köpeskillingen	 	 	 	 Belopp

Kontant	köpeskilling	 	 	 	 32	213
Nyemission	 	 	 	 31	200
Beräknad	tilläggsköpeskilling	 	 	 	 13	271
Kostnader	hänförliga	till	förvärvet	 	 	 	 486

Summa    77 170

Tilläggsköpeskillingen	baseras	på	resultatet	i	Pinol	under	verksamhetsåret	2006	och	
är	beräknad	till	ovanstående	belopp.

Förvärvets	effekt	på	koncernens	kassaflöde	 	 	 	 Belopp

Kontant	köpeskilling	 	 	 	 -32	213
Kostnader	 	 	 	 -486
Likvida	medel	i	det	förvärvade	bolaget	 	 	 	 59

Summa    -32 640

Från	förvärvstidpunkten	har	Pinol	bidraget	med	0,3	mkr	till	koncernens	nettoresultat.	
Om	bolaget	hade		förvärvats	i	början	av	2005	hade	koncernens	nettoresultat	påver-
kats	med	-6,6	mkr.	Förvärvet	har	påverkat	koncernens	nettoomsättning	med	29,8	
mkr.	Om	förvärvet	hade	gjorts	i	början	av	året	hade	nettoomsättningen	påverkats	med	
142,5	mkr.



��

Not 3
Nettoomsättning 

Under	2006	har	segmentet	Bygg/Miljö	delats	ut.	Redovisad	nettoomsättning	avser	
enbart	kvarvarande	verksamheter.	Större	delen	av	moderbolagets	intäkter	nedan	är	
interna.	

Moderbolagets	intäkter	fördelar	sig	enligt	följande	(mkr):
	 	 	 2006		 2005

Hyresintäkter	 	 	 1,9	 3,9
Administrationsarvoden	 	 	 3,5	 3,7
Övrigt	 	 	 1,7	 2,7

Summa   7,1 10,3

Not 4
Information om segment

Bygg/Miljö
Affärsområdet	Bygg/Miljö	har	delats	ut	till	aktieägarna	under	året	men	bestod	2005	av	dotterbolagen	Forshemgruppen,	Götenehus,	Sjödalshus	och	Westergyllen	Energi.	Koncer-
nens	småhustillverkning	dominerar	affärsområdet.

Elektronik
Affärsområdet	Elektronik	består	av	dotterbolaget	Elektromekan.	Bolaget	är	kontraktstillverkare	inom	elektronik.	Bolagets	största	produkt	är	ytmonterade	kretskort.

Verkstad/Teknik
Affärsområdet	Verkstad/Teknik	består	av	dotterbolagen	Pinol,	Elos	Medical,	Elos	Precision	och	Fixturlaser.	Bolagen	tillverkar	finmekaniska	produkter	och	laserbaserade	system	
för	uppriktning	och	positionering.	Pinol	förvärvades	2005-11-21	och	ingår	i	affärsområdets	redovisning	från	och	med	tillträdesdagen.

2006	 	 	 Verkstad/	 	 Övrigt/
Mkr	 		 	 Teknik	 Elektronik	 Eliminering	 Summa

Intäkter
Extern	försäljning	 	 	 402,1	 218,8	 -1,7	 619,2
Intern	försäljning	 	 	 2,4	 2,4	 -4,8	 0,0

Summa intäkter   404,5 221,2 -6,5 619,2

Resultat	

Rörelseresultat före ofördelade kostnader   34,2 -24,7  9,5
Ofördelade	kostnader	 	 	 	 	 	 -14,1
Resultatandelar	intressebolag	 	 	 	 	 	 0,0

Rörelseresultat     34,2 -24,7   -4,6
Ränteintäkter	m	m	 	 	 	 	 	 1,3
Räntekostnader	m	m	 	 	 	 	 	 -12,8
Skatt	på	årets	resultat	 	 	 	 	 	 2,4

Årets nettoresultat för kvarvarande verksamhet      -13,7

Övriga upplysningar	 	 	 Verkstad/
Mkr	 		 	 Teknik	 Elektronik	 	 Summa

Tillgångar	 	 	 441,6	 133,3	 	 574,9
Ofördelade	tillgångar	 	 	 	 	 	 32,2

Summa tillgångar   441,6 133,3  607,1

Skulder	 	 	 81,4	 62,2	 	 143,6
Ofördelade	skulder	 	 	 	 	 314,6

Summa skulder   81,4 62,2  458,2

Investeringar	 	 	 48,3	 2,6

Avskrivningar	 	 	 30,9	 11,9

Övriga	kostnader	som	ej	motsvaras	av	utbetalningar	 	 	 1,1	 0,6
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Not 4, forts

Not 5   
Inköp och försäljning mellan koncernbolag 

Av	moderbolagets	intäkter	avsåg	6,0	mkr	(8,2)	intäkter	från	koncernbolag.	Några	
inköp	från	koncernbolag	har	ej	förekommit	under	året.	 	
	 	
	 	

2005	 	 	 Verkstad/	 	 Övrigt/
Mkr	 	 	 Teknik	 Elektronik	 Eliminering	 Summa

Intäkter
Extern	försäljning	 	 	 239,6	 387,6	 -0,3	 626,9
Intern	försäljning	 	 	 18,5	 2,0	 -20,5	 0,0

Summa intäkter   258,1 389,6 -20,8 626,9

Resultat	

Rörelseresultat före ofördelade kostnader   23,0 -2,4  20,6
Ofördelade	kostnader	 	 	 	 	 	 -
Resultatandelar	intressebolag	 	 	 	 	 	 -3,5

Rörelseresultat     23,0 -2,4   11,8
Ränteintäkter	m	m	 	 	 	 	 	 0,7
Räntekostnader	m	m	 	 	 	 	 	 -7,7
Skatt	på	årets	resultat	 	 	 	 	 	 -3,2

Årets nettoresultat för kvarvarande verksamhet      1,6

Övriga upplysningar	 	 	 Verkstad/	 		 Avvecklad
Mkr	 		 	 Teknik	 Elektronik	 verksamhet	 Summa

Tillgångar	 	 	 434,7	 172,6	 255,6	 862,9
Ofördelade	tillgångar	 	 	 	 	 	 75,9

Summa tillgångar   434,7 172,6 255,6 938,8

Skulder	 	 	 79,7	 73,5	 163,4	 316,6
Ofördelade	skulder	 	 	 	 	 	 393,9

Summa skulder   79,7 73,5 163,4 710,5

Investeringar	 	 	 30,4	 8,8	 6,2	
	

Avskrivningar	 	 	 21,6	 16,6	 5,1	
	

Övriga	kostnader	som	ej	motsvaras	av	utbetalningar	 	 	 0,9	 0,1	 2,3

Försäljning uppdelad efter marknad	

Nedanstående	tabell	visar	fördelningen	av	koncernens	försäljning	per	marknad,	
oavsett	var	produkterna	har	tillverkats.

Mkr	 	 	 2006	 2005

Sverige	 	 	 368,7	 367,1
Norden	exkl	Sverige	 	 	 120,9	 29,6
Europa	exkl	Norden	 	 	 80,9	 59,5
Nordamerika	 	 	 16,7	 11,7
Övriga	marknader	 	 	 32,0	 159,0

Summa   619,2 626,9

Tillgångar och investeringar per geografiskt område	

Nedanstående	tabell	visar	det	redovisade	värdet	på	tillgångar	samt	investeringar	
fördelade	på	geografiska	områden	efter	var	tillgångarna	är	belägna.	

	 Tillgångar	 Investeringar
Mkr	 2006	 2005	 2006	 2005

Sverige	 402,7	 699,2	 42,5	 48,1
Danmark	 204,4	 221,3	 10,5	 1,5
Övriga	marknader	 0,0	 18,3	 0,0	 0,4

Summa 607,1 938,8 53,0 50,0

Not 6
Information angående ersättning till revisorer

	 Koncernen	 Moderbolaget
Arvode och kostnadsersättningar	 2006	 2005	 2006	 2005

Ernst	&	Young	AB
Revisionsuppdrag	 872	 867	 291	 256
Andra	uppdrag	 120	 62	 65	 -

Summa 992 929 356 256

Uppgifterna	ovan	avser	kvarvarande	verksamheter.
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Not 7
Övriga kostnader

Moderbolaget	 	 	 2006		 2005

Kostnader	i	samband	med	utdelning	av	Forshem	Group	 	 -3	760	 -

Summa   -3 760 -

Not 8
Avskrivningar enligt plan

Koncernen	 Kostnad	 Förs.-	 Adm.-
2006	 för	sålda	varor	 kostn.	 kostn.	 Summa

Övriga	immateriella	tillgångar	 52	 -	 183	 235
Balanserade	utvecklingskostnader	 -	 2	915	 -	 2	915
Byggnader	 3	228	 -	 384	 3	612
Markanläggningar	 46	 -	 2	 48
Maskiner	och	andra	
tekniska	anläggningar	 31	590	 -	 1	163	 32	753
Inventarier,	verktyg	och	
installationer	 4	732	 903	 1	233	 6	868

Summa 39 648 3 818 2 965 46 431

2005

Goodwill	 45	 -	 5	 50
Övriga	immateriella	tillgångar	 49	 -	 91	 140
Balanserade	utvecklingskostnader	 -	 3	529	 -	 3	529
Byggnader	 2	321	 335	 366	 3	022
Markanläggningar	 116	 28	 2	 146
Maskiner	och	andra	tekniska	
anläggningar	 27	922	 33	 1	050	 29	005
Inventarier,	verktyg	och	
installationer	 4	426	 2	339	 3	811	 10	576

Summa 34 879 6 264 5 325 46 468

Moderbolaget	 	 Kostnad	 Adm.-
2006	 	för	sålda	varor	 kostn.	 Summa

Byggnader	 	 373	 -	 373
Markanläggningar	 	 24	 -	 24
Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 	 90	 -	 90
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 	 -	 46	 46

Summa  487 46 533

2005

Byggnader	 	 870	 -	 870
Markanläggningar	 	 70	 -	 70
Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 	 160	 -	 160
Inventarier,	verktyg	och	installationer	 	 -	 59	 59

Summa  1 100 59 1 159

Not 9
Övriga rörelseintäkter

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Vinst	vid	försäljning	av	övriga	anläggningstillgångar	 	 2	027	 978
Kursvinster	 	 	 155	 83
Ersättning	hänförlig	till	vunnen	patenttvist	 	 	 2	029	 -
Övrigt	 	 	 99	 473

Summa   4 310 1 534

Moderbolaget	 	 	 2006	 2005

Vinst	vid	försäljning	av	övriga	anläggningstillgångar	 	 70	 -

Summa   70 -

Not 10
Övriga rörelsekostnader

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Nedskrivning	av	goodwill	och	övervärden		
i	anläggningstillgångar	 	 	 -9	189	 -
Nedskrivning	av	varulager	 	 	 -2	698	 -
Kursförluster	 	 	 -29	 -126
Övrigt	 	 	 -68	 -

Summa   -11 984 -126

Not 11
resultat från andelar i koncernbolag

Moderbolaget	 	 	 2006	 2005

Anteciperad	utdelning		 	 	 -	 21	215
Utdelning	 	 	 16	540	 25	097
Nedskrivning		 	 	 -24	000	 -34	995
Avyttring	fastighet	till	dotterbolag	 	 	 -14	858	 -
Vinst	försäljning	dotterbolag	 	 	 34	117	 -

Summa   11 799 11 317

Not 12
resultat från andelar i intressebolag

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Resultatandel	Hemapure	AB	 	 	 -	 -2	500
Nedskrivning	av	aktier	i	Hemapure	AB	 	 	 -	 -1	000

Summa   - -3 500

Moderbolaget	 	 	 2006	 2005

Nedskrivning	av	aktier	i	Hemapure	AB	 	 	 -	 -3	500

Summa   - -3 500

Not 13
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen	 	 	 2006		 2005

Ränteintäkter	 	 	 480	 387
Kursdifferenser	 	 	 149	 292
Övrigt	 	 	 674	 68

Summa   1 303 747

Moderbolaget	 	 	 2006	 2005

Ränteintäkter	 	 	 322	 107
Kursdifferenser		 	 	 1	165	 557

Summa   1 487 664

Not 14
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Räntekostnader	 	 	 -12	489	 -7	704
Kursdifferenser	 	 	 -284	 -

Summa   -12 773 -7 704

Moderbolaget	 	 	 2006	 2005

Räntekostnader	 	 	 -1 127 -877
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Not 15
Bokslutsdispositioner

Moderbolaget   2006	 2005

Förändring	periodiseringsfonder	 	 	 -	 -435
Skillnad	mellan	bokförd	avskrivning	och	 	
avskrivningar	enligt	plan	på	-	maskiner	och	inventarier	 	 498	 163

Summa   498 -272

Not 16
skatter

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Aktuell	skatt	 	 	 1	255	 -3	801
Uppskjuten	skatt	avseende	temporära	skillnader	 	 1	108	 558

Summa skatt    2 363 -3 243

Skillnaden	mellan	koncernens	redovisade	skattekostnad	och	skattekostnad	baserad	
på	gällande	skattesats	består	av	följande	komponenter:

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Redovisat	resultat	före	skatt	 	 	 -16	097	 4	883

Skatt	enligt	gällande	skattesats	 	 	 4	507	 -1	367
Effekt	av	skattemässigt	ej	avdragsgilla	kostnader:	
Av-/nedskrivning	koncernmässiga	övervärden		 	 -2	605	 -32
Resultatandel	och	nedskrivning	Hemapure	 	 	 -	 -980
Aktuell	skatt	hänförlig	till	tidigare	perioder	 	 	 -87	 -677
Övrigt	 	 	 548	 -187

Redovisad skattekostnad   2 363 -3 243

Den	gällande	skattesatsen	är	28	procent,	vilket	är	skattesatsen	för	inkomstskatt	i	
koncernen.

Moderbolaget	 	 	 2006	 2005

Aktuell	skatt	i	resultaträkningen	 	 	 18	 1	593
Uppskjuten	skatt	avseende	temporära	skillnader	 	 5	226	 -24

Summa    5 244 1 569

Uppskjutna	skatteskulder	har	under	året	återförts	på	grund	av	försäljning	av	 	
fastigheter.	Detta	har	resulterat	i	en	positiv	skattekostnad.	

Aktuell	skatt	hänförlig	till	koncernbidrag	redovisad	
direkt	mot	eget	kapital	i	moderbolaget	 	 	 -1	374	 -2	042

Not 17
Avvecklade verksamheter 

Under	året	har	affärssegmentet	Bygg/Miljö	delats	ut	till	aktieägarna.	Utdelningen	har	
hanterats	i	enlighet	med		IFRS	5.	Resultatet	från	verksamheten	fram	till	utdelnings-
dagen	den	16	november	2006	har	därmed	redovisats		på	en	egen	rad	i	koncernens	
resultaträkning.	Någon	justering	i	balansräkningen	har	inte	gjorts	utan	jämförelseta-
len	för	2005	är	i	enlighet	med	de	historiska	räkenskaperna.	Nedan	finns	en	samman-
ställning		över	de	avvecklade	verksamheternas	intäkter	och	kostnader.	 	 	
	 	 	 2006	 2005

Intäkter	 	 	 769,2	 702,5
Kostnader	 	 	 -742,6	 -675,3

Resultat före skatt   26,6 27,2
Skatt	 	 	 -9,1	 -6,9

Resultat efter skatt   17,5 20,3

Not 18
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde	 	 	 16	774	 10	951
Årets	inköp	 	 	 5	610	 5	823

Utgående anskaffningsvärde	 	 	 22 384 16 774

Ingående	avskrivningar	 	 	 8	550	 5	021
Årets	avskrivningar	 	 	 2	915	 3	529

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  11 465 8 550

Redovisat värde vid årets slut   10 919 8 224

Not 19
goodwill

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde	 	 	 94	115	 49	587
Årets	investering	 	 	 -	 45	391
Avvecklade	verksamheter	 	 	 -7	350	 -
Årets	nedskrivning	 	 	 -7	188	 -
Justering	av	tilläggsköpeskilling	 	 	 -5	998	 -
Omräkningsdifferenser	 	 	 -1	337	 -863

Utgående anskaffningsvärde   72 242 94 115

Ingående	avskrivningar	 	 	 39	093	 39	043
Avvecklade	verksamheter	 	 	 -4	612	 -
Årets	avskrivningar	 	 	 -	 50

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  34 481 39 093

Redovisat värde vid årets slut   37 761 55 022

Koncernens	goodwill	från	förvärvade	verksamheter	är	fördelade	på	följande	kas-
sagenererande	enheter:		Pinol	och	Elos	Precision.	Avvecklade	verksamheter	avser	
goodwill	i	Sjödalshus	och	nedskrivningen	avser	Elektromekan.	

Följande	antaganden	har	använts	vid	den	årliga	prövningen	om	det	förleligger	ett	
nedskrivningsbehov	hos		en	kassagenererande	enhet	på	vilken	goodwill	har	fördelats.	
Värderingarna	är	baserade	på	nuvärdet	av		framtida	kassaflöde	inom	respektive	enhet.	
Utgångsläget	har	varit	budgeten	för	2007	med	en	antagen		årlig	tillväxt	på	5	procent	
under	tio	år	och	därefter	ingen	tillväxt.	För	att	kompensera	för	osäkerheten	i		
framtida	tillväxt	har	diskonteringsfaktorn	satts	till	10-12	procent.	

Förvärvad	goodwill	2005	avser	Pinol.	Det	övervärde	som	har	betalats	i	förhål-
lande	till	eget	kapital	är	kopplat		till	förväntade	synergier	och	framtida	resultat.	
Bedömningen	har	gjorts	att	det	inte	finns	några	immateriella	tillgångar	som	det	går	
att	beräkna	något	värde	på.	Se	även	not	2.

Not 20
Övriga immateriella tillgångar

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde	 	 	 1	264	 534
Nyanskaffningar	 	 	 935	 730

Utgående anskaffningsvärde   2 199 1 264
Ingående	avskrivningar	 	 	 403	 263
Årets	avskrivningar	 	 	 235	 140

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  638 403

Redovisat värde vid årets slut   1 561 861
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Not 21
operationella leasingavtal

Koncernens	kostnad	för	operationella	leasingavtal	har	för	2006	uppgått	till	4.700	tkr	
för	kvarvarande	verksamheter.		De	operationella	leasingavtalen	består	till	största	del	
av	hyresavtal	gällande	lokaler,	då	främst	Fixturlasers	anläggning	i	Mölndal.	

	Koncernens	framtida	åtaganden	för	dessa	avtal	uppgår	till	följande	belopp:	

Avgifter	som	förfaller	 	 	 	 Tkr

2007	 	 	 	 4	966
2008	 	 	 	 3	400
2009	 	 	 	 1	599
2010	 	 	 	 -
efter	2010	 	 	 	 -

	 Koncernen	 Moderbolaget	
Byggnader	 2006	 2005	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde	 164	465	 90	371	 28	054	 25	978
Nyanskaffningar	 2	185	 2	435	 -	 2	076
Nyanskaffning	genom	företagsförvärv	 -	 71	659	 -	 -
Avvecklade	verksamheter	 -48	481	 -	 -28	054	 -
Omräkningsdifferenser	 -3	062	 -	 -	 -
Omklassificering	 1	109	 -	 -	 -

Utgående anskaffningsvärde 116 216 164 465 0 28 054

Ingående	avskrivningar		 41	531	 35	426	 16	418	 15	930
Ingående	avskrivning	företagsförvärv	 -	 3	083	 -	 -
Avvecklade	verksamheter	 -23	962	 -	 -16	418	 -
Omräkningsdifferenser	 -135	 -	 -	 -
Omklassificering	 120	 -	 -	 -
Årets	avskrivningar	 3	612	 3	022	 -	 488

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 21 166 41 531 0 16 418
	

Ingående	uppskrivningar	 -	 -	 8	016	 8	398
Avvecklade	verksamheter	 -	 -	 -8	016	 -
Årets	avskrivning	på	uppskrivet	belopp	 -	 -	 -	 -382

Utgående ackumulerade  
uppskrivningar  0 0 0 8 016

Ingående	nedskrivningar	 1	340	 1	340	 	
Avvecklade	verksamheter	 -1	340	 -	 -	 -
Årets	nedskrivning	 1	043	 -	 -	 -

Utgående nedskrivningar 1 043 1 340 - -

Redovisat värde vid årets slut 94 007 121 594 0 19 652

Erhållet	lokaliseringsbidrag	som	har	
reducerat	ackumulerat	
anskaffningsvärde	 1	417	 1	417	 -	 -

I	ingående	anskaffningsvärde	på	byggnader	i	koncernen	ingår	tidigare	års	uppskriv-
ningar	med	11.365.

	 Koncernen	 Moderbolaget	
Markanläggningar	 2006	 2005	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde	 5	646	 5	583	 2	513	 2	450
Nyanskaffningar	 -	 63	 -	 63
Avvecklade	verksamheter	 -3	913	 -	 -2	513	 -
Omklassificering	 -749	 -	 -	 -

Utgående anskaffningsvärde 984 5 646 0 2 513

Ingående	avskrivningar		 3	240	 3	094	 2	264	 2	194
Avvecklade	verksamheter	 -2	894	 -	 -2	264	 -
Omklassificering	 -37	 -	 -	 -
Årets	avskrivningar	 48	 146	 -	 70

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 357 3 240 0 2 264

Redovisat värde vid årets slut 627 2 406 0 249

	 Koncernen	 Moderbolaget
Mark	 2006	 2005	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde	 12	157	 10	029	 329	 329
Ingående	anskaffningsvärde	
genom	företagsförvärv	 -	 2	128	 -	 -
Avvecklade	verksamheter	 -7	499	 -	 -329	 -
Omklassificering	 1	316	 -	 -	
Omräkningsdifferenser	 -90	 -	 -	 -

Utgående anskaffningsvärde 5 884 12 157 0 329

Ingående	uppskrivningar	 -	 -	 5	824	 5	824
Avvecklade	verksamheter	 -	 -	 -5	824	 -

Utgående ackumulerade  
uppskrivningar  0 0 0 5 824

Redovisat värde vid årets slut 5 884 12 157 0 6 153

I	ingående	anskaffningsvärde	på	mark	i	koncernen		ingår	tidigare	års	uppskrivningar	
med	5.824.	

Redovisat värde vid årets slut 
byggnader och mark 100 518 136 157 0 26 054

	 Koncernen	 Moderbolaget	
Taxeringsvärden	 2006	 2005	 2006	 2005

Byggnadsvärden	 51	747	 76	874	 -	 23	508
Markvärden	 4	709	 14	168	 -	 9	730

Summa 56 456 91 042 - 33 238

Not 22
Byggnader och mark
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Not 23
Maskiner och andra tekniska anläggningar 

	 Koncernen	 Moderbolaget
Maskiner m m		 2006	 2005	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde	 444	771	 337	979	 3	039	 3	039
Ingående	anskaffningsvärde	
genom	företagsförvärv	 -	 79	988	 -	 -
Inköp	 39	613	 27	891	 -	 -
Omklassificering	 38	753	 -35	 -	 -
Avvecklade	verksamheter	 -51	370	 -	 -3	039	 -
Omräkningsdifferenser	 -3	482	 -	 -	 -
Försäljningar	och	utrangeringar	 -34	015	 -1	052	 -	 -

Utgående anskaffningsvärde 434 270 444 771 0 3 039

Ingående	avskrivningar		 303	281	 231	564	 2	491	 2	331
Ingående	avskrivningar	genom	
företagsförvärv	 -	 43	489	 -	 -
Omklassificering	 38	601	 -26	 -	 -
Försäljningar	och	utrangeringar	 -33	537	 -751	 -	 -
Avvecklade	verksamheter	 -38	527	 -	 -2	491	
Omräkningsdifferenser	 -1	918	 -	 -	 -
Årets	avskrivningar	 32	753	 29	005	 -	 160

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 300 653 303 281 0 2 491

Årets	nedskrivning	 -1	858	 -	 -	 -

Utgående nedskrivningar -1 858 0 - -

Redovisat värde vid årets slut 131 759 141 490 0 548

Erhållet	lokaliseringsbidrag	som	
har	reducerat	ackumulerat	
anskaffningsvärde	 14	832	 21	752	 -	 -
Leasingobjekt	ingår	i	bokfört	
värde	ovan	med		 22	398	 15	187	 -	 -

Av	årets	investeringar	har	24,4	mkr	(12,5)	finansierats	genom	leasing-	och	avbetal-
ningskontrakt.	

Leasingobjekten	består	till	största	del	av	svarvar,	fräsar	och	liknande	maskiner	
hos	Pinol.		De	totala	minimileaseavgifterna	uppgår	till	19,3	mkr.	Nuvärdet	av	dessa	
uppgår	till	18,6	mkr.

Not 24
Inventarier och verktyg

	 Koncernen	 Moderbolaget	
Inventarier m m 	 2006	 2005	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde	 105	320	 95	686	 547	 559
Inköp	 3	089	 9	728	 53	 46
Omklassificering	 -169	 35	 -	 -
Avvecklade	verksamheter	 -30	702	 -	 -	 -
Försäljningar	och	utrangeringar	 -3	352	 -129	 -58	 -58

Utgående anskaffningsvärde 74 186 105 320 542 547

Ingående	avskrivningar	enligt	plan	 77	998	 67	499	 355	 333
Omklassificering	 -16	 26	 -	 -
Avvecklade	verksamheter	 -26	485	 -	 -	 -
Försäljningar	och	utrangeringar	 -2	782	 -103	 -9	 -37
Årets	avskrivningar	 6	868	 10	576	 46	 59

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 55 583 77 998 392 355

Redovisat värde vid årets slut 18 603 27 322 150 192

Erhållet	lokaliseringsbidrag	som	
har	reducerat	ackumulerat	
anskaffningsvärde	 621	 604	 -	 -
Leasingobjekt	ingår	i	bokfört	värde	
ovan	med		 2	600	 3	692	 -	 -

Leasingobjekten	består	till	största	del	av	datorer	och	personbilar.	De	totala	minimi-
leaseavgifterna	uppgår	till	2,8	mkr.	Nuvärdet	av	dessa	uppgår	till	2,6	mkr.

Not 25
Pågående nyanläggningar

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde	 	 	 2	432	 -
Omklassificering	 	 	 -2	432	 -
Nyanskaffningar	 	 	 315	 2	432

Redovisat värde vid årets slut   315 2 432 

Not 26
Andelar i koncernbolag

Moderbolaget	 	 	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde	 	 	 290	422	 212	540
Inköp		 	 	 5	000	 77	882	
Justering	av	tilläggsköpeskilling	Pinol	 	 	 -5	998	 -	
Utdelning	av	Forshem	 	 	 -44	969	 -

Utgående anskaffningsvärde   244 455 290 422 

Ingående	nedskrivningar	 	 	 -51	454	 -16	459	
Årets	nedskrivningar	 	 	 -24	000	 -34	995

Utgående ackumulerade nedskrivning   -75 454 -51 454	

Redovisat värde vid årets slut   169 001 238 968	

Under	året	har	nedskrivning	av	aktier	i	Elektromekan	skett	med	24.000	tkr.
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Not 26, forts

	 	 Kapital-	och
	 	 rösträtts-	 Antal	 Bokfört
Dotterbolag	 Dotter/dotterbolag	 andel	 andelar	 värde

Pinol	A/S	 	 100%	 1	000	 71	172
Elos	Medical	AB	 	 100%	 2	600	 27	987
	 TioTec	AB	 65%	 -	 -
Elos	Precision	AB	 	 100%	 2	210	 16	265
Elektromekan	i	Årjäng	AB	 	 100%	 20	000	 30	000
A.P.	Fixturlaser	AB	 	 100%	 2	000	 23	000
Westair	AB	 	 100%	 1	000	 116
Förvaltnings	AB	Westibulen	 	 100%	 300	 361
AB	Westment	 	 100%	 1	000	 100

Summa    169 001

Uppgift	om	dotterbolagens	organisationsnummer	och	säte:

Dotterbolag	 Dotter/dotterbolag	 Org.nr	 Säte

Pinol	A/S	 	 13746184	 Hilleröd,	Danmark
Elos	Medical	AB	 	 556055-1201	 Skövde
	 TioTec	AB	 556443-5153	 Skövde
Elos	Precision	AB	 	 556497-3237	 Töreboda
Elektromekan	i	Årjäng	AB	 	 556253-8289	 Årjäng
A.P.	Fixturlaser	AB	 	 556238-4437	 Göteborg
Westair	AB	 	 556280-2784	 Götene
Förvaltnings	AB	Westibulen	 	 556094-9439	 Götene
AB	Westment	 	 556245-0089	 Götene

Not 27
Andelar i intressebolag

	 Koncernen	 Moderbolaget
	 2006	 2005	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde		 20	020	 45	 19	573	 -
Inköp		 804	 2	402	 804	 2	000
Försäljning	 -2	524	 -	 -2	524	 -
Avvecklade	verksamheter	 -402	 -	 -	 -
Omklassificering		 -45	 17	573	 -	 17	573

Utgående anskaffningsvärde 17 853 20 020 17 853 19 573

Ingående	nedskrivning	 -9	264	 -	 -9	264	 -
Omklassificering	nedskrivning	 -	 -5	764	 -	 -5	764
Årets	resultatandelar	efter	skatt	 -	 -2	500	 -	 -
Årets	nedskrivning	 -64	 -1	000	 -64	 -3	500

Redovisat värde vid årets slut 8 525 10 756 8 525 10 309

Koncernens och moderbolagets	 Kapital-	 Rösträtts-	 Antal	 Bokfört
andelar i intressebolag	 andel	%	 andel	%	 andelar	 värde

Diashunt	Intressenter	AB	 29,2	 29,2	 29	168	 8	525

Summa    8 525

Uppgift	om	intressebolagens	organisationsnummer	och	säte:	

Koncernen	 Organisationsnummer	 	 Säte

Diashunt	Intressenter	AB	 556714-6021	 	 Uppsala

Tillgångarna	i	Hemapure	som	uteslutande	bestått	av	avtalet	med	Gambro	har	i	slutet	
av	året	överförts	till		Diashunt	Intressenter	AB.	Diashunt	Intressenter	AB	var	tidigare	
ett	vilande	bolag.	Hemapure	har	därefter	avyttrats.

Tidigare	intressebolaget	Vristulven	AB	ingår	ej	längre	i	koncernen	på	grund	av	
utdelningen	av	Forshem.	

Under	året	har	ägarandelen	i	TioTec	ökat	till	65	procent	och	är	nu	ett	dotterbolag	
till	Elos	Medical	AB.	

Not 28
Andra aktier och andelar

	 Koncernen	 Moderbolaget
	 2006	 2005	 2006	 2005

Ingående	anskaffningsvärde	 2	152	 14	426	 -	 12	274
Inköp		 20	 -	 -	 -
Avvecklade	verksamheter	 -2	152	 -	 -	 -
Omklassificering		 -	 -12	274	 -	 -12	274

Utgående anskaffningsvärde 20 2 152 - 0

Ingående	nedskrivningar		 -1	852	 -3	566	 -	 -1	714
Omklassificering		 -	 1	714	 -	 1	714
Avvecklade	verksamheter	 1	852	 -	 -	 -

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar  0 -1 852 - 0

Redovisat värde vid årets slut 20 300 - 0

Not 29
långfristiga fordringar

	
Koncernen	 	 	 2006	 2005

Reversfordringar		 	 	 1	600	 -	
Övriga	långfristiga	fordringar	 	 	 -	 213

Summa   1 600 213

Not 30
Exploateringsfastigheter 

Exploateringsfastigheter	år	2005	avser	visningshus	och	tomtmark	för	exploatering	i	
Götenehus	och	Sjödalshus.

Not 31
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 

Koncernen	 	 	 2006		 2005

Upparbetad	intäkt	på	ej	avslutade	entreprenader	 	 -	 229	208	
Fakturering	på	ej	avslutade	entreprenader	 	 	 -	 -160	685	
Lyft	på	kreditiv	 	 	 -	 -46	236

Summa   - 22 287

Not 32
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	 Koncernen	 Moderbolaget
	 2006	 2005	 2006	 2005

Upplupna	intäkter	 1	279	 1	286	 408	 322
Förutbetalda	kostnader	 4	482	 10	264	 105	 1	169

Summa 5 761 11 550 513 1 491
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Not 33
Eget kapital

Utdelning	
Styrelsen	har	föreslagit	årsstämman	att	utdelning	för	verksamhetsåret	2006	skall	
utgå	med	0:50	kr	(1:25)	per	aktie.

Reserver
Koncernen
Omräkningsdifferenser	 	 	 2006	 2005

Ingående	ackumulerade	omräkningsdifferenser	 	 -1	146	 3
Årets	omräkningsdifferens	 	 	 -2	830	 -1	149

Utgående ackumulerade omräkningsdifferenser  -3 976 -1 146

Valutakursdifferenser	från	säkring	av	
nettoinvestering	i	utlandsverksamhet	 	 	 2006	 2005

Ingående	ackumulerade	valutakursdifferens	 	 	 401	 -
Årets	valutakursdifferens	 	 	 734	 401

Utgående ackumulerade valutakursdifferenser  1 135 401

Summa reserver   -2 841 -745

Moderbolaget 
Koncernbidrag redovisade direkt i eget kapital 	 2006	 2005

Lämnade	och	erhållna	koncernbidrag	netto	 	 	 4	906	 7	294	
Skatt	hänförlig	till	koncernbidrag	 	 	 -1	373	 -2	042

Summa   3 533 5 252

Not 34
Aktiekapital 

Under	året	har	38	176	stycken	A-aktier	stämplats	om	till	B-aktier.	
Den	31	december	2006	bestod	aktiekapitalet	av	6.051.000	aktier	med	ett	kvotvärde	
av	6:25	kr	per	aktie.	Samtliga	aktier	är	fria.	Uppdelningen	på	de	olika	aktieslagen	är	
följande:	

Serie	A	(1	röst)	 	 	 	 1	360	620	
Serie	B	(1/10	röst)	 	 	 	 4	690	380

Totalt antal     6 051 000

Not 35
Uppskrivningsfond

Moderbolaget	 	 	 2006	 2005

Belopp	vid	årets	ingång	 	 	 7	472	 7	728	
Årets	upplösning	 	 	 -7	472	 -256

Belopp vid årets utgång   0 7 472

Not 36
obeskattade reserver

Moderbolaget	 	 	 2006	 2005

Ackumulerade	överavskrivningar	 	
maskiner	och	inventarier	 	 	 132	 630	
Periodiseringsfond,	tax	05	 	 	 649	 649	
Periodiseringsfond,	tax	06	 	 	 534	 534

Summa   1 315 1 813

Not 37
Avsättningar för pensioner 

	
	 Koncernen	 Moderbolaget
	 2006	 2005	 2006	 2005

Avsättning	till	FPG/PRI	pensioner	 16	242	 28	652	 5	823	 6	247
Övriga	pensioner		 237	 257	 237	 257

Summa 16 479 28 909 6 060 6 504

Följande	aktuariella	antaganden	har	använts	vid	beräkning	av	förmånsbestämda	
pensionsförpliktelser:

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Diskonteringsränta	 	 	 4%	 4%	
Årlig	löneökning	 	 	 3%	 3%	
Inflation/Förändring	inkomstbasbelopp	 	 	 3%	 3%	
Årlig	ökning	av	pension	 	 	 2%	 2%	
Årlig	ökning	av	fribrev	 	 	 2%	 2%	
Avgångsintensitet	 	 	 5%	 5%

Specifikation av förändring av  
pensionsskuld i koncernen	 	 	 2006	 2005

Förpliktelsens	nuvärde	vid	periodens	början	 	 	 36	549	 27	846
Förpliktelser	avseende	avvecklade	verksamheter	 	 -16	669	 -
Förmåner	intjänade	under	perioden	 	 	 894	 1	647
Inlösta	förmåner	 	 	 -84	 -143
Pensionsutbetalningar	 	 	 -575	 -637
Ränta	 	 	 816	 1	416
Aktuariell	förlust	 	 	 694	 7	103
Övrigt	 	 	 -397	 -683

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut  21 228 36 549
Oredovisad	aktuariell	förlust	 	 	 -4	749	 -7	640

Bokfört värde   16 479 28 909

Räntedelen	i	pensionsskulden	är	i	resultaträkningen	redovisad	som	räntekostnad.	
Övriga	delförändringar		av	pensionsskulden	är	redovisade	i	rörelseresultatet.

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Redovisad	kostnad	för	förmånsbestämda	planer	 	 1	657	 2	388
Redovisad	kostnad	för	avgiftsbestämda	planer		 	 8	810	 16	011

Summa   10 467 18 399

Not 38
Uppskjuten skatteskuld

	 Koncernen	 Moderbolaget	
Uppskjuten skatteskuld 	 2006	 2005	 2006	 2005

Obeskattade	reserver	 13	771	 20	968	 -	 -
Avsättning	för	pensioner	 283	 -	 -	 -
Temporära	skillnader	
anläggningstillgångar	 3	101	 7	460	 -	 3	967

Summa  17 155 28 428 0 3 967

Uppskjuten skattefordran	

Kapitalförsäkringar	 472	 1	312	 472	 587
Avsättningar	för	pensioner	 -	 255	 -	 -
Temporära	skillnader		
anläggningstillgångar	 -	 21	 -	 -

Summa  472 1 588 472 587

Uppskjuten skatteskuld/fordran  
netto 16 683 26 840 -472 3 380
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Not 39
Övriga långfristiga avsättningar

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Belopp	vid	årets	ingång	 	 	 2	011	 1	741	
Årets	förändring	 	 	 -1	699	 270

Redovisat värde vid årets slut   312 2 011 

Övriga	avsättningar	består	till	största	del	av	avsättningar	för	garantiåtaganden.	
Garantiavsättningarna		förväntas	bli	realiserade	inom	en	tvåårsperiod.	Minskningen	
beror	på	utdelningen	av	Forshem	Group.

Not 40
Checkräkningskredit

Koncernen	
Beviljat	belopp	på	checkräkningskredit	uppgår	till	87,1	mkr	(152,4),	varav	outnyttjat	
belopp	43,4	mkr	(115,1).

Moderbolaget	
Beviljat	belopp	på	checkräkningskredit	uppgår	till	35,0	mkr	(96,0),	varav	outnyttjat	
belopp	31,7	mkr	(94,5).

Not 41
räntebärande skulder 

Långfristiga skulder – koncernen	 	 	 2006	 2005

Låneskulder		 	 	 199	882	 270	706	
Skuld	avseende	finansiella	leasingavtal	 	 	 13	443	 12	849

Summa   213 325 283 555

Av	koncernens	låneskulder	förfaller	68,9	mkr	(78,1)	senare	än	5	år.	Motsvarande	
belopp	för	moderbolaget	uppgår	till	1,2	mkr	(2,1).	

Kortfristiga skulder – koncernen	 	 	 2006	 2005

Låneskulder		 	 	 34	788	 37	471
Skuld	avseende	finansiella	leasingavtal	 	 	 7	002	 5	162

Summa   41 790 42 633

Finansiella leasingavtal	
Koncernens	skulder	förfaller	till	betalning	enligt	följande:

År	 	 	 	 Belopp

2007	 	 	 	 7	002
2008	 	 	 	 5	402
2009	 	 	 	 3	805
efter	2009	 	 	 	 4	236

Not 42
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Fakturering	på	ej	avslutade	entreprenader	 	 	 -	 236	427	
Upparbetad	intäkt	på	ej	avslutade	entreprenader	 	 -	 -214	821

Summa   - 21 606 

Not 43
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	 Koncernen	 Moderbolaget
	 2006	 2005	 2006	 2005

Semester-	och	löneskuld	 19	130	 30	854	 514	 575
Sociala	avgifter	 9	780	 17	483	 244	 260
Övriga	upplupna	kostnader	 2	083	 29	407	 828	 1	910
Förutbetalda	intäkter	 -	 2	924	 -	 -

Summa 30 993 80 668 1 586 2 745

Not 44
ställda säkerheter

	 	
För skulder till kreditinstitut  Koncernen	 Moderbolaget
inkl checkräkningskrediter	 2006	 2005	 2006	 2005

Fastighetsinteckningar	 90	601	 184	300	 -	 31	200
Företagsinteckningar	 129	000	 281	159	 2	000	 2	000
Aktier	i	dotterbolag	 71	331	 76	254	 71	172	 77	169
Leasingobjekt	 19	183	 14	319	 -	 -
Maskiner	med	äganderättsförbehåll	 70	477	 61	153	 -	 -
Kundfordringar	 30	198	 34	823	 -	 -

 410 790 652 008 73 172 110 369

Övriga ställda säkerheter	

Fastighetsinteckningar	 4	561	 32	703	 -	 -
Företagsinteckningar	 -	 16	175	 -	 -

Summa ställda säkerheter 415 351 700 886 73 172 110 369

Not 45
Ansvarsförbindelser

	 Koncernen	 Moderbolaget
	 2006	 2005	 2006	 2005

Borgensförbindelser	för	dotterbolag	 -	 -	 13	024	 46	075
Borgensförbindelser	övriga	 2	226	 21	816	 2	226	 3	769
Regressansvar	för	överlåtna	
fakturafordringar	 8	346	 15	927	 -	 -
Övriga	ansvarsförbindelser	 2	526	 2	842	 116	 298

Summa ansvarsförbindelser 13 098 40 585 15 366 50 142

Koncernen
Uppgifter	om	koncernens	pensionsåtaganden	framgår	av	not	1.

Moderbolaget
Moderbolaget	har	gentemot	tre	banker	utfäst	sig	att	se	till	att	några	av	de	större	
dotterbolagen	har	ett	eget	riskbärande	kapital	som	uppgår	till	22,5–30	procent	av	
respektive	bolags	balansomslutning.

Not 46
resultat per aktie

Resultatet	per	aktie	har	beräknats	genom	att	årets	redovisade	nettoresultat	hänförligt	
till	moderbolagets	aktieägare	3.768	tkr	(21.981)	har	dividerats	med	genomsnittligt	
antalet	utestående	aktier	som	är	6.051.000	(5.573.000).	Antalet	aktier	vid	periodens	
slut	uppgick	till	6.051.000	(6.051.000).	Jämförelseårets	uppgifter	har	justerats	för	
den	under	2005	genomförda	aktiespliten.
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Not 47
Kassaflöde

	
Justering för poster som inte  Koncernen	 Moderbolaget
ingår i kassaflödet	 2006	 2005	 2006	 2005

Avskrivningar	 46	431	 41	409	 533	 1	159
Nedskrivningar	 12	851	 5	279	 24	000	 38	495
Avsättningar	 -513	 182	 -444	 -150
Resultat	sålda	anläggningstillgångar	 -2	332	 -	 -70	 -
Utdelning	av	Forshem	 -	 -	 -62	465	 -	
Anteciperad	utdelning	 -	 -	 -	 -21	215
Övrigt	 20	 784	 -	 -

Summa 56 457 47 654 -38 446 18 289

Alla	transaktioner	som	skett	i	samband	med	utdelningen	av	Forshem	Group	AB	har	
hänförts	till	kassaflödet	från	finansieringsverksamheten	för	avvecklade	verksamheter.

	 	
Upplysning om betalda räntor  Koncernen	 Moderbolaget
och utdelningar	 2006	 2005	 2006	 2005

Under	året	betalda	räntor	 14	141	 6	344	 2	186	 601
Under	året	erhållna	räntor	 1	243	 575	 322	 106

Likvida	medel	i	kassaflödesanalysen	utgörs	av	kassa-	och	bankmedel.	

Not 48
Finansiella instrument 

Beträffande	finansiella	risker	och	riskstyrning	hänvisas	till	separat	redogörelse	i	
förvaltningsberättelsen.	

Finansiella tillgångar 
De	finansiella	tillgångar	som	finns	och	nyttjas	i	koncernen	är	likvida	medel,	kund-
fordringar,	valutaterminer,		aktier	och	långfristiga	fordringar.	Samtliga	belopp	som	
anges	nedan,	förutom	vad	det	gäller	valutaterminer,		motsvarar	de	bokförda	värdena	i	
koncernen.	

Likvida medel 
De	likvida	medlen	består	av	SEK,	USD,	EUR,	DKK	och	NOK	och	är	placerade	på	
bankkonton	till	sedvanliga		räntevillkor.	Vid	årsskiftet	uppgick	likvida	medel	till	19,8	
mkr	(56,1)	för	koncernen	och	18,4	mkr	(34,4)	för		moderbolaget.	Bokfört	värde	
motsvarar	verkligt	värde.

Kundfordringar 
Koncernens	kundfordringar	består	av	fordringar	i	SEK,	USD,	EUR,	DKK	och	NOK.	
Samtliga	fordringar	är		värderade	till	balansdagens	kurs.	Betalningsvillkoren	för	
kundfordringarna	är	10-60	dagar.	Vid	årsskiftet	uppgick	kundfordringarna	i	koncer-
nen	till	103	mkr	(172)	och	i	moderbolaget	till	82	mkr	(416).	Bokfört	värde	motsvarar	
verkligt	värde.	

Valutaterminer 
Koncernen	hade	vid	årsskiftet	köpt	EUR	på	termin	till	ett	värde	om	5,1	mkr.
Nettot	av	anskaffningsvärdet	motsvarar	verkligt	värde.	

Aktier 
Koncernens	innehav	av	aktier	uppgick	vid	årsskiftet	till	8,5	mkr	och	utgörs	av	
innehavet	i	Diashunt		Intressenter	AB.	Värdet	av	Diashunt	Intressenter	AB	är	genom	
avtal	med	köparen	avhängig		av	den	sålda	verksamhetens	framtida	utveckling	och	är	
svår	att	slutgiltigt	fastställa.

Långfristiga fordringar 
Koncernens	långfristiga	fordringar	uppgår	till	1,6	mkr	(0,2)	och	består	endast	av	
fordringar	i	SEK.

Finansiella skulder 
De	finansiella	skulder	som	finns	och	nyttjas	i	koncernen	är	leverantörsskulder,	
checkräkningskredit	samt	lån		från	kreditinstitut.	Samtliga	belopp	som	anges	nedan	
under	finansiella	skulder	motsvarar	de	bokförda	värdena		i	koncernen.	De	bokförda	
värdena	överensstämmer	med	de	verkliga	värdena	på	respektive	skuld.	Omräkning	
från	utländsk	valuta	till	SEK	har	gjorts	till	balansdagens	kurs.	

Leverantörsskulder 
Koncernens	leverantörsskulder	består	huvudsakligen	av	skulder	i	SEK,	EUR	och	
USD.	Betalningsvillkoren	för	leverantörsskulderna	är	10-60	dagar.	

Checkräkningskredit 
Koncernen	har	totalt	fyra	olika	checkräkningar	med	en	sammanlagd	total	kredit	på	
87,1	mkr	(152,4).	Vid		årsskiftet	uppgick	utnyttjat	belopp	till	43,7	mkr	(37,3).	Räntan	
på	checkräkningskrediten	är	rörlig.	

Lån från kreditinstitut 
Koncernens	lån	från	kreditinstitut	uppgick	vid	årsskiftet	till	255,1	mkr	(326,2).	Lånen	
består	av	lån	mot	traditionella	säkerheter	som	pantbrev	och	företagsinteckningar,	
belånade	kundreskontror,	avbetalningskontrakt	och	leasingavtal.		

Av	de	totala	lånen	är	149,9	mkr	upptagna	i	SEK.	Av	resterande	lån	är	24,2	mkr	
upptagna	i	EUR	och	81,0	mkr	upptagna	i	DKK.	

Samtliga	lån	i	SEK	och	EUR	löper	med	rörlig	ränta.	Av	lånen	i	DKK	löper	26,5	
mkr	med	rörlig	ränta		och	54,5	mkr	med	fasta	räntor	i	intervallet	3,1-7,06	procent.	Se	
även	not	41.	

Not 49
Kostnader fördelade på kostnadsslag 

Nedanstående	kostnader	omfattar	kostnad	för	sålda	varor,	försäljningskostnader,	
administrationskostnader	och	utvecklingskostnader	för	kvarvarande	verksamheter.

Koncernen	 	 	 2006	 2005

Material	inkl	underentreprenader	 	 	 263	328	 344	497	
Ersättningar	till	anställda	 	 	 223	230	 186	560	
Avskrivningar	 	 	 46	431	 41	409	
Övriga	kostnader	 	 	 83	130	 40	472

Summa   616 119 612 938
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revisionsberättelse

Göteborg den 28 februari 2007
Ernst & Young AB

Björn Grundvall
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i AB Westergyllen (publ)
Org. nr. 556021 - 9650

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i AB Wes-
tergyllen (publ) för räkenskapsåret 2006. Bola-
gets årsredovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 16–46. Det är  
styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och för-
valtningen och för att årsredovisningslagen till-
lämpas vid upprättandet av årsredovisningen 
samt för att internationella redovisningsstandar-
der IFRS sådana de antagits av EU och årsredo-
visningslagen tillämpas vid upprättandet av kon-
cernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss 
om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revi-
sionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räkenskapshandlingarna. I 
en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande di-
rektörens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort när de upprät-
tat årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i 

årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-
het 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, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att 
vår revision ger oss rimlig grund för våra utta-
landen nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med interna-
tionella redovisningsstandarder IFRS sådana de 
antagits av EU och årsredovisningslagen och ger 
en rättvisande bild av koncernens resultat och 
ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och för koncernen, disponerar vinsten i 
moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.
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styrelse, revisor och  
ledande befattningshavare  

ordinarie ledamöter

Sture Öster
Lidköping, född 1937, ekonom. 
Styrelseordförande. Ledamot sedan 1981. 
Ledamot i flera av koncernens dotterbolag. Styrelseordförande i Forshem Group AB och 
Diashunt Intressenter AB. Styrelseledamot i Stiftelsen Bräcke Diakoni, Göteborg. 
Innehav i Westergyllen: 378 826 A-aktier, 156 360 B-aktier inkl familj och via bolag.

Agneta Bengtsson Runmarker
Stockholm, född 1960, jur. kand. 
Ledamot sedan 2003. Dataråd på Datainspektionen. 
Styrelseledamot i Runmarker Fastighets AB.
Innehav i Westergyllen: 14 600 B-aktier inkl familj.

Stig-Arne Blom
Ulricehamn, född 1948, civilingenjör.
Ledamot sedan 2002.
Styrelseordförande i Borås Wäfveri AB, AP & T AB, Pulsen AB samt Lidhs Förvaltnings AB. 
Styrelseledamot i Atlet AB, Broström AB, Beijer Electronics AB, Ulricehamns Energi AB, 
Styrelsen för Handelsbankens Region Väst m fl.
Innehav i Westergyllen: 200 B-aktier.

Göran Brorsson
Lidköping, född 1952, civilekonom. 
Verkställande direktör – koncernchef. Anställd 2000.
Styrelseordförande i koncernens dotterbolag. Styrelseordförande i Gents Wear AB och  
vice ordförande i SystemSeparation Sweden Holding AB.
Innehav i Westergyllen: 100 000 B-aktier.

Lennart Mårtensson
Huskvarna, född 1946, ingenjör, ekonom. 
Ledamot sedan 2000. Styrelseordförande i Flexi Ice AB. Styrelseledamot i Pinol A/S,  
Elos Medical AB, Elos Precision AB, Forshem Group AB, Prototal AB m fl. 
Innehav i Westergyllen: 400 B-aktier.

Lars Spongberg
Stockholm, född 1945, civilekonom, jur. kand.
Ledamot sedan 2003. Industrial adviser i Nordic Capital. Styrelseledamot i Portföljbolag i 
Nordic Capital, Addtech AB, Fixturlaser AB, Skyways Holding AB, Intervalor AB m fl.
Innehav i Westergyllen: 400 B-aktier.

suppleanter

Bo Nilsson
Lidköping, född 1938, civilingenjör.
Ledamot sedan 1982. Styrelsesuppleant i Forshem Group AB. 
Innehav i Westergyllen: 260 880 A-aktier, 146 680 B-aktier inkl familj.

Thomas Öster
Sydney, Australien, född 1963, civilingenjör.
Ledamot sedan 2005. Marknad- och försäljningsdirektör Ericsson Australia.  
Styrelseledamot i Elektromekan i Årjäng AB.  
Innehav i Westergyllen 48 100 B-aktier.

revisor

Ernst & Young AB

Ansvarig revisor

Björn Grundvall
Göteborg, född 1955
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Göteborg.  
Revisor i bolaget sedan 2003.

Agneta Bengtsson  
Runmarker

Stig-Arne Blom
Lars Spongberg

Lennart Mårtensson

Sture Öster
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Koncernledning

Göran Brorsson
Lidköping, född 1952, civilekonom. 
Verkställande direktör – koncernchef. Anställd 2000.
Styrelseordförande i koncernens dotterbolag.  
Styrelseordförande i Gents Wear AB och vice ordförande i  
SystemSeparation Sweden Holding AB.
Innehav i Westergyllen: 100 000 B-aktier.

Peter Nilsson
Lidköping, född 1958, civilingenjör.
Teknisk chef. Anställd 2006.
Innehav i Westergyllen: 800 B-aktier inkl familj.

Karin Edholm
Lidköping, född 1972, civilekonom. 
Ekonomichef. Anställd 2002.
Innehav i Westergyllen: 400 B-aktier.

Dotterbolagschefer

Elos Medical AB
Kjell-Erik Johansson, civilingenjör.
Götene, född 1954
Anställd 1999 

Pinol A/S
Søren Olesen, ekonom.
Gørløse, Danmark, född 1961
Anställd 1994 

Elos Precision AB
Christer Alm, civilingenjör.
Hjo, född 1953
Anställd 2004 

Fixturlaser AB
Hans Svensson, civilingenjör.
Mölnlycke, född 1960
Anställd 1995 

Elektromekan i Årjäng AB
Johan Halling, civilingenjör.
Särö, född 1963
Anställd 2005 

Bo Nilsson

Karin Edholm

Peter Nilsson

Thomas Öster

Göran Brorsson
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Den svenska modellen för bolagsstyrning definieras 
av lagar, självreglering och praxis på området. La-
garna är främst aktiebolagslagen, bokföringslagen 
och årsredovisningslagen. Utöver dessa finns ett an-
tal regelverk av självreglerande karaktär, däribland 
bolagsstyrningskoden. 

Det svenska systemet bygger på strikt makt- 
och ansvarsdelning mellan ägarna (genom bo-
lagsstämman), styrelsen, den verkställande led-
ningen och revisorerna. Inom Westergyllen 
omfattar begreppet bolagsstyrning det sätt som 
bolaget drivs, utvecklas och kontrolleras.

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att fatta beslut avseende bola-
gets angelägenheter utövas vid bolagsstämman. 
Årsstämma skall hållas inom sex månader från 
räkenskapsårets slut. Årsstämman i Westergyllen 
hålls oftast i april eller maj månad. På årsstäm-
man kan samtliga aktieägare, som är registrerade 
och anmält sitt intresse att deltaga, rösta i för-
hållande till sitt aktieägande. På årsstämman be-
handlas en rad centrala frågor, exempelvis fast-
ställande av bolagets resultat- och balansräkning 
för det gångna året, ansvarsfrihet åt styrelsen, 
val av styrelse och revisor samt ersättning till  
styrelse och revisor.

Westergyllens årsstämma 2007 kommer att 
hållas den 25 april i Götene. 

Samtliga aktieägare har rätt att få ärenden be-
handlade vid årsstämman. För att sådana ären-
den tidsmässigt skall kunna tas med i kallelsen 
måste begäran ställas till bolaget senast sex veck-
or innan årsstämman.

Valberedning

Vid årsstämman 2006 bestämdes att valbered-
ningen skall bestå av styrelsens ordförande, en  
representant för envar av de tre till röstetalet 
största aktieägarna den 30 september varje år 
samt en representant för de mindre aktieägarna. 
Valberedningens uppgift inför årsstämman 2007 
är att lämna förslag på styrelseledamöter samt 
arvoden till styrelsen och revisorerna. 

Valberedningen inför årsstämman 2007 består 
av Bo Nilsson, Lars Runmarker och Sture Öster 
som representanter för de största aktieägarna 
och Ingemar Johansson som representant för de 
mindre aktieägarna. 

Bolagsstyrning
Styrelse 

Enligt Westergyllens bolagsordning skall styrel-
sen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter 
med högst samma antal suppleanter. 

Under verksamhetsåret 2006 bestod Wester-
gyllens styrelse av sex ordinarie ledamöter. Verk-
ställande direktören ingick i styrelsen.  

Styrelsens arbete

I enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser 
fastställer styrelsen varje år en arbetsordning för 
sitt arbete innehållande instruktioner avseende ar-
betsfördelningen inom styrelsen, ansvarsfördel-
ningen mellan styrelsen och verkställande direktö-
ren samt ekonomisk rapportering till styrelsen. 
Under året har styrelsen, utöver det konstitueran-
de sammanträdet, hållit sex ordinarie sammanträ-
den och ett extra sammanträde. Styrelsen behand-
lade vid dessa möten fasta punkter för respektive 
styrelsemöte som affärsläge, budget, årsbokslut 
och delårsrapporter. Vid ett möte behandlades 
speciellt koncernens långsiktiga strategi. Därut-
över har frågor rörande investeringar, struktur- 
och organisationsförändringar behandlats.

Styrelsens kommittéarbete

Inom styrelsen finns en ersättningskommitté och 
en revisionskommitté. Ersättningskommittén be-
handlar och beslutar om ersättningar till VD och 
till VD direkt rapporterande befattningshavare. I 
ersättningskommittén ingår Sture Öster, Stig-
Arne Blom och Göran Brorsson. Revisionskom-
mittén består av Sture Öster, Agneta Bengtsson 
Runmarker och Lennart Mårtensson.

Revisorer

Vid ordinarie bolagsstämma 2004 valdes Ernst 
& Young AB till revisionsbolag till och med slu-
tet av årsstämman 2008. Auktoriserade revisorn 
Björn Grundvall har varit revisor i bolaget sedan 
2003.
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Flerårsöversikt
	 	 	
	 	 	

resultaträkningar  �006* �00�* �00� �00� �00� �00� �00� �000 ���� ���� ����
Nettoomsättning	 Mkr	 619,2	 626,9	 1	328,3	 1	467,4	 1	230,0	 1	251,1	 1	388,2	 1	850,8	 1	067,6	 920,0	 753,2

Rörelseresultat	 Mkr	 -4,6	 11,8	 41,4	 59,0	 9,2	 2,3	 -11,3	 62,1	 2,0	 45,1	 35,1

Finansnetto	 Mkr	 -11,5	 -7,0	 -9,2	 -12,2	 -14,5	 -18,1	 -24,2	 -21,5	 -37,8	 -13,7	 -0,6

Resultat	efter	finansiella	poster	 Mkr	 -16,1	 4,9	 32,2	 46,8	 -5,3	 -15,8	 -35,5	 40,6	 -35,8	 31,4	 34,5

Skatter	 Mkr	 2,4	 -3,3	 -10,2	 -15,8	 -1,6	 2,8	 8,1	 -14,4	 10,7	 -6,0	 -12,7

Årets	resultat	
kvarvarande	verksamheter	 Mkr	 -13,7	 1,6	 	 	 	 	 	 	 	

Årets	resultat	
avvecklade	verksamheter	 Mkr	 17,5	 20,4	 	 	 	 	 	 	 	 	

Årets	resultat	 Mkr	 3,8	 22,0	 22,0	 31,0	 -6,9	 -13,0	 -27,4	 26,2	 -25,2	 25,3	 21,6

 
Balansräkningar
Anläggningstillgångar	 Mkr	 311,6	 	 382,8	 229,9	 241,2	 254,7	 266,1	 273,9	 301,1	 270,5	 270,3

Fordringar	och	varulager	 Mkr	 275,7	 	 499,9	 443,2	 416,1	 419,0	 456,8	 623,9	 426,8	 334,8	 300,7

Likvida	medel	 Mkr	 19,8	 	 56,1	 63,1	 27,7	 30,7	 8,1	 11,0	 7,6	 10,5	 12,0

Summa	tillgångar	 Mkr	 607,1	 	 938,8	 736,2	 685,0	 704,4	 731,0	 908,8	 735,5	 615,8	 583,0
	
	

Eget	kapital	 Mkr	 148,9	 	 228,2	 181,2	 150,2	 158,5	 171,7	 196,8	 175,9	 210,7	 194,4

Långfristiga	skulder	 Mkr	 246,8	 	 341,3	 234,7	 257,0	 294,4	 327,3	 341,6	 270,9	 251,4	 204,2

Kortfristiga	skulder	 Mkr	 211,4	 	 369,3	 320,3	 277,8	 251,5	 232,0	 370,4	 288,7	 153,7	 184,4

Summa	eget	kapital	och	skulder	 Mkr	 607,1	 	 938,8	 736,2	 685,0	 704,4	 731,0	 908,8	 735,5	 615,8	 583,0

 
Kassaflöde	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Kassaflöde	från	den	
löpande	verksamheten	 Mkr	 32,1	 40,9	 57,6	 119,4	 57,9	 96,3	 52,3	 -51,6	 57,4	 -8,4	 -10,8

Kassaflöde	efter	investeringar	 Mkr	 8,2	 -22,5	 -12,0	 95,9	 32,9	 57,1	 24,1	 -40,5	 -14,9	 -43,5	 -41,1

 
Nyckeltal	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Eget	riskbärande	kapital	 Mkr	 165,6	 	 255,1	 204,4	 165,9	 173,3	 189,4	 219,4	 192,0	 236,8	 221,0

Andel	riskbärande	kapital	 %	 27,3	 	 27,2	 27,8	 24,2	 24,6	 25,9	 24,1	 26,1	 38,5	 37,9

Soliditet	 %	 24,5	 	 24,3	 24,1	 21,9	 22,5	 23,5	 21,6	 23,9	 34,2	 33,3

Räntabilitet	på	sysselsatt	kapital	 %	 -0,6	 	 8,1	 13,7	 2,2	 1,0	 -1,8	 12,8	 -4,6	 10,8	 12,5

Räntabilitet	på	eget	kapital	 %	 -7,3	 	 10,7	 18,8	 -4,5	 -7,9	 -14,9	 13,8	 -13,1	 12,5	 11,5

Räntetäckningsgrad	 ggr	 neg	 	 4,3	 4,6	 0,7	 0,2	 neg	 2,7	 neg	 3,0	 4,5

Nettolåneskuld	 Mkr	 295,5	 	 336,3	 183,6	 263,8	 279,0	 327,1	 338,2	 272,3	 231,5	 192,3

Skuldsättningsgrad	 ggr	 2,0	 	 1,5	 1,0	 1,7	 1,8	 1,9	 1,7	 1,6	 1,1	 1,0

 
Övrigt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Bruttoinvesteringar	exkl	aktier	 Mkr	 51,6	 43,8	 50,0	 44,2	 35,8	 44,9	 38,8	 69,4	 73,3	 51,4	 46,1

Antal	årsanställda	 	 503	 457	 700	 745	 693	 707	 823	 990	 773	 696	 654

*)	Kvarvarande	verksamheter.

Övriga	siffror	är	oförändrade.

Definitioner nyckeltal
Eget riskbärande kapital
Summan av redovisat eget kapital, 
minoritetsintresse och uppskjuten 
skatteskuld.

Andel riskbärande kapital
Eget riskbärande kapital i procent 
av balansomslutningen.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritets-
intresse i procent av balansomslut-
ningen.

Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finan-
siella poster i procent av genomsnitt-
ligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital
Totalt kapital enligt balansräkningen 
minskat med inte räntebärande 
skulder och inte räntebärande avsätt-
ningar.

Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat i procent av genom-
snittligt eget kapital.

Räntetäckningsgrad
Rörelseresultat exklusive resultat-
andelar i intressebolag ökat med 
finansiella intäkter dividerat med 
finansiella kostnader.

Nettolåneskuld
Räntebärande skulder med avdrag 
för likvida medel.

Skuldsättningsgrad
Nettolåneskuld i förhållande till 
eget kapital.
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Moderbolag		 	

AB Westergyllen
Box	17	 	 	
533	21		Götene
Besöksadress:	Kraftgatan	1
Telefon:	0511-34	53	00
Telefax:	0511-34	53	12
information@westergyllen.se
www.westergyllen.se

fr	o	m	maj	2007
Nya	Stadens	Torg	10
531	31	Lidköping
Telefon:	0510-48	43	60
Telefax:	0510-680	04

Dotterbolag

	
MEDICINTEKNIK

Elos Medical AB
Box	45	 	 	
540	16		Timmersdala
Besöksadress:	Bäckedalsvägen	5
Telefon:	0511-44	06	00
Telefax:	0511-44	06	90
info@elosmedical.se
www.elosmedical.se	

Pinol A/s
Engvej	33
DK-3330		Gørløse		
Danmark
Telefon:	+45	4821	6400
Telefax:	+45	4821	6469
pinol@pinol.dk
www.pinol.dk

PRECISIONSTEKNIK

Elos Precision AB	
Box	93	 	 	
545	22	Töreboda
Besöksadress:	Verkstadsgatan	2
Telefon:	0506-184	00
Telefax:	0506-184	29
info@elosprecision.se
www.elosprecision.se

Enheten i Årjäng:
Box	34
672	21	Årjäng
Besöksadress:	Industrigatan	8
Telefon:	0573-395	00
Telefax:	0573-71	13	72

Fixturlaser AB
Box	7	 	 	
431	21		Mölndal
Besöksadress:	Östergårdsgatan	9
Telefon:	031-706	28	00
Telefax:	031-706	28	50
info@fixturlaser.se
www.fixturlaser.se

ElEKTroNIK

Elektromekan i Årjäng AB
Box	904	 	 	
672	29		Årjäng
Besöksadress:	Brännaregatan	3
Telefon:	0573-143	00
Telefax:	0573-121	50
info@elektromekan.se
www.elektromekan.se

Adresser
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Årsstämma

Årsstämma äger rum onsdag den 25 april 2007 kl 17.00 i 
Brunnssalongen, Lundsbrunns Kurort, Lundsbrunn, Götene.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall anmäla sig 
till bolaget under adress:  
AB Westergyllen, Box 17, 533 21 Götene,  
per telefon: 0511-34 53 00, per telefax: 0511-34 53 12  
eller via e-mail: information@westergyllen.se  
senast torsdagen den 19 april 2007.

Vem har rätt att deltaga i stämman?
Rätt att deltaga i Westergyllens årsstämma har den aktieägare 
som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs 
torsdagen den 19 april 2007, dels anmäler sin avsikt att del-
taga i stämman senast kl 12.00 torsdagen den 19 april 2007.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste till-
fälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att 
äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta 
förvaltaren härom i god tid före den 19 april 2007.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:50 kr  
(1:25) per aktie.   

Ekonomisk information

Westergyllen avser att lämna följande ekonomiska informa-
tion för verksamhetsåret 2007:

• Delårsrapport jan-mars 25 april 2007

• Delårsrapport jan-juni 16 augusti 2007

• Delårsrapport jan-sept  25 oktober 2007

• Bokslutskommuniké februari 2008

• Årsredovisning mars 2008

Westergyllens ekonomiska information finns tillgänglig på 
www.westergyllen.se

Innehåll



AB Wes te rgy l l en  (pub l )  

Box  17 ,  533  21  Gö tene 

Te l  0511-34  53  00 

Fax  0511-34  53  12 

www.wes te rgy l l en .se

ÅRSREDOVISNING          2006

”Koncernen präglas av ett offensivt tänkande,  

vilket är basen för fortsatt expansion. Nödvändiga  

omstruktureringar och riktade investeringar har  

genomförts för att öka kapaciteten och ytterligare 

säkerställa kvalitetsarbetet inom koncernens  

prioriterade verksamhetsområden.”

     

          Göran Brorsson VD och koncernchef


