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Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2001

• Nettoomsättningen uppgick till 794 mkr (879).
• Resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster

uppgick till 1,6 mkr (15,4). Resultatet inklusive jämförelsestörande
poster uppgick till 1,6 mkr (33,2).

• Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
13,8 mkr (26,2).

• Fortsatt svag efterfrågan från telekomindustrin.
• Rörelseresultatet inom affärsområdet Elektronik uppgick till 10,9 mkr

(21,9).
• Utökad samordning av koncernens småhusrörelse.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknads-
föring av produkter för industrin som är organiserad i två separata affärsområden,
Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus
inom affärsområdet Bygg/Miljö.

Ekonomisk information 2001
Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 25 oktober 2001.

För ytterligare information kontakta:
Göran Brorsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 15, 0705–11 78 60
E-post: goran.brorsson@westergyllen.se

Claes Hansson, ekonomichef
Telefon: 0511–34 53 04, 0708–35 09 68
E-post: claes.hansson@westergyllen.se
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Allmänt om verksamheten
Det försämrade marknadsläget inom telekom-
sektorn har påverkat både affärsområdet
Elektronik och Verkstad/Teknik. Efterfrågan
inom affärsområdet Bygg/Miljö, som domineras
av koncernens småhusföretag, har varit till-
fredsställande.

Fakturering och resultat
För perioden januari - juni uppgick koncernens
nettoomsättning till 794,0 mkr (878,9). I om-
sättningen förra året ingick Stenestams Industri
AB som avyttrades i december 2000. För jäm-
förbara enheter minskade omsättningen med 6
%.

Resultatet efter finansiella poster för hela del-
årsperioden uppgick till 1,6 mkr (33,2). Rörel-
seresultatet uppgick till 13,8 mkr (44,0). I
rörelseresultatet förra året ingick återbäring på
överskottsmedel från SPP med 17,8 mkr.
Affärsområdena Elektronik och Verkstad/-
Teknik, som båda har påverkats av minskade
volymer till telekomindustrin, redovisar lägre
resultat än förra året. Resultatet inom affärs-
området Bygg/Miljö har successivt förbättrats
under året.

Under andra kvartalet uppgick koncernens
nettoomsättning till 390,5 mkr (457,7). Minsk-
ningen jämfört med förra året är i stort hänförlig
till lägre beläggning inom affärsområdet Elek-
tronik. Koncernens nettoomsättning under
andra kvartalet var 3 % lägre än under det
första kvartalet. Den minskade beläggningen
under andra kvartalet inom Elektronik kompen-
serades av en ökad omsättning inom Bygg/-
Miljö.

Resultatet efter finansiella poster uppgick det
andra kvartalet till 1,2 mkr (25,6). I resultatet
förra året ingick återbäring från SPP med 17,8
mkr. Rörelseresultatet exklusive jämförelse-
störande poster uppgick det andra kvartalet till
7,1 mkr (14,1).

Elektronik
Affärsområdet består av ElektroMekan som är
en av Sveriges ledande kontraktstillverkare
inom elektronik. Produktionsanläggningen
ligger i Årjäng. Bolagets huvudinriktning är
ytmontering av kretskort. Med en kapacitet på
ca 600.000 komponenter i timmen är bolaget
en av de tillverkare i Sverige som har störst
kapacitet inom en enskild anläggning.

Nettoomsättningen inom Elektronik uppgick till
392 mkr (441). Rörelseresultatet minskade till
10,9 mkr (21,9), vilket innebär en rörelsemargi-
nal på 2,8 % (5,0). Under det andra kvartalet
uppgick omsättningen till 177 mkr (229) och
rörelseresultatet till 6,8 mkr (12,8). Den mins-
kade volymen har till viss del kompenserats av
kostnadsreduceringar. Rörelsemarginalen det
andra kvartalet uppgick till 3,8 % (5,6) jämfört
med 1,9 % (4,3) under det första kvartalet.

Det svaga marknadsläget för telekomsektorn
har inneburit minskade leveransvolymer.
Leveranserna av mobiltelefonkomponenter
ökade något under det andra kvartalet, till stor
del beroende på minskade lager hos aktörerna
inom mobiltelefonområdet. Leveranserna till
mobila system ökade kraftigt under det första
kvartalet. Under det andra kvartalet minskade
dessa leveranser till en betydligt lägre nivå.
Marknaden för telekomsektorn präglas idag av
en stor osäkerhet. Marknadsläget förväntas bli
fortsatt svagt under resten av året.

Till följd av det osäkra marknadsläget har per-
sonalstyrkan under första halvåret reducerats
med 85 personer, genom att visstidsanställ-
ningar ej förlängts. Beslut har fattats om att
varsla ytterligare 60 anställda om uppsägning.

Bygg/Miljö
Affärsområdet Bygg/Miljö domineras av små-
hustillverkarna Götenehus och Sjödalshus. I
affärsområdet ingår också inredningsföretaget
Götene Specialinredningar. Götenehus och
Sjödalshus tillverkar och marknadsför prefabri-
cerade trähus, främst villor. Götenehus huvud-
marknader är Sverige och Norge medan Sjö-
dalshus huvudmarknader är Sverige och Tysk-
land. Götene Specialinredningar tillverkar och
marknadsför inredningssystem i trä för offent-
liga miljöer, kontor och liknande.

Nettoomsättningen inom Bygg/Miljö uppgick till
316 mkr (328). Rörelseresultatet ökade till 4,4
mkr (0,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal
på 1,4 % (0,0). Den minskade volymen är hän-
förlig till avvecklingen av Sjödalshus norska
verksamhet. Omsättning och resultat har suc-
cessivt ökat under året. För det andra kvartalet
uppgick nettoomsättningen till 170 mkr (171)
och rörelseresultatet till 3,3 mkr (-2,3).
Orderingången har som helhet varit tillfreds-
ställande. Speciellt Götenehus försäljning av
villor i Sverige har haft en bra utveckling. Av-
vecklingen av Sjödalshus verksamhet i Norge
har belastat organisationen, men följer i stort
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sett plan. Försäljningsorganisationerna i kon-
cernens båda husföretag förstärks nu succes-
sivt för att säkerställa en fortsatt förbättring av
marknadspositionerna. Beläggningen bedöms
bli tillfredsställande under resten av året.

Westergyllen förvärvade Sjödalshus 1997.
Efter förvärvet har samarbetet mellan Götene-
hus och Sjödalshus ökat successivt. Beslut har
fattats att ytterligare utöka samordningen inne-
bärande att båda bolagen nu får en gemensam
operativ ledning samt att produktion, konstruk-
tion, inköp och administration samordnas fullt
ut. På marknaden kommer däremot de båda
varumärkena Götenehus och Sjödalshus även
i fortsättningen att utgöra separata självständi-
ga enheter. Samordningen bedöms på sikt
innebära ett effektivare resursutnyttjande och
skapa förutsättningar för en förbättrad lön-
samhet.

Verkstad/Teknik
Affärsområdet Verkstad/Teknik består av Elos,
FerroCon och Fixturlaser. Elos är ett finmeka-
niskt företag som tillverkar medicintekniska
implantat, finmekaniska detaljer till telekom-
industrin samt detaljer i svårbearbetade mate-
rial till den svenska verkstadsindustrin. Ferro-
Con, som under andra kvartalet namnändrats
från Skaraborgs Plåt & Smide, konstruerar och
tillverkar specialanpassade stålkonstruktioner.
Fixturlaser utvecklar och marknadsför laser-
baserad mätutrustning för uppriktning och posi-
tionering huvudsakligen för kunder inom
pappers-, kraft- och processindustrin.

Nettoomsättningen inom Verkstad/Teknik upp-
gick till 90 mkr (114). I jämförbara enheter
ökade omsättningen med 12 %. Rörelseresul-
tatet uppgick till 4,0 mkr (8,1), motsvarande en
rörelsemarginal på 4,4 % (7,1). Resultat och
beläggning har under det andra kvartalet på-
verkats av begränsade volymer till telekom-
sektorn samt komponentbrist hos Fixturlaser.
Omsättningen det andra kvartalet uppgick till
45 mkr (60) och rörelseresultatet till -0,2 mkr
(5,4).

Orderingången under första halvåret har varit
god för både Elos och Fixturlaser. När det
gäller Elos är det framförallt inom området
medicinteknik som orderingången har varit god
medan efterfrågan från telekom- och verk-
stadsindustrin har varit svag. Båda bolagen har
orderstockar som bedöms innebära ökade
leveransvolymer under andra halvåret.

Övrigt
Westergyllens inriktning de senaste åren har
varit att koncentrera verksamheten till den hel-
ägda industrirörelsen. Ett flertal engagemang i
delägda bolag avyttrades under förra året. Det
återstående innehavet i delägda bolag består
av innehav i två mindre fastighetsbolag samt i
det medicintekniska utvecklingsbolaget Hema-
pure AB. Det samlade bokförda värdet på
dessa innehav är 7,5 mkr.

I Hemapure, som bedriver utveckling av pro-
dukter som förenklar livet för dialyspatienter,
uppgår Westergyllens ägarandel till 19,4 %.
Utvecklingsarbetet är nu framme vid nollserie-
tillverkning. Den första kliniska studien beräk-
nas påbörjas under hösten 2001.

Investeringar
Koncernens investeringar i byggnader, mark,
maskiner och inventarier uppgick under perio-
den till 24,4 mkr (26,1). Merparten av perio-
dens investeringar avser utrustning för att möj-
liggöra en flexiblare produktion inom Elektro-
Mekan och utbyggd produktionskapacitet inom
Elos.

Finansiell ställning och likviditet
Den lägre rörelsevolymen har medfört ett min-
skat rörelsekapitalbehov och en förbättrad
konsolidering. Andelen eget riskbärande
kapital ökade jämfört med årsskiftet till 25,5 %
(24,1). Soliditeten uppgick till 22,6 % (21,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten
var positivt under det första halvåret och upp-
gick till 9,4 mkr (-0,2). Kassaflödet efter in-
vesteringar uppgick till -10,5 mkr (-5,3). Kon-
cernens likvida medel inklusive ej utnyttjade
checkkrediter uppgick till 73,0 mkr jämfört med
49,8 mkr vid årsskiftet. Nettolåneskulden
ökade till 359,9 mkr (338,2).

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick den 30
juni 2001 till 808 personer jämfört med 906 vid
årsskiftet. Minskningen är till största del hän-
förlig till kapacitetsanpassningar inom Elektro-
Mekan och Sjödalshus.

Personaloptioner
På ordinarie bolagsstämma i Westergyllen
2001-04-26 beslutades om upptagande av ett
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förlagslån om nominellt 1.000 kronor förenat
med 50.000 avskiljbara optionsrätter till nyteck-
ning av B-aktier. Efter beslut på bolagsstäm-
man har de avskiljbara optionsrätterna, inom
ramen för ett så kallat personaloptionspro-
gram, erbjudits vissa ledande befattnings-
havare inom Westergyllenkoncernen. Enligt
beslutet medför varje optionsrätt en rätt att
under tiden från och med den 1 september
2002 till och med den 30 november 2005
teckna en ny B-aktie i AB Westergyllen till en
kurs av 105 kronor.

Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter
kommer Westergyllen att tillföras 5,25 mkr,
varav aktiekapitalet kommer att öka med 0,6
mkr. De nya aktierna motsvarar vid fullt ut-
nyttjande ca 1,8 % av aktiekapitalet och ca 0,5
% av röstetalet såväl före som efter konverte-
ring av utestående konverteringslån.

Moderbolaget
Moderbolaget handlägger förutom centrala
ledningsfrågor även koncernstödjande verk-
samheter såsom finansiering, ekonomisk kon-
troll och teknisk support.

Nettoomsättningen uppgick till 5,6 mkr (5,5).
Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,1 mkr
(6,5). I resultatet förra året ingick resultat från
försäljning av aktier med 7,8 mkr samt åter-
bäring från SPP med 2,1 mkr.

Andelen riskbärande kapital uppgick till 44,1 %
(41,4). Soliditeten uppgick till 41,5 % (39,1).

Några väsentliga investeringar har inte gjorts
under perioden.

Moderbolagets likvida medel inklusive outnytt-
jade checkkrediter uppgick till 69,1 mkr (38,9).

Redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräknings-
metoder har använts i delårsrapporten som i
den senaste årsredovisningen.

Bedömning för 2001   
Marknadsläget för telekomsektorn bedöms bli
fortsatt svagt under resten av året. Belägg-
ningen under det tredje kvartalet för affärsom-
rådet Elektronik bedöms bli lägre än under det
andra kvartalet. Under det fjärde kvartalet be-
döms efterfrågeläget förbättras något.

Affärsområdet Bygg/Miljö bedöms få en till-
fredsställande beläggning och ett successivt
förbättrat resultat under året. Även om efter-
frågan på nyproducerade småhus i Sverige har
planat ut något bedöms marknadsförutsätt-
ningarna vara fortsatt goda. Den utökade sam-
ordningen av koncernens småhusföretag be-
döms på sikt innebära ett effektivare resursut-
nyttjande och möjliggöra en förbättrad lönsam-
het.

Inom affärsområdet Verkstad/Teknik har både
Elos och Fixturlaser goda orderstockar, vilket
bedöms leda till en högre leveransvolym under
andra halvåret.

Götene den 15 augusti 2001

Göran Brorsson
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning
av AB Westergyllens revisorer.



April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni Jan-dec
Mkr 2001 2000 2001 2000 2000

Nettoomsättning 390,5 457,7 794,0 878,9 1 850,8
Kostnad för sålda varor -332,5 -396,7 -686,0 -764,4 -1 637,5
Bruttoresultat 58,0 61,0 108,0 114,5 213,3
Försäljningskostnader -25,6 -26,4 -51,1 -48,9 -99,5
Administrationskostnader -23,5 -19,9 -40,1 -38,4 -80,8
Återbäring från SPP - 17,8 - 17,8 20,2
Övriga rörelseintäkter/kostnader -1,8 -1,6 -2,9 -2,9 7,1
Resultatandelar i intressebolag 0,0 1,0 -0,1 1,9 1,8
Rörelseresultat 7,1 31,9 13,8 44,0 62,1
Finansiella intäkter 0,5 -0,2 0,6 0,6 1,9
Finansiella kostnader -6,4 -6,1 -12,8 -11,4 -23,4
Resultat efter finansiella poster 1,2 25,6 1,6 33,2 40,6
Skatter -0,5 -8,8 -0,8 -11,4 -15,0
Minoritetsandel 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

Resultat efter skatt 0,7 16,7 0,8 21,8 25,6

Avskrivningar som belastat resultatet 12,1 11,0 23,7 21,7 47,5

Resultat per aktie (kr) 0:24 6:04 0:27 7:88 9:26
Antal aktier (tusen) 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765
Data per aktie efter utspädning av utestående konvertibelt förlagslån och teckningsoptioner har ej beräknats eftersom skillnaden

är marginell.

Mkr 2001-06-30 2000-06-30 2000-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 22,9 28,8 25,5
Materiella anläggningstillgångar 230,2 223,6 226,9
Finansiella anläggningstillgångar 20,2 42,5 21,5
Övriga omsättningstillgångar 560,4 530,4 623,9
Kassa och bank 4,0 15,1 11,0
Summa tillgångar 837,7 840,4 908,8

Eget kapital och skulder
Eget kapital     189,7 191,3 195,2
Minoritetsintresse 0,8 0,8 0,8
Avsättningar 39,4 35,7 39,6
Långfristiga räntebärande skulder 319,7 262,4 302,8
Kortfristiga räntebärande skulder 29,9 25,5 32,5
Övriga kortfristiga skulder 258,2 324,7 337,9

Summa eget kapital och skulder 837,7 840,4 908,8

RESULTATRÄKNINGAR

BALANSRÄKNINGAR
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Jan-juni Jan-juni Jan-dec
Mkr 2001 2000 2000
Resultat efter finansnetto 1,6 33,2 40,6
Justeringsposter 25,0 7,0 28,4
Betald skatt -5,4 -3,7 -2,4
Förändring av rörelsekapital -11,8 -36,7 -118,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,4 -0,2 -51,6
Investeringar i bolag och anläggningstillgångar -20,0 -26,1 -35,4
Försäljning av bolag och anläggningstillgångar 0,1 21,0 46,5
Återstår efter anläggningsinvesteringar -10,5 -5,3 -40,5

Förändring av räntebärande lån 9,8 18,4 49,4
Utdelning -6,2 -5,5 -5,5

Förändring av likvida medel -6,9 7,6 3,4

Jan-juni Jan-juni Jan-dec
Mkr 2001 2000 2000
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 5,2 17,7 12,8
Räntabilitet på eget kapital % 0,8 23,8 13,8
Andel riskbärande kapital % 25,5 25,5 24,1
Soliditet % 22,6 22,8 21,5
Nettolåneskuld Mkr 359,9 284,5 338,2
Investeringar exkl aktier Mkr 24,4 26,1 69,4
Antal årsanställda 808 983 990
Eget kapital per aktie kr 68:59 69:19 70:58
Data per aktie efter utspädning av utestående konvertibelt förlagslån och teckningsoptioner har ej beräknats eftersom skillnaden 

är marginell.

Jan-juni Jan-juni Jan-dec
Mkr 2001 2000 2000
Ingående eget kapital 195,2 175,1 175,1
Omräkningsdifferenser -0,1 -0,1 0,0
Utdelning -6,2 -5,5 -5,5
Periodens resultat 0,8 21,8 25,6

Utgående eget kapital 189,7 191,3 195,2

NYCKELTAL

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

KASSAFLÖDESANALYS
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Helår Helår
Mkr 2/2001 1/2001 2000 4/2000 3/2000 2/2000 1/2000 1999 4/1999 3/1999 2/1999 1/1999
Nettoomsättning 390,5 403,5 1 850,8 521,6 450,3 457,7 421,2 1 067,6 418,3 243,9 219,8 185,6
Kostnad för sålda varor -332,5 -353,5 -1 637,5 -459,2 -413,9 -396,7 -367,7 -917,9 -365,6 -210,3 -185,0 -157,0
Bruttoresultat 58,0 50,0 213,3 62,4 36,4 61,0 53,5 149,7 52,7 33,6 34,8 28,6
Fsg.- och adm.kostnader -49,1 -42,1 -180,3 -55,1 -37,9 -46,3 -41,0 -149,5 -47,4 -31,9 -37,9 -32,3
Återbäring från SPP - - 20,2 2,4 - 17,8 - - - - - -
Övriga rörelseposter -1,8 -1,2 8,9 11,0 -1,1 -0,6 -0,4 1,8 2,0 1,2 -0,4 -1,0
Rörelseresultat 7,1 6,7 62,1 20,7 -2,6 31,9 12,1 2,0 7,3 2,9 -3,5 -4,7
Nedskrivning aktier mm - - - - - - - -24,8 -24,8 - - -
Finansnetto -5,9 -6,3 -21,5 -5,6 -5,1 -6,3 -4,5 -13,0 -4,4 -2,9 -3,2 -2,5
Resultat efter 
finansiella poster 1,2 0,4 40,6 15,1 -7,7 25,6 7,6 -35,8 -21,9 0,0 -6,7 -7,2
Skatter -0,5 -0,3 -15,0 -4,7 1,1 -8,8 -2,6 10,7 8,0 -0,2 1,4 1,5
Minoritetsandel 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0

Resultat efter skatt 0,7 0,1 25,6 10,3 -6,5 16,7 5,1 -25,2 -13,9 -0,2 -5,4 -5,7

Nettoomsättning Helår Helår
Mkr 2/2001 1/2001 2000 4/2000 3/2000 2/2000 1/2000 1999 4/1999 3/1999 2/1999 1/1999

Elektronik 177,4 214,1 967,4 249,9 276,7 229,2 211,6 351,8 173,0 87,4 52,2 39,2

Bygg/Miljö 170,0 146,1 657,1 204,0 124,6 170,8 157,7 523,4 186,3 112,5 121,4 103,2

Verkstad/Teknik 44,5 45,3 234,2 69,8 50,8 59,9 53,7 193,3 59,3 43,5 47,1 43,4

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

Summa 390,5 403,5 1 850,8 521,6 450,3 457,7 421,2 1 067,6 418,3 243,9 219,8 185,6

Rörelseresultat Helår Helår
Mkr 2/2001 1/2001 2000 4/2000 3/2000 2/2000 1/2000 1999 4/1999 3/1999 2/1999 1/1999

Elektronik 6,8 4,1 53,7 11,4 20,4 12,8 9,1 4,8 8,6 2,0 -3,3 -2,5

Bygg/Miljö 3,3 1,1 -16,7 -3,7 -13,0 -2,3 2,3 -2,6 -1,6 0,4 1,4 -2,8

Verkstad/Teknik -0,2 4,2 5,7 4,1 -6,5 5,4 2,7 7,2 3,1 1,3 0,7 2,1

Övrigt -2,8 -2,7 19,4 8,9 -3,5 16,0 -2,0 -7,4 -2,8 -0,8 -2,3 -1,5

Summa 7,1 6,7 62,1 20,7 -2,6 31,9 12,1 2,0 7,3 2,9 -3,5 -4,7

HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN

HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN AFFÄRSOMRÅDEN
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