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Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdag den 3 maj 2005 
kl 17.00 i Kinnekullesalen, Lundsbrunn Konferens & Kurort, 
Lundsbrunn, Götene.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman 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 onsdagen 
den 27 april 2005.

Vem har rätt att deltaga i stämman?
Rätt att deltaga i Westergyllens bolagsstämma har den 
aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktie-
boken som görs fredagen den 22 april 2005, dels anmäler 
sin avsikt att deltaga i stämman senast kl 12.00 onsdagen 
den 27 april 2005.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste 
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för 
att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste under-
rätta förvaltaren härom i god tid före den 22 april 2004.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2:50 kr (0:0) 
per aktie.

Ekonomisk information
Westergyllen avser att lämna följande ekonomiska 
information för verksamhetsåret 2005:

• Delårsrapport jan-mars 3 maj 2005

• Delårsrapport jan-juni 17 augusti 2005

• Delårsrapport jan-sept  26 oktober 2005 

• Bokslutskommuniké februari 2006

• Årsredovisning mars 2006

Westergyllens ekonomiska information finns tillgänglig 
på www.westergyllen.se

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

Dotterbolag

Forshemgruppen AB
Box 17
533 21  Götene
Besöksadress: Kraftgatan 1
Telefon: 0511-34 53 60
Telefax: 0511-34 53 10
info@forshemgruppen.se

Götenehus AB
Box 17 
533 21  Götene
Besöksadress: Kraftgatan 1
Telefon: 0511-34 56 00
Telefax: 0511-34 56 90
info@gotenehus.se
www.gotenehus.se

Sjödalshus AB
Box 27 
540 16  Timmersdala
Besöksadress: Stensnäsvägen
Telefon: 0511-34 69 00
Telefax: 0511-810 34
info@sjhus.se
www.sjodalshus.se

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

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

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

Elos Precision AB - Årjäng
Box  34
672 21 Årjäng
Besöksadress: Industrigatan 8
Telefon: 0573-395 00
Telefax: 0573-71 13 72
precision@elos.se
www.elos.se

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

Adresser
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Westergyllen är en industrikoncern som är organiserad i tre affärsområden: 
Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik.

 

  Samtliga affärsområden redovisar ökad nettoomsättning och väsentliga resultatförbättringar.

  Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 1.467 mkr (1.230).

  Resultatet efter fi nansiella poster ökade med 48 mkr till 42,7 (–5,3).

  Rörelseresultatet uppgick till 54,9 mkr (9,2). 

  Kassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick till 119,4 mkr (57,9).  

  Kassafl ödet efter investeringar uppgick till 95,9 mkr (32,9).

  Nettolåneskulden minskade under året med 80,2 mkr och uppgick vid årsskiftet till 183,6 mkr (263,8).

  Likviditeten fortsatt god.

  Styrelsen föreslår utdelning på 2:50 kr (0,0) 
per aktie.

Koncernen i sammandrag

Nyckeltal
   2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Nettoomsättning  Mkr 1 467,4 1 230,0 1 251,1 1 388,2 1 850,8 1 067,6 920,0
Resultat efter fi nansiella poster  Mkr 42,7 -5,3 -15,8 -35,5 40,6 -35,8 31,4
Andel riskbärande kapital  % 27,4 24,2 24,6 25,9 24,1 26,1 38,5
Soliditet  % 24,1 21,8 22,4 23,4 21,6 23,8 34,1
Räntabilitet på sysselsatt kapital  % 12,9 2,2 1,0 -1,8 12,8 -4,6 10,8
Räntabilitet på eget kapital  % 16,5 -4,5 -7,9 -14,9 13,8 -13,1 12,5
Resultat per aktie efter skatt  kr 9:73 -2:50 -4:70 -9:90 9:48 -9:10 9:15
Eget kapital per aktie  kr 63:80 54:07 57:06 61:79 70:88 63:30 75:95
Föreslagen utdelning  kr 2:50 - - - 2:25 2:00 3:50
Antal årsanställda   745 693 707 823 990 773 696
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Det känns bra att få rapportera ett bra resultat för 
koncernen under 2004, faktiskt koncernens bästa. Goda 
marknadsförutsättningar, speciellt inom Elektronik, till-
sammans med att arbetet med att utveckla och förbättra 
koncernens marknadspositioner och effektivitet gjorde 
att resultatet till och med blev något bättre än de förvänt-
ningar vi hade för ett år sedan. Med detta resultat och ett 
fortsatt starkt kassaflöde har vi förbättrat koncernens 
finansiella ställning, vilket ger en god plattform för den 
framtida utvecklingen. Detta ger oss också möjlighet till 
att åter lämna utdelning. Under året har koncernens bo-
lagsportfölj ytterligare koncentrerats genom att Götene 
Specialinredningar och Ferrocon avyttrats. Nu startar 
nästa fas i koncernens utveckling, att säkerställa en stabil 
och uthållig tillväxt för de kommande åren.

För 2005 ser marknadsförutsättningarna sammanta-
get bra ut. Stabila och positiva utsikter för Bygg/Miljö 
och Verkstad/Teknik samtidigt som det känns mer svår-
bedömt inom Elektronik.

Bygg/Miljö
Vårt arbete med samordning och standardisering börjar 
nu ge synligt resultat i form av förbättrade marginaler. 
Resultaten från vår satsning inom projektverksamheten, 
där volymen fördubblats under de två senaste åren, är 
positiva och gör att vi nu ökar ambitionsnivån. Vår be-
dömning att det finns en god marknadsmöjlighet som 
komplementär till storbyggare och kommuner verkar 
vara realistisk. Vi räknar med en tillväxttakt på minst 20 
procent årligen under de kommande två, tre åren. För 
att realisera denna tillväxt kommer vi att behöva utöka 
vår tomtbank, vilket kommer att binda mer kapital.

Efter några år av konsolidering och kostnadsanpass-
ning börjar vi nu se en förbättrad lönsamhet för vår 
styckehusverksamhet. Marginalerna har förbättrats vil-
ket nu ger en bas för en mer expansiv strategi. Inom 
Götenehus och Sjödalshus utökar vi nu säljkårerna vilket 
bör ge förbättrade marknadspositioner. Vi har idag en 
mycket stabil marknadsbild baserad på ett gynnsamt 
ränteläge och ett sedan många år eftersatt byggande.

Elektronik
Vår elektronikverksamhet hade under 2004 ett gynnsamt 
år. Tillväxten inom telekomsektorn tog åter fart samtidigt 
som en av bolagets större kunder, Kapsch TrafficCom, 
genomförde sitt största projekt någonsin. Sammantaget 
medförde detta att omsättningen ökade med 54 procent. 
Den kraftiga volymökningen bidrog till att resultatet för-
bättrades. Samtidigt medförde den kraftiga volymökning-
en att vi hade svårigheter att på ett kostnadseffektivt sätt 
bedriva verksamheten. Vår utmaning ligger nu i att för-
bättra effektiviteten för att möta kundernas krav på lägre 
priser och ökad flexibilitet. Vi kommer nu att se en stabi-
lisering samtidigt som konkurrensen från produktion i 
lågkostnadsländer kommer att förstärkas. Detta ställer 
krav på oss att fortsatt effektivisera verksamheten. En del 
av vår monteringsverksamhet är redan idag förlagd till 
Ungern. Under de närmaste åren kommer vi förmodligen 
att öka vår närvaro i lågkostnadsländer. 

Efterfrågeläget för 2005 är svårbedömt. Vi ser dock 
positiva signaler från kunder inom industrisegmentet 
samtidigt som volymutvecklingen inom telekom verkar 
ha stabiliserats. Arbetet med att utveckla nya kundrela-

VDs kommentar
tioner för att balansera bolagets beroende av den starkt 
konkurrensutsatta mobiltelefonbranschen har fortsatt 
hög prioritet. 

Verkstad/Teknik
Under 2004 kunde vi se resultatet av de genomförda 
struktureringarna inom vår finmekaniska verksamhet. 
Under året har vi fortsatt att investera i ökad kapacitet, 
vilken även till fullo utnyttjats. Delningen av Elos i två 
separata enheter, Elos Medical och Elos Precision, har 
resulterat i två mycket konkurrenskraftiga bolag inom 
sina marknadsnischer. 

Elos Medical uppvisar en organisk tillväxt på 40 
procent under 2004. Bolagets kompetens att ta en pro-
dukt hela vägen från funktionsbeskrivning till sterilise-
rad och förpackad för användning i operationssalen är 
unik i Europa och en viktig förklaring till bolagets fram-
gångar. Bakgrunden till den snabba tillväxten beror dels 
på att större internationella medicinteknikbolag utökat 
sina inköp från Elos Medical, dels på att de marknads-
segment som bearbetas samtidigt växer med 10 till 20 
procent årligen. Under 2005 kommer vi att fortsätta att 
utöka produktionskapaciteten för att möjliggöra de am-
bitiösa tillväxtplaner vi har för verksamhetsområdet. 
Målet är att koncernen under 2006 skall ha en omsätt-
ning inom medicinteknik som överstiger 150 mkr.

Även Elos Precision som arbetar med finmekaniska 
tillverkningsuppdrag med höga precisions- och kvali-
tetskrav kunde under 2004 uppvisa en mycket god 
tillväxt, 30 procent. De genomförda investeringarna 
har skapat en effektiv produktionsstruktur som till-
sammans med ett mycket framgångsrikt arbete med att 
förbättra effektiviteten resulterat i förbättrade margi-
naler. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla 
kundstrukturen och i takt med en ökad efterfrågan 
fortsätta utbyggnaden av kapaciteten. 

Tillväxten inom Fixturlaser har stagnerat under de 
senaste åren. Lägre priser på elektronikkomponenter 
tillsammans med en ökad konkurrens inom lågprisseg-
menten har medfört att omsättningen stagnerat. För att 
återskapa lönsamhet i verksamheten har vi under hösten 
genomfört åtgärder för att anpassa kostnadsstrukturen.

Framtiden
Vår utmaning ligger nu i att fortsätta arbetet med att 
förbättra effektiviteten och förändra strukturen inom 
koncernen så att marknadspositionerna kan utvecklas 
och en bra tillväxttakt kan nås. Som tidigare nämnts 
finns det osäkerheter kring volymutvecklingen inom 
affärsområdet Elektronik. Vi måste vara beredda på att 
både gasa och bromsa. Trots en svag start ser förut-
sättningarna bra ut för 2005. Genomförda åtgärder 
under de senaste åren tillsammans med ökade insatser 
för att skapa tillväxt gör att vi ser goda utvecklings-
möjligheter för de kommande åren.   

Götene i mars 2004

Göran Brorsson
VD och koncernchef

Arbetet med att utveckla 

koncernens marknads-

positioner och skapa 

effektiva strukturer ger 

nu resultat
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Westergyllenkoncernen

Westergyllen

Forshemgruppen

Götenehus

Sjödalshus

Elektromekan

Elos Medical

Elos Precision

Fixturlaser

Affärsområde

Bygg/Miljö
Affärsområde

Elektronik
Affärsområde

Verkstad/Teknik

Verksamheten
Westergyllen är en industrikoncern som är organise-
rad i tre affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och 
Verkstad/Teknik.

Affärsområdet Bygg/Miljö domineras av Westergyl-
lens småhusverksamhet som består av Götenehus och 
Sjödalshus.

Affärsområdet Elektronik utgörs av Elektromekan  
som är en av Sveriges större kontraktstillverkare av 
elektronik. 

Affärsområdet Verkstad/Teknik består av Elos 
Medical, Elos Precision och Fixturlaser.  

Moderbolaget, som har sitt säte i Götene, handläg-
ger förutom centrala ledningsfrågor även koncern-
stödjande verksamheter som strategisk utveckling, 
finansiering och ekonomisk kontroll.

Affärsidé
Westergyllens affärsidé är att långsiktigt utveckla indu-
striella verksamheter inom ett begränsat antal områden 
där en stark marknadsposition inom valda marknads-
segment kan uppnås. Koncernens verksamheter skall 
utvecklas och bedrivas så att långsiktig värdetillväxt 
skapas för företagets aktieägare.

Strategi
Westergyllens övergripande strategi är att fokusera 
koncernens bolag och struktur mot områden där en 
väsentlig marknadsposition kan uppnås. Inriktningen 

är att skapa en mer koncentrerad verksamhetsbas inom 
koncernens affärsområden. Områden där en kritisk 
massa kan uppnås prioriteras.

Kvalitet – Miljö
Ett aktivt kvalitets- och miljöarbete bedrivs inom 
Westergyllens samtliga enheter. Ett ledningssystem 
som omfattar ett kvalitetssystem och ett miljösystem 
bedöms på ett framgångsrikt sätt stödja respektive 
företags verksamhet. Flera av koncernens bolag är idag 
kvalitets- och miljöcertifierade. Målsättningen är att 
samtliga affärsdrivande bolag inom Westergyllen skall 
vara certifierade enligt ISO 9000 för kvalitetslednings-
system och ISO 14000 för miljöledningssystem.

Ekonomiska och finansiella mål
• Räntabiliteten på eget kapital bör, beroende på 
vilken andel det egna riskbärande kapitalet uppgår till, 
överstiga den riskfria långfristiga räntan med 5 till 10 
procent. I nuvarande läge bör avkastningen överstiga 
15 procent.
• Räntabiliteten på sysselsatt kapital bör uppgå till 
minst 15 procent.
• Andelen eget riskbärande kapital bör uppgå till minst 
30 procent.
• Likviditeten, inklusive beviljade men outnyttjade 
krediter, skall uppgå till mellan 6 och 12 procent av 
koncernens årsomsättning.
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Börshandel
Westergyllens B-aktier är sedan den 13 juni 1989 
noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Den röststarka 
A-aktien är inte noterad. Kursen på Westergyllenaktien 
varierade under året mellan 49:20 och 112 kronor. 
Den sista noterade betalkursen under 2004 blev 112 
kronor (50:50). Vid utgången av 2004 uppgick det to-
tala börsvärdet på Westergyllen till 309,7 mkr (139,6). 
Under 2004 omsattes 529.400 aktier till ett värde av 
42,5 mkr.

Utdelningspolicy
Westergyllens utdelningspolicy är att utdelningen 
skall baseras på koncernens resultatutveckling med 
beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den 
finansiella ställningen. Den långsiktiga målsättningen 
är att utdelningen skall ha en jämn utveckling och 
uppgå till ca 30 procent av resultatet efter skatt.

Föreslagen utdelning
För verksamhetsåret 2004 har styrelsen föreslagit att 
utdelningen skall uppgå till 2:50 kronor (0,0) per aktie, 
totalt 6,9 mkr. Utdelningen motsvarar 26 procent av 
resultatet efter skatt. 

Aktiekapital
Vid utgången av 2004 uppgick aktiekapitalet i AB 
Westergyllen till 34,6 mkr. Aktiekapitalet är uppdelat 
på A- och B-aktier. Förutom att alla A-aktierna berätti-
gar till en röst och B-aktierna till en tiondels röst finns 
ingen skillnad i de olika aktieseriernas rätt i bolaget.

Enligt bolagsordningen i Westergyllen har inne-
havare av A-aktie rätt att efter skriftlig framställning 
till bolaget begära att A-aktie skall stämplas om till 
B-aktie.  

Westergyllenaktien
Konvertibelt förlagslån
Westergyllen emitterade 1999 ett konvertibelt förlagslån 
på 4,6 mkr riktat till anställda i koncernen. Lånet åter-
betalades i sin helhet på förfallodagen 2004-06-30.

Optionsrätter
Under 2001 utgav Westergyllen ett förlagslån om 
nominellt 1.000 kronor förenat med 50.000 avskiljbara 
optionsrätter till nyteckning av B-aktier. Efter beslut på 
ordinarie bolagsstämma har de avskiljbara optionsrät-
terna, inom ramen för ett så kallat personaloptionspro-
gram, erbjudits vissa ledande befattningshavare inom 
Westergyllenkoncernen. Av det totala antalet optionsrät-
ter innehades vid årsskiftet 32.000 optioner (35.000) av 
anställda. Övriga optioner innehades av ett dotterbolag 
till Westergyllen. Varje optionsrätt medför en rätt att till 
och med den 30 november 2005 teckna en ny B-aktie i 
AB Westergyllen till en kurs av 105 kronor. Ett villkor 
för att kunna utnyttja optionsrätterna är att respektive 
person är anställd i koncernen vid tiden för utnyttjandet. 
Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter kommer 
Westergyllen att tillföras 5,2 mkr. Aktiekapitalet kom-
mer då att öka med 0,6 mkr, fördelat på 50.000 B-aktier. 

Aktieägare
Vid utgången av 2004 uppgick antalet aktieägare till 
1.405. Westergyllens tio största ägare innehar aktier som 
motsvarar 58,4 procent av kapitalet och 88,6 procent av 
rösterna. Svenska och internationella institutioner ägde 
vid årsskiftet 14,6 procent av kapitalet och 4,0 procent 
av rösterna.

1) I januari 2005 har 69 242 A-aktier av detta innehav stämplats om till lika många B-aktier.

De största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt          % av  % av
VPC 2004-12-30    A-aktier  B-aktier  Totalt  aktiekapital  röster
Sture Öster, familj och bolag    189 413  81 180  270 593  9,8  19,5
Lars Runmarker, familj    148 973  110 690  259 663  9,4  15,8
Bo Nilsson, familj    130 440  80 340  210 780  7,6  13,7
Harald Ulfenborg, familj    130 440  79 790  210 230  7,6  13,7
Barbro Nilsson, familj  1)    101 374  65 652  167 026  6,0  10,6
Elna Molin, familj    68 000  83 200  151 200  5,5  7,5
Rune Bigsten, familj    50 000  2 180  52 180  1,9  4,9
SEB Småbolagsfonder    0  124 450  124 450  4,5  1,2
Svenska Industritjänstemannaförbundet   0  109 750  109 750  4,0  1,1
Lannebo Småbolagsfonder    0  58 400  58 400  2,1  0,6
Nordea Småbolagsfond Norden    0  58 400  58 400  2,1  0,6
Övriga    0  1 092 328  1 092 328  39,5  10,8
Summa    818 640  1 946 360  2 765 000  100,0  100,0
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Uppdelning i aktieslag, 2004-12-30   

  Andel i  Andel i 
 Antal % av % av
Aktieslag1) aktier röster kapital
A  818 640 80,8 29,6
B 1 946 360 19,2 70,4
Summa 2 765 000 100,0 100,0

Aktieägarfördelning, 2004-12-30

Antal aktier i Antal Antal Andel av 
storleksklasser aktieägare aktier aktier, % 
1-500 1 032 188 394 6,8
501-1 000 190 160 840 5,8
1 001-2 000 65 104 600 3,8
2 001-5 000 57 190 886 6,9
5 001-10 000 19 150 197 5,4
10 001-20 000 17 247 517 9,0
20 001-50 000 12 359 800 13,0
50 001-100 000 6 399 522 14,5
100 001 - 7 963 244 34,8
Summa 1 405 2 765 000 100,0

1) I januari 2005 har 69.242 A-aktier stämplats om till B-aktier.

Data per aktie  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Resulat efter skatt kr 9:73 -2:50 -4:70 -9:90 9:48 -9:10 9:15 7:80 2:60 10:85 
Utdelning (2004 förslag) kr 2:50 - - - 2:25 2:00 3:50 3:25 3:00 3:00 
Eget kapital kr 63:80 54:07 57:06 61:79 70:88 63:30 75:95 70:05 65:25 65:60 
Börskurs 31/12 kr 112 50:50 32 61 120:50 123 127 198:50 112 73 
Direktavkastning % 2,2 - - - 1,9 1,6 2,8 1,6 2,7 4,1 
Börskurs/Eget kapital % 175,5 93,4 56,1 98,7 170 194,3 167,5 283,4 171,6 111,3 
Genomsnittligt antal aktier tusen 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 717 2 650 
Antal aktier vid årets slut tusen 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 650 

Data per aktie efter konvertering av utestående förlagslån och utnyttjande av utestående teckningsoptioner ger inte upphov till någon utspädningseffekt.

Westergyllen-aktiens utveckling och omsättning, jan 2000–feb 2005
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Westergyllen-aktiens utveckling och omsättning, jan 2004–feb 2005
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Resultaträkning, mkr       2004      2003    2002

Nettoomsättning                    686,0       672,3     637,5
Kostnad för sålda varor         -553,8     -551,1   -518,6
Bruttoresultat                         132,2       121,2     118,9
Försäljningskostnader            -83,3       -84,7     -82,3
Administrationskostnader       -25,7       -26,2     -32,0
Övriga rörelseintäkter/
kostnader                                  -1,0         -0,1         1,8
Resultatandelar i intressebolag     0              0         0,1

Rörelseresultat                22,2      10,2       6,5

Nyckeltal                                                             

Rörelsemarginal, %                   3,2           1,5         1,0
Räntabilitet på 
operativt kapital, %                  22,8           8,5         4,6
Bruttoinvesteringar 
exkl aktier, mkr                           4,9           4,4         5,1
Antal årsanställda                     252          257        255

46%

Bygg/Miljö

Affärsområdets nettoomsättning

AFFÄRSOMRÅDE BYGG/MILJÖ

Marknaden
Småhusmarknaden utvecklades positivt under året. 
Faktorer som ligger bakom utvecklingen är fortsatt 
låg räntenivå, en något starkare arbetsmarknad och en 
fortsatt prisökning på begagnade småhus. Ytterligare 
en underliggande drivkraft är de senaste årens låga 
nyproduktion av småhus, vilket lett till ett successivt 
uppdämt behov.

Under en rad av år har nyproduktion av småhus 
i huvudsak skett i storstadsregionerna – Stockholm, 
Göteborg och Malmö – men under 2004 var tillväxten 
snabbast runt de medelstora och mindre städerna i 
Mellansverige och södra Sverige.

För småhusbranschen är dock storstadsregionerna 
fortfarande de mest betydelsefulla, även om dess 
relativa andel av den totala nyproduktionen minskade 
något. Bristen på attraktiv tomtmark för nyproduktion 
hade även under 2004 en dämpande effekt på tillväx-
ten i dessa regioner.

Småhusverk-
samheten

Småhusmarknaden kan delas upp i tre kategorier:
• Lösvirkesbyggda hus, projektbyggda hus av större 
entreprenörer och prefabricerade hus. Westergyllens 
småhusverksamhet tillhör den senare kategorin. 
De prefabricerade småhusen kan i sin tur delas in i tre 
grupper:
• Lågprisalternativ/volymtillverkning, mellanklasshus/
mindre kundanpassade hus samt kundanpassade villor.

Götenehus och Sjödalshus har en stark marknadsposi-
tion inom gruppen kundanpassade villor och bland de 
största konkurrenterna märks Myresjöhus, Trivselhus 
och Eksjöhus. 

Utvecklingen under året
Lönsamheten inom Westergyllens småhusverksamhet 
förbättrades kraftigt under 2004. Förbättringen är 
framförallt hänförlig till Götenehus och Sjödalshus 
styckehusverksamheter i Sverige. Projektverksamheten 
inom Götenehus har också haft en god utveckling.

Nettoomsättningen under 2004 uppgick till 663,0 
mkr (644,3). Rörelseresultatet exklusive goodwillav-
skrivningar ökade till 21,7 mkr (7,3).

Framtiden
Marknaden för småhus är stabil och förväntas, enligt 
Boverkets långtidsprognos, att fortsätta öka under de 
närmaste åren.

En väsentlig del av Götenehus och Sjödalshus kon-
kurrenskraft bygger på effektivitet inom produktion, 
konstruktion, inköp och administration.

Det förändringsarbete mot allt effektivare arbetssätt 
som pågått inom verksamheten under de senaste åren 
fortsätter med oförminskad kraft.

Affärsområde Bygg/Miljö

Westergyllen är en av landets ledande tillverkare av 
prefabricerade småhus.
Marknadsföring och försäljning sker via varumärkena 
Götenehus och Sjödalshus. Produktion, konstruktion, inköp 
och administration är organiserade i Forshemgruppen som är 
moderbolag till Westergyllens småhusverksamhet.

Småhusmarknaden hade en god utveckling under 2004. Antalet påbörjade småhus ökade med tio procent, jämfört med året innan.



6 7

Projektverk-
samheten

Projektverksamheten är ett prioriterat tillväxtområde 
inom koncernen och bedrivs av Götenehus. I huvudsak 
handlar varje enskilt projekt om 10-35 nyckelfärdiga 
hus, vilket innebär att verksamheten är nischad mellan 
mindre lokala entreprenörer och de stora byggbolagen. 

I detta marknadssegment har Götenehus projekt-
verksamhet fördelar. Med nödvändig kompetens och 
ekonomiska resurser kan Götenehus förädla tomter i 
intressanta lägen och därmed kunna stå stark i konkur-
rensen med de lokala entreprenörerna. Samtidigt finns 
tillräcklig storlek för att konkurrera om medelstora 
objekt där Götenehus har fördelen av att kunna agera 
snabbare och mer flexibelt än de största aktörerna.

Projektverksamheten arbetar efter en policy som styr 
verksamheten:
• All inköpt mark, som läggs till tomtbanken, skall 
vara detaljplanelagd för bostäder. På detta sätt kan 
marken snabbt bebyggas när det finns tillräckligt 
många husintressenter.
• Kunskap om den lokala marknaden är viktig. Därför 
är verksamheten koncentrerad till fyra områden: Stor-
stockholm, Göteborgsområdet, sydvästra Skåne samt 
hemmamarknaden i före detta Skaraborgs län.
• Att sälja husen så tidigt som möjligt i byggprocessen 
för att hålla en hög hastighet i projektets genomför-
ande.

Götenehus sköter ensamt hela processen: köper och 
exploaterar mark, utvecklar området vad gäller bebyg-
gelse, står för hela entreprenaden samt säljer de färdiga 
husen. Det betyder att projektens inneboende ekono-
miska risker och möjligheter helt och hållet hanteras av 
Götenehus.

Götenehus använder sig av successiv vinstavräkning 
för att på bästa sätt beräkna det löpande resultatet av 
projektverksamheten. Det betyder att resultatet i pro-
jekten redovisas fortlöpande i den takt de genomförs. 
På så sätt skapas en direkt koppling mellan periodens 
verksamhet och den ekonomiska rapporteringen.

Stark utveckling
Projektverksamhetens positiva utveckling förstärktes 
under 2004. Under året ökade leveransvolymen med 
13 procent jämfört med 2003. 

En attraktiv och väldimensionerad tomtbank är helt 
avgörande för projektverksamhetens fortsatta positiva 
utveckling. 

En bidragande orsak till projektverksamhetens 
expansion är en lyckad anpassning till kommuner-
nas ändrade arbetssätt. Under 1990-talet avveck-
lade många kommuner sina egna organisationer för 
byggande av småhusområden. Istället gavs, genom 
anbudstävlingar, privata entreprenörer möjlighet att 
exploatera marken.

Götenehus har varit framgångsrika i några av dessa 
tävlingar, vilket resulterat i flera färdigställda projekt 
och en utökad tomtbank. Framgångarna beror både 
på ett gott renommé i kommunerna och fördelen av att 
Götenehus ingår i en börsnoterad koncern.

Hög omsättningstakt i tomtbanken
För ett positivt resultat är finansiering och kassaflöde 
väsentliga. Grundläggande för verksamheten är att 
inget projekt startas innan det är finansierat. En hög 
omsättningstakt i tomtbanken är också en viktig faktor 
för lönsamhet.

Den genomsnittliga tiden från köp av tomtmark 
till fakturering av inflyttningsklart hus är cirka två år. 
Bara den kommunala handläggningen av bygglov i 
storstadsregionerna kan ta upp till sex månader. 

Utvecklingen under året
Projektverksamheten utvecklades mycket bra under 
året. Inom affärsområdet Bygg/Miljö har projektverk-
samhetens andel ökat från 30 till 35 procent. 

Resultatutvecklingen var fortsatt god. Framför allt 
har en högre omsättningshastighet på genomförda 
projekt medfört bättre marginaler.

Framtiden
Med en attraktiv tomtbank har Götenehus projekt-
verksamhet goda möjligheter att fortsätta växa under 
2005. För att även i framtiden säkerställa en stark 
marknadsposition kommer arbetet med att förvärva 
attraktiv tomtmark via kommuner, enskilda mark-
ägare och mäklare, att ytterligare intensifieras under 
innevarande år.

I projektverksamheten tillvaratas den unika kompetens som 
finns i koncernen, att som småhusbyggare driva projekt i 
egen regi. Projekten marknadsförs under varumärket Götene-
hus och svarade 2004 för cirka 35 procent av Forshem-
gruppens totala volym.
Efterfrågan på gruppbyggda småhus är god och avsikten är att 
ytterligare vidareutveckla projektverksamheten. 
Götenehus tomtbank samt erfarenhet av att exploatera mark 
och driva projekt gör att den ökade efterfrågan snabbt kan 
tillgodoses.

Projektverksamheten inom Götenehus utvecklades bra under 2004 
och möjligheten till fortsatt tillväxt under 2005 är god.

PROJEKTUTVECKLINGENS FASER

IDÉARBETE

MARKFÖRVÄRV

PROJEKTERING

FINANSIERING

FÖRSÄLJNING

PRODUKTION

SLUTBESIKTNING

INFLYTTNING

Övrigt

Geografisk fördelning av Westergyllens 
tomtbank, 2004-12-31

Göteborgsområdet

Skåne

Stockholmsområdet
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Två separata och självständiga marknadsbolag svarar för 
marknadsföringen av varumärkena Götenehus och Sjödalshus. 
Marknadsbolagens uppgift är dels att ansvara för marknads-
föring och försäljning, dels att driva produktutveckling. 
Tillsammans har Götenehus och Sjödalshus en stark position 
på marknaden för kundanpassade småhus i Sverige.

Affärsområde Bygg/Miljö

Den snabba tillväxten på småhusmarknaden, om än 
från en låg nivå, gynnar både Götenehus och Sjö-
dalshus. Båda bolagen kommer att fortsätta att göra 
strategiska förstärkningar av sina säljorganisationer, 
i huvudsak på orter med goda tillväxtmöjligheter och 
där bolagen redan har verksamhet.

Det är också en satsning för att tillvarata den väx-
ande trenden under 2004, då nyproduktionen av små-
hus ökade snabbast utanför de tre storstadsregionerna.

Även i fortsättningen är dock Götenehus och Sjö-
dalshus huvudmarknader storstadsområdena samt uni-
versitets- och högskoleorter, där efterfrågan är stark.

Försäljningen av småhus gynnas av flera samver-
kande faktorer, som fortsatt lågt ränteläge och stigande 
priser på begagnade hus. Svårigheterna att hitta att-
raktiva tomter i storstadsregionerna kan dock bromsa 
tillväxten något.

Både Götenehus och Sjödalshus är väl etablerade 
varumärken. Gemensamt för båda är att de erbjuder 
kundanpassade kataloghus, med möjlighet att kombi-
nera olika tillval, som gör att varje enskild kund kan 
hitta en unik lösning för sitt hus. Hanteringskostnaden 
för dessa specialanpassningar är ofta stora, men kan 
minskas genom att så långt det är möjligt använda 
standardiserade komponenter.

Götenehus
Götenehus utvecklar och marknadsför monteringsfär-
diga småhus i form av enskilda styckehus. En viktig 
målgrupp är konsumenter som värderar modern och 
nyfunktionell design i kombination med helhetstän-
kande när det gäller kvalitet och miljö. 

Den huvudsakliga försäljningen sker i form av total-
entreprenad, så kallade nyckelfärdiga hus, ett koncept 
som Götenehus har erbjudit den svenska småhusmark-
naden under de senaste 25 åren.

Utvecklingen under året
Den växande småhusmarknaden gynnade Götenehus. 
Storstadsregionerna är de viktigaste marknaderna, men 
en generell brist på attraktiva tomter höll tillbaka för-
säljningen. Istället ökade nyproduktionen i medelstora 
och mindre städer.

Under 2004 togs beslut om att avveckla engage-
manget på den norska marknaden och därmed koncen-
trera verksamheten till den svenska marknaden. 
Götenehus redovisar en god resultatförbättring jämfört 
med föregående år.

Framtiden
Götenehus målsättning är att under 2005 ytterligare 
öka volymerna och förstärka sin marknadsposition. 
Ett viktigt led i detta arbete är att väsentligt förstärka 
säljorganisationen.

Götenehus och Sjödalshus

Målgruppen för Götenehus är konsumenter som bl a värdesätter 
modern och nyfunktionell design.
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År 2004 till 2010 är prognos.

Boverkets statistik och prognos över 
antalet nyproducerade småhus



8 9

Sjödalshus
Sjödalshus utvecklar, marknadsför och säljer prefabri-
cerade trähus med inriktning mot enskilda styckehus. 

Målgruppen är hushåll som uppskattar klassisk och 
elegant design, allt från det traditionella mindre trähu-
set till större herrgårdsvillor. Försäljningen sker genom 
egna säljorganisationer i Sverige och Tyskland.

Av försäljningen är endast en mindre del nyckelfär-
diga hus. 

Utvecklingen under året
Sjödalshus redovisade en stark resultatförbättring un-
der året. Det har i huvudsak skett utan volymökning. 
En målmedveten satsning på sänkta kostnader och 
bättre bruttomarginaler har givit goda resultat.

Verksamheten i Tyskland var under 2004 fortsatt 
svag. Sjödalshus fortsätter dock sin selektiva bearbet-
ning av den tyska marknaden.

Framtiden
I likhet med Götenehus kommer Sjödalshus under 
2005 att förstärka sin säljorganisation i syfte att för-
bättra volymer och marknadspositioner.

Sjödalshus målgrupp är kunder som 
uppskattar klassisk och elegant design.
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Elektromekan är en av landets ledande kontraktstillverkare 
av elektronikprodukter, så kallad EMS-tillverkare (Electronic 
Manufactoring Service).
Ur ett europeiskt perspektiv kan Elektromekan karaktäriseras 
som en tillverkare i branschens mittfält, vilket är en medveten 
strategi. De stora internationella bolagen strävar efter betydligt 
större volymer, medan många av de mindre bolagen inte har 
styrkan att leverera de tjänster, utöver själva produktionen, 
som allt fler kunder efterfrågar.
Vid anläggningen i Årjäng finns sex helautomatiska produktions-
linjer för ytmontering av kretskort, kontinuerligt utvecklade för 
att ge så stor flexibilitet i produktionen som möjligt.

Resultaträkning, mkr       2004      2003    2002

Nettoomsättning                    583,5       380,0     414,6
Kostnad för sålda varor         -518,9     -339,1   -386,1
Bruttoresultat                           64,6         40,9       28,5
Försäljningskostnader            -10,7       -10,9     -10,1
Administrationskostnader       -27,0       -21,7     -24,2

Rörelseresultat                26,9        8,3      -5,8

Nyckeltal                                                             

Rörelsemarginal, %                   4,6           2,2       -1,4
Räntabilitet på 
operativt kapital, %                  27,2           7,1       -4,7
Bruttoinvesteringar 
exkl aktier, mkr                           8,0           4,9         2,2
Antal årsanställda                     290          207        223

Elektronik

Affärsområdets nettoomsättning

AFFÄRSOMRÅDE ELEKTRONIK

39%

Elektromekan utvecklades betydligt bättre under 2004 
än vad som kunde prognosticeras vid ingången av året. 
Under 2003 genomfördes en kostnadsanpassning till en 
omsättningsnivå på cirka 400 mkr för verksamhetsåret 
2004. Planen fick dock revideras fortlöpande under 
året. Den totala faktureringen under 2004 uppgick till 
584 mkr, en ökning med 54 procent jämfört med förra 
året.

Den positiva utvecklingen hade i huvudsak två 
orsaker, dels den allmänna uppgången inom telekom-
industrin, både telefoner och mobila system, dels stora 
beställningar från framför allt Kapsch TrafficCom. 
De internationella framgångarna för Kapsch Traffic-
Com fick fullt genomslag under året. Bolaget utvecklar 
betalsystem för vägtullar som nu införs i allt fler stor-
städer. Elektromekan tillverkar de transpondrar som 
installeras i bilarna och som gör automatisk betalning 
möjlig.  

Återhämtning inom telekombranschen
Återhämtningen inom telekomindustrin ledde till att 
kunder som Ericsson och Sony Ericsson ökade sina 
beställningar hos Elektromekan. Telekomindustrin är 
och kommer även fortsättningsvis att vara en viktig 
kundgrupp.

Elektromekan har under en rad av år målmedvetet 
satsat på att öka tjänsteinnehållet, att utvecklas från 
en ren kontraktstillverkare till en industrialiserings-
partner. Detta är också ett allt tydligare önskemål från 
kunderna som önskar att Elektromekan bidrar med 
kompetens i hela industrialiseringsprocessen för en 
produkt, från konstruktion och utveckling till färdig 

Elektromekan

Affärsområde Elektronik

produkt och i ett senare skede även logistik och efter-
marknad. För att bredda och spetsa kompetensen har 
bolaget etablerat samarbete med flera teknikinriktade 
konsultföretag.

När det gäller produkter som innehåller så kallade 
microvågs- och blåtandsapplikationer är Elektromekan 
en av de ledande tillverkarna i branschen. 

Produktion i lågkostnadsländer
Elektromekan har sedan 2000 en samarbetspartner i 
Ungern. Den ungerska verksamheten, med omkring 
100 anställda, är inriktad på i huvudsak arbetskraftsin-
tensiv tillverkning.

Prispressen inom EMS-branschen ökar betydelsen 
av att kunna förlägga manuellt montagearbete till 
Ungern. Ytmontering av kretskort och sluttest sker vid 
anläggningen i Årjäng.

Den ökande priskonkurrensen gör att Elektro-
mekan har för avsikt att öka närvaron i lågkostnads-
länder.  

Marknaden
EMS-marknaden fortsätter att utvecklas positivt. De 
närmaste fem åren beräknas marknaden i ett globalt 
perspektiv att växa med elva procent per år, till 160 
miljarder US-dollar. Snabbast sker tillväxten i låglöne-
länder i Asien, Östeuropa och Sydamerika.

Den nordiska EMS-marknaden, som beräknades 
omsätta drygt 25 miljarder SEK under 2004, förväntas 
växa med cirka sju procent om året.

Samtidigt som marknaden växer ökar också kon-
kurrensen. Prispressen är mycket hård, framför allt 
från låglöneländerna i Asien och Östeuropa.

ELEKTROMEKANS ERBJUDANDE SOM 
INDUSTRIALISERINGSPARTNER Konstruktion/Utveckling     Prototyp     Produktion         Test/Provning/Trimning     Färdig produkt     Logistik/Distribution     Eftermarknad     

Elektromekan tillverkar flera detaljer
 till Ericssons mobila system.
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Elektromekan möter förändringarna på flera olika sätt:
• öka attraktiviteten som industrialiseringspartner
• fortsätta arbetet med att utverka rationaliserings-
vinster, bland annat genom att öka automatiseringen
• höja flexibiliteten för att kunna åstadkomma snabba 
neddragningar alternativt snabba upprampningar av 
volymen för enskilda produkter
• ytterligare anpassningar av produktionen för kortare 
serier.

Elektromekans konkurrenter är i första hand nordiska 
och andra internationella aktörer inom EMS-mark-
naden. Inom produktområdet telekom märks bland 
annat Flextronics och Elcoteq, inom övriga segment är 
de största konkurrenterna NOTE, Kitron och 
Partnertech.

Utvecklingen under året
Den kraftiga volymökningen under 2004 ledde till en 
i vissa stycken komplicerad omställning av produk-
tionskapaciteten, vilket medförde extrakostnader som 
påverkat resultatet. 

Under året ökade efterfrågan från såväl telekomsek-
torn, både på komponenter till mobiltelefoner och till 
mobila system, som från Kapsch TrafficCom.

Bland nya kunder kan nämnas Atlas Copco Tools 
och det norska företaget Spagat, som tillverkar bild-
hanterare – en applikation som överför information 
från dator och mobiltelfon till TV-monitor.

Nettoomsättningen under 2004 uppgick till 583,5 
mkr (380,0). Rörelseresultatet uppgick till 26,9 mkr 
(8,3).

Framtiden
Marknadsförutsättningarna för 2005 är svårbedömda. 

En viktig framgångsfaktor i en marknad som bjuder 
på stor volatilitet är att snabbt kunna anpassa kost-
naderna till volymen. Närvaron i lågkostnadsländer 
kommer att bli allt viktigare.

Arbetet med att förbättra effektiviteten och att ut-
veckla nya kundrelationer har hög prioritet.

Elektromekan erhöll under 2004 stora 
beställningar från Kapsch TrafficCom, som 
tillverkar betalsystem för vägtullar.

Konstruktion/Utveckling     Prototyp     Produktion         Test/Provning/Trimning     Färdig produkt     Logistik/Distribution     Eftermarknad     

Åt det norska företaget Spagat tillverkar 
Elektromekan bildhanterare – en applikation 
som överför information från dator och 
mobiltelefon till TV-monitor.

Telekomindustrin är, och kommer 
även fortsättningsvis att vara, en viktig 
kundgrupp för Elektromekan.
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Elos Medical utvecklades mycket starkt under 2004. 
De senaste årens volymtillväxt fortsatte och blev under 
året cirka 40 procent. Det betyder att Elos Medical 
väsentligt förstärkt sin ställning som en av Nordens le-
dande tillverkare av dentala och ortopediska implantat 
och instrument.

Rollen som industrialiseringspartner till medicin-
tekniska företag på den internationella marknaden har 
accentuerats. En väsentlig konkurrensfaktor är att Elos 
Medical har en stor erfarenhet av att, tillsammans med 
sina kunder, konstruera och utveckla medicintekniska 
produkter och instrument.

Bland Elos Medicals kunder finns de största och 
mest krävande inom varje enskilt branschsnitt. Mot 
denna bakgrund är den fortsatta tillväxten beroende av 
en målmedveten och långsiktig satsning på kompetens-
utveckling, omfattande kvalitetsarbete samt breddade 
erbjudanden till kunderna.

De senaste årens investeringar i renrumshanteringen 
spelar en stor roll för Elos Medicals framgångar. 
Utbyggnaden av renrumskapaciteten innebär att 
kunderna kan erbjudas ett ytterligare förstärkt och 
kvalitetssäkrat totalåtagande.

Som ett av få europeiska företag kan Elos Medical 
erbjuda hela framställningskedjan, att för kundens 
räkning ta en produkt hela vägen från konstruktion 
via produktionsanpassning, produktion, renrum och 
sterilisering till förpackad vara.

Elos Medicals huvudsakliga produktområden

Dentala produkter
Den europeiska marknaden är viktigast för produktio-
nen av dentala inplantat. Tillverkningen omfattar allt 
från enskilda fixturer till hela system, som levereras 
slutförpackade och klara för användning. Efterfrågan 
på dentala implantat är hög och under 2004 gjordes 
investeringar som ökade kapaciteten väsentligt.

Elos Medical

Affärsområde Verkstad/Teknik

Trauma
Verksamheten omfattar frakturprodukter, som plattor 
och skruvar, samt operationsinstrument anpassade 
för olika frakturer. Här har Elos Medical några av de 
största företagen inom branschen som kunder.

Rygg, höfter och knä
Elos Medical tillverkar implantat med tillhörande 
instrument inom dessa områden samt specialprodukter 
åt flera av de största kunderna. Under 2004 har pro-
duktionskapaciteten utökats, vilket möjliggör för såväl 
större som fler uppdrag.

Övriga produkter
Produktionen omfattar även specialprodukter för ex-
empelvis hjärnkirurgi, hjärtproblem, hörselnedsättning, 
inkontinens med mera.

Marknad med tillväxt
Tillväxten inom de segment där Elos Medicals kunder 
finns beräknas fortsätta öka med 7-15 procent per 
år. Den nordamerikanska marknaden är den enskilt 
största med cirka 50 procent av världsmarknaden. Den 
snabbaste tillväxten sker för närvarande i Asien, dock 
från en relativt låg nivå.

Elos Medicals styrka är spetskompetens parad med 
verksamhetens bredd i kombination med ett kvalitets-
arbete som genomsyrar hela processen. Varje enskild 

Westergyllens medicintekniska verksamhet är samlad i Elos 
Medical. De senaste åren har Elos Medical haft en tillväxt 
som är betydligt högre än den genomsnittliga tillväxten för 
marknadssegmentet som helhet.
Målsättningen är fortsatt tillväxt. Det skall ske dels genom att 
fokusera på de särskilda krav och behov kunderna har, dels 
genom att så effektivt som möjligt utnyttja och förädla den 
spetskompetens som bolaget byggt upp.

Resultaträkning, mkr       2004      2003    2002

Nettoomsättning                    222,1       191,6     206,8
Kostnad för sålda varor         -151,0     -142,2   -146,9
Bruttoresultat                           71,1         49,4       59,9
Försäljningskostnader            -33,8       -32,6     -31,8
Administrationskostnader       -19,8       -17,8     -16,7
Övriga rörelseintäkter/
kostnader                                  -0,7           0,2         0,3

Rörelseresultat                16,8       -0,8     11,7

Nyckeltal                                                             

Rörelsemarginal, %                   7,6         -0,4         5,7
Räntabilitet på 
operativt kapital, %                  12,6         -0,6         9,9
Bruttoinvesteringar 
exkl aktier, mkr                         29,9         23,9       30,8
Antal årsanställda                     199          225        224

Verkstad/Teknik

Affärsområdets nettoomsättning

AFFÄRSOMRÅDE VERKSTAD/TEKNIK

15%

Kraven på kompetens och kvalitet är extremt höga inom Elos Medicals marknadsomåde.
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Dental

Rygg, höfter och knä

Trauma

Övrigt

Fördelning av Elos Medicals produktområden

detalj i produktionen skall, om så behövs, i efter-
hand kunna spåras bakåt i tillverkningskedjan.

Den snabba tillväxten kräver fortsatt koncen-
tration på kompetens och kvalitet. Kompetens-
utvecklingen sker kontinuerligt tillsammans med 
såväl kunder som internt samt genom internatio-
nella utbyten och utveckling av materiallära.

Kvalitetssäkringen står på en solid interna-
tionell grund. Verksamheten är certifierad enligt 
ISO 9001 samt den medicinska standarden EN 
13485. Elos Medical är dessutom auktoriserade 
att CE-märka ortopediska och dentala produkter 
enligt 93/42 EEC. På den viktiga nordamerikanska 
marknaden arbetar Elos Medical i enlighet med 
QSR och GMP.
Elos Medical är det enda renodlat finmekaniska fö-
retaget med inriktning på medicinteknik i Sverige. 

Konkurrensen är internationell och utgörs av specia-
liserade företag som Pinol i Danmark, La Precision i 
Frankrike, C & M och Ruetschi i Schweiz, UTI i USA 
samt de globala medcinteknikbolagen.

Utvecklingen under året
Flera kunder ökade sina beställningar väsentligt under 
2004, framför allt inom områdena dental och trauma.

För att möta den ökande efterfrågan byggde Elos 
Medical ut volymen inom renrumshanteringen och 
genomförde samtidigt flera kapacitetshöjande investe-
ringar, i huvudsak inom områdena dental och trauma. 
Allt sammantaget gav det Elos Medical en volymtill-
växt på cirka 50 procent.

Nettoomsättningen under 2004 ökade till 75,0 mkr 
(52,7). Rörelseresultatet uppgick till 9,2 mkr (0,7).

Framtiden
Målsättningen är en fortsatt snabb tillväxt. Genom-
förda och planerade investeringar i ökad kapacitet 
bedöms ge goda förutsättningar för detta. 

Det långsiktiga målet är att till 2006 från årets nivå 
fördubbla omsättningen till 150 mkr om året. Expan-
sionen skall i huvudsak ske organiskt, men kan även 
ske via kompletterande förvärv.

Elos Medical är en av Nordens ledande tillverkare 
av medicinska implantat.

Hemapure
Westergyllen äger sedan flera år en andel i Hemapure 
AB, Uppsala, som är ett medicintekniskt bolag som 
utvecklar ett system för att på ett enkelt sätt skapa 
access till blodbanan vid dialys. Andra större ägare är 
Industrifonden, Plena-koncernen och bolagets grun-
dare Bo G Danielsson.

Bolaget har de senaste åren genomfört kliniska 
studier med goda resultat. Hemapure har nu påbörjat 
industrialiseringen av produkten. Industrialiseringsfa-
sen förutsätter att bolaget tillförs nytt riskkapital.  
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Affärsområde Verkstad/Teknik

Elos Precisions kunder är verksamma inom elektro-
nik, hydraulik & pneumatik samt energi-, offshore-, 
försvars- och processindustrin.

Kraven på precision och kvalitet är mycket höga. 
En unik fördel är att erfarenheter och kunskaper från 
systerbolaget Elos Medical, som lever med extremt 
höga precisions- och kvalitetskrav, kan överföras och 
anpassas till Elos Precision.

De strukturella förändringar som genomfördes 
2003 fi ck en mycket god effekt under 2004. Strategin 
att målmedvetet fokusera på kunder och marknads-
segment som matchar Elos Precisions kompetens har 
också bidragit positivt.

Kapacitetshöjande investeringar har under året 
genomförts inom bolagets båda produktionsenheter. 
En god efterfrågan resulterade sammantaget i ett 
mycket högt kapacitetsutnyttjande. 

Nära samarbete med kunderna
Under året utvecklades och stärktes samarbetet med 
Siemens Industrial Turbomachinery. Elos Precision 
levererar turbinskovlar, ledskenebärare, kompressor-
ledskenor och värmesköldar till Siemens tillverkning av 
gasturbiner.

Under en lång rad av år har Elos Precision samarbe-
tat med fl era av Saabs enheter inom försvarsindustrin. 

Elos Precision Vitala komponenter i vapensystem kräver mycket hög 
precision och kvalitet.  

Elos Precision har i närmare 20 år också levererat 
fi nmekaniska komponenter till telekomindustrin, såväl 
volymprodukter som komponenter i korta serier. Elos 
Precision förser bland annat systerbolaget Elektrome-
kan med komponenter som ingår i kretskort för mobil-
telefonbatterier. Ett väsentligt bidrag till omsättnings-
ökningen under året berodde just på ökad orderingång 
från Elektromekan.

Styrkan inom Elos Precision är produktion med 
kvalitet i alla led och slutprodukter med hög precision. 
Dessutom fi nns både kompetens och erfarenhet att 
tillsammans med kunden delta i industrialiserings-
processen, från konstruktion och utveckling fram till 
färdig produkt.

Elos Precisions två produktionsenheter fi nns i 
moderna lokaler i Töreboda och Årjäng. Enheten i 
Töreboda är specialiserade på svarvning och stansning. 
I Årjäng är verksamheten koncentrerad på fräsning, 
gnistning, slipning och verktygstillverkning.

Bolagets främsta konkurrenter i Sverige är bl a 
Ekets Mekaniska, Willo och Exir.

Utvecklingen under året
Under året växte Elos Precision med sina kunder, där 
bland annat samarbetet med Siemens utvecklades 
mycket bra. Bolaget fi ck även en rad nya kunder, fram-
för allt inom elektronik och offshore. 

Kapacitetsutnyttjandet var mycket högt under året 
och omsättningen ökade med 29 procent, till 73,0 mkr 
(56,8). Rörelseresultatet uppgick till 8,9 mkr (-2,7).

Framtiden
Under 2005 kommer ytterligare investeringar i ökad 
kapacitet att genomföras. Andra prioriterade områden 
är utvecklingen av kundstrukturen samt kvalitetsarbe-
tet i produktionen.

Dessa åtgärder kommer sammantaget att förstärka 
Elos Precisions bredd i erbjudandet.

Elos Precision tillverkar komponenter och produkter för 
kunder inom verkstads- och elektronikindustrin. Genomgå-
ende för verksamheten är höga krav på precision samt att det 
ofta handlar om bearbetning av komplicerade material och 
legeringar. Elos Precision bedriver sin verksamhet i moderna 
produktionsenheter i Töreboda och Årjäng.

Elos Precision levererar delar som ingår i Siemens gasturbiner.
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Fixturlaser

Fixturlaser är marknadsledande inom segmentet 
axeluppriktning, med en marknadsandel på drygt 30 
procent. Kunderna finns över hela världen, men mer än 
hälften av försäljningen sker i Europa och USA.

Fixturlaser har arbetat med laserbaserade system se-
dan 1980 och har under årens lopp utvecklat ett brett 
sortiment av system för uppriktning och positionering. 
Plattformen är konstruerad för enkel, snabb och nog-
grann mätning, uppriktning och dokumentation.

Lanseringen av en hel palett nya produkter som 
inleddes 2003, fortsatte under 2004. Det handlar bland 
annat om produkter för geometrisk mätning som plan-
het och parallellitet. 

Introduktionen av nya produkter och ny teknik har 
dock hittills inte slagit igenom fullt ut på marknaden. 
Efterfrågan sjönk något under året, varför bolagets 
kostnader successivt anpassades till en lägre volym.

Ytterligare satsning på större kunder
De långsiktiga marknadsförutsättningarna för 
Fixturlaser bedöms som goda. Inom industrin ökar 
medvetenheten om vikten av förebyggande underhåll 
för att minska driftstörningar. Fixturlaser har ett gott 
renommé, byggt på applikationskunnande, teknikut-
veckling samt förståelse för kundernas behov i praktisk 
tillämpning.

I utvecklingsarbetet samarbetar Fixturlaser med 
flera ledande tillverkare och kunder inom de olika 

teknik- och marknadsområdena. Detta ger unika kun-
skaper och erfarenheter, som fungerar som plattform 
vid framtagandet av standardsystem som är tekniskt 
och kommersiellt intressanta för en bredare kundkrets.

Fixturlasers mest avancerade system marknadsförs 
under det egna varumärket. En del av sortimentet säljs 
av större industriella kunder under deras eget namn, 
s k private label. Under 2005 förutses en ytterligare 
satsning på private label, riktad mot bolag med kom-
pletterande distributionsnät.

Fixturlaser har ett väl utvecklat nät av utvalda 
underleverantörer, som förser bolaget med samtliga 
komponenter som ingår i produkterna. All montering 
som på ett väsentligt sätt kan påverka kvalitet och 
funktion, samt slutkontroll, görs i egen regi.

De största konkurrenterna är tyska Prüftechnik och 
svenska Damalini.

Utvecklingen under året
Omsättningen sjönk något under året, bland annat på 
grund av att nya produkter inte fick önskat genom-
slag på marknaden. För att möta detta har bolaget 
anpassat kapaciteten och kostnaderna till det rådande 
marknadsläget. Kostnaderna för denna anpassning har 
påverkat årets resultat.

Totalt uppgick omsättningen till 60,0 mkr (60,8). 
Rörelseresultatet uppgick till -0,9 mkr (1,6).

Framtiden
Under 2005 skall Fixturlaser öka bearbetningen av 
större, utvalda kunder i kombination med fortsatt 
fokus på kvalitetsfrågorna.

Fixturlaser utvecklar och marknadsför system för laserbaserad 
uppriktning och positionering av maskiner och maskinkompo-
nenter. Kunderna återfinns främst inom process- och kraft-
industrin samt den petrokemiska industrin.

Laserbaserade system för axeluppriktning är en av Fixturlasers huvudprodukter.
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I Westergyllen är medarbetarnas prestationer av stor 
betydelse för hur vi uppfyller våra mål när det gäller resultat, 
kvalitet och service.
Medarbetarnas kompetens, motivation och engagemang är 
avgörande för koncernens framgångar.

Westergyllen Business School
Westergyllen Business School, WBS, är en specialan-
passad intern utbildning inom koncernen. Utbildningen 
riktar sig till medarbetare och chefer i dotterbolagen 
och syftet är att dels stärka dem i sin nuvarande roll, 
dels inspirera till nya uppgifter inom koncernen. 
Utbildningen sker i sex steg och under två dagar vid 
vardera etapp.

De olika stegen omfattar eget ledarskap, ekonomi 
och målstyrning, förändringsarbete, situationsanpassat 
ledarskap, projektmetodik och marknadsfaktorer.

Under mellantiden skall deltagarna ägna viss tid åt 
självstudier. Första omgången av WBS genomfördes 
2001-2002. Under 2004 startade en ny utbildningsom-
gång med närmare 20 deltagare som beräknas slutföras 
under 2005.

Kompetensutveckling
Ett kontinuerligt arbete utförs också inom hela Wester-
gyllenkoncernen avseende befattningsrelaterad kom-
petensutveckling. Planering och beslut om innehåll, 
metodik och mål sker inom varje enskilt dotterbolag. 
Genomförandet kan ske i olika former, allt från dags-
kurser till längre utbildningar. Kompetensutveckling 
kan även ske i projektform. Ansvaret för att alla delar 
inom de olika dotterföretagen deltar och att kvalite-
ten på kompetensutvecklingen är hög har respektive 
bolagsledning.

Personal

Miljöarbetet är en del av det dagliga arbetet inom hela 
koncernen. Som ett övergripande mål strävar Westergyllen 
efter att samtliga större enheter inom koncernen skall vara 
certifierade i enlighet med ISO 14000. 

Miljöpolicy
Westergyllens miljöpolicy har sammanfattats i sex 
punkter:
• Krav från lagar och förordningar skall följas. Vi skall 
eftersträva att specifika krav i möjligaste mån uppnås 
med marginal.
• Vi skall initiera och utveckla metoder och arbetssätt 
för att minska resursförbrukning, förebygga förore-
ning och förbättra den totala miljöpåverkan från vår 
verksamhet och våra produkter.
• Vi skall söka nya vägar för att förbättra vår arbets-
miljö för att reducera risker som kan leda till olyckor 
och förorening.
• Vi kräver av vår ledande personal att de är an-
svariga för att denna policy tillämpas och följs upp 
inom koncernens enheter. Detta skall ske genom aktiv 
information, utbildning, mätning och redovisning av 
miljömålen.
• Vi uppmuntrar öppenhet och kommunikation av vår 
policy, åtgärder och resultat.
• Vi tillämpar vår policy vid våra affärsuppgörelser och 
påverkar våra leverantörer och partners att arbeta i 
linje med vår policy.

Miljö

Westergyllens framgångar är beroende av att kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor är aktuella i såväl det dagliga arbetet som i den långsiktiga planeringen.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Westergyllen är en industrikoncern som är organise-
rad i tre affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och 
Verkstad/Teknik.

Marknadsförutsättningarna för Westergyllens olika 
verksamheter förbättrades under 2004 jämfört med 
året innan. Samtliga affärsområden redovisar ökad 
nettoomsättning och väsentliga resultatförbättringar. 
Kassaflödet var starkt under året. Nettolåneskulden 
minskade.

Som ett led i Westergyllens inriktning att skapa en 
mer koncentrerad verksamhetsbas inom koncernens 
affärsområden har några innehav i dotter- och intres-
sebolag avyttrats under året.

Per 2004-08-31 avyttrades dotterbolaget Ferrocon, 
som tidigare ingick i affärsområdet Verkstad/Teknik. 
Under 2003 uppgick bolagets nettoomsättning till 22 
mkr. 

Per 2004-12-30 avyttrades rörelsen i dotterbolaget 
Götene Specialinredningar, som tidigare ingick i affärs-
området Bygg/Miljö. Bolagets nettoomsättning uppgick 
under 2004 till 16 mkr. 

Under det sista kvartalet avyttrades också Wester-
gyllens innehav i intressebolaget Gråalen Fastighets AB. 

Affärsområdet Bygg/Miljö består till största del 
av småhustillverkarna Götenehus och Sjödalshus. 
Westergyllen är genom Götenehus och Sjödalshus en 
av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. 
Sjödalshus har även en betydande export till Tyskland. 
Götenehus bedriver en omfattande projektverksamhet 
som består av produktion av nyckelfärdiga grupphus 
med individuell anpassning. Inom detta område bedöms 
Götenehus vara ett av de ledande småhusföretagen i 
Sverige.

Götenehus och Sjödalshus är dotterbolag till Fors-
hemgruppen AB som är moderbolag till Westergyllens 
småhusverksamhet. I Forshemgruppen är gemensamma 
funktioner som produktion, konstruktion och admini-
stration organiserade. På marknaden utgör de båda 
varumärkena Götenehus och Sjödalshus separata 
självständiga enheter.

Småhusmarknaden har haft en god utveckling 
under 2004. Priserna på begagnade småhus har de 
senaste tolv månaderna, med regionala skillnader, ökat 
med tio procent. Detta tillsammans med det låga och 
stabila ränteläget påverkar nyproduktionen av småhus 
positivt.  

Affärsområdet Elektronik utgörs av Elektromekan 
som är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare 
av elektronik. Bolagets produktionsanläggning för 
ytmontering av kretskort i Årjäng är en av de större i 
landet. Bolaget tillverkar komponenter och produkter 
till telekomsektorn, annan mobil kommunikation, 
processtyrning och verkstadsindustrin.

Det förbättrade marknadsläget inom telekomsek-
torn, som är Elektromekans enskilt största marknad, 
har påverkat verksamheten positivt under året. 

Affärsområdet Verkstad/Teknik består av de fin-
mekaniska enheterna Elos Medical och Elos Precision 
samt Fixturlaser.  

För att öka koncernens fokusering på verksamheterna 
inom medicinteknik och övrig finmekanik delades Elos 
AB vid årsskiftet 2003/2004 upp i två separata enheter, 
Elos Medical och Elos Precision. Resultatet av uppdel-
ningen och den ökade fokuseringen har under 2004 va-
rit positiv. Båda enheterna har åstadkommit väsentliga 
ökningar av såväl nettoomsättning som resultat. 

Fakturering och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade med 19 procent 
och uppgick till 1.467 mkr (1.230). Den direkta export-
andelen i koncernen uppgick till 16 procent (20).

Rörelseresultatet förbättrades kraftigt och uppgick 
till 54,9 mkr (9,2). Resultatet efter finansiella poster 
ökade med 48 mkr till 42,7 mkr (-5,3). Resultatet 
har påverkats av vinst vid försäljning av dotter- och 
intressebolag med 2,0 mkr samt nedskrivningar av 
fordringar på Hemapure med 4,0 mkr. Avskrivningar 
på goodwill ingår med 4,2 mkr (4,8).    

Koncernens finansnetto förbättrades under 2004 
med 2,3 mkr och uppgick till -12,2 mkr (-14,5). 
Förbättringen är framförallt hänförlig till det positiva 
kassaflödet som har medfört en väsentligt lägre netto-
låneskuld.

Koncernen redovisar en skattekostnad på 15,8 mkr 
(1,6). I redovisad skattekostnad ingår uppskjuten skatt 
hänförlig till en omvärdering av tidigare redovisad 
uppskjuten skattefordran med 0,5 mkr (0,9). Skatte-
mässigt ej avdragsgilla kostnader som avskrivningar på 
goodwill och nedskrivningar av fordringar på Hema-
pure om totalt 8,2 mkr har påverkat skattekostnaden. 

Årets resultat efter skatt uppgick till 26,9 mkr 
(-6,9). Resultatet per aktie uppgick till 9:73 kronor 
(-2:50). 

Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 12,9 
procent (2,2). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt 
uppgick till 16,5 procent (-4,5).

Bygg/Miljö
Nettoomsättningen inom Bygg/Miljö uppgick till 686 
mkr (672). Exportandelen uppgick till 13 procent (12). 
Rörelseresultatet exklusive koncernmässiga avskriv-
ningar på goodwill förbättrades till 22,2 mkr (10,2). 
Rörelsemarginalen uppgick till 3,2 procent (1,5). Se 
även Not 3 Information om rörelsegrenar. Det förbätt-
rade resultatet är framförallt hänförligt till Götenehus 
och Sjödalshus styckehusverksamheter i Sverige. Pro-
jektverksamheten inom Götenehus har också haft en 
god utveckling. Utvecklingen på exportmarknaderna 
har varit fortsatt svag under året.

Elektronik
Nettoomsättningen inom Elektronik ökade med 54 
procent och uppgick till 584 mkr (380). Den direkta 
exportandelen uppgick till 29 procent (27). Rörelse-
resultatet exklusive koncernmässiga avskrivningar på 
goodwill förbättrades till 26,9 mkr (8,3). Rörelsemar-
ginalen ökade till 4,6 procent (2,2). Se även Not 3. 
Ökad efterfrågan från telekomsektorn och stora leve-
ranser av transpondrar till betalsystem för vägtullar är 
största förklaringen till den ökade beläggningen.

2 000

1 500

1 000

500

Nettoomsättning, Mkr

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

60

40

20

0

–20

Rörelseresultat, Mkr



W
ES

TE
R

G
Y

LL
EN

 Å
R

S
R

ED
O

V
IS

N
IN

G
 2

00
4

18 19

Verkstad/Teknik
Nettoomsättningen inom Verkstad/Teknik ökade med 
16 procent till 222 mkr (192). Exportandelen inom 
affärsområdet uppgick till 33 procent (34). Rörelse-
resultatet exklusive koncernmässiga avskrivningar på 
goodwill förbättrades kraftigt och uppgick till 16,8 
mkr (-0,8). Rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent 
(-0,4). Se även Not 3. Resultatförbättringen är hänför-
lig till koncernens finmekaniska enheter Elos Medical 
och Elos Precision som båda redovisar väsentligt ökade 
volymer och ett förbättrat kapacitetsutnyttjande.

Övrigt
Westergyllen äger sedan flera år en andel i Hemapure 
AB, Uppsala, som är ett medicintekniskt bolag som ut-
vecklar ett system för att på ett enkelt sätt skapa access 
till blodbanan vid dialys. Bolaget har de senaste åren 
genomfört kliniska studier med goda resultat. Hema-
pure har nu påbörjat industrialiseringen av produkten. 
Industrialiseringsfasen förutsätter att bolaget tillförs 
nytt riskkapital. 

Under 2004 har Westergyllen tillsammans med 
övriga större ägare tillfört bolaget kapital för att trygga 
bolagets fortsatta drift och utveckling. Tillskotten har 
skett i form av reverslån och genom emissioner av 
konvertibla förlagsbevis. Från och med 2004 kostnads-
för Westergyllen de tillskott som lämnas till Hemapure. 
Under året har 4,0 mkr tillförts bolaget och redovisats 
som övrig rörelsekostnad. Det bokförda värdet på 
Westergyllens totala engagemang i Hemapure uppgår 
till 11,8 mkr.

Investeringar
Koncernens investeringar i byggnader, mark, maskiner 
och inventarier uppgick till 42,4 mkr (32,8), varav 0,0 
mkr (1,4) har finansierats med lokaliseringsbidrag. Av 
dessa investeringar var 65 procent (58) hänförliga till 
koncernens finmekaniska verksamheter i Elos Medical 
och Elos Precision. Utöver detta har 4,0 mkr (3,2) 
investerats i finansiella anläggningstillgångar samt 1,8 
mkr (3,0) i immateriella anläggningstillgångar. 

Forskning och utveckling
I de flesta av koncernens bolag sker ett kontinuerligt 
produktutvecklingsarbete som en naturlig del av den 
normala verksamheten. Utvecklingsarbetet sker ofta 
i nära samarbete med bolagens kunder. De kostnader 
som kan rubriceras som produktutvecklingskostnader 
uppgår till ca 17 mkr (19), varav 1,5 mkr (3,0) redo-
visats som tillgång, och motsvarar ca 1 procent (2) av 
koncernens nettoomsättning.

Finansiell ställning och likviditet
Det förbättrade resultatet och det goda kassaflödet 
medförde att koncernens finansiella ställning förbätt-
rades väsentligt under 2004. Likviditeten förbättrades 
och nettolåneskulden minskade.

Balansomslutningen ökade med cirka sju procent 
till 732,1 mkr (685,0). Ökningen är hänförlig till öka-

de kundfordringar och högre likviditet. Andra orsaker 
till att balansomslutningen relativt har ökat mindre än 
omsättningsökningen är försäljningen av Ferrocon och 
Götene Specialinredningar samt att årets investeringar 
varit lägre än avskrivningarna.

Det egna riskbärande kapitalet ökade under året 
med 21 procent och uppgick vid årsskiftet till 200,3 
mkr (165,9), vilket motsvarar 27,4 procent (24,2) av 
totalkapitalet. Koncernens soliditet uppgick till 24,1 
procent (21,8). Det egna kapitalet per aktie uppgick till 
63:80 kronor (54:07).

 Koncernens kassaflöde från den löpande verksam-
heten förbättrades och uppgick till 119,4 mkr (57,9). 
Kassaflödet har påverkats positivt med 17,9 mkr (4,6) 
av att kundfordringar har sålts under året. Rörelseka-
pitalet minskade under året trots att volymen ökade 
med 19 procent. Rörelsekapitalet minskade även om 
effekten av de sålda kundfordringarna exkluderas. 
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 95,9 mkr 
(32,9). 

  Koncernens nettolåneskuld minskade under året 
med 80,2 mkr och uppgick vid årsskiftet till 183,6 mkr 
(263,8).

Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade 
checkkrediter uppgick vid årsskiftet till 149,1 mkr 
(109,0).

Finansiella risker och riskstyrning
Koncernens finansiella instrument utgörs, förutom av 
derivat, av banklån, skuldebrev, finansiell leasing och 
avbetalningsköp samt likvida medel. Huvudsyftet med 
dessa finansiella instrument är att finansiera koncer-
nens verksamhet. Koncernen har även andra finansiella 
instrument såsom kundfordringar och leverantörsskul-
der som uppstår i verksamheten.

Koncernen genomför också transaktioner med deri-
vat, 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 koncernens 
finansiella instrument är ränterisk, likviditetsrisk, 
valutarisk och kreditrisk. Styrelsen granskar riskerna 
och har fastlagt en finanspolicy för hur de ska hante-
ras. En sammanfattning om koncernens principer ges 
nedan. Se även not 49.

Ränterisk

Koncernens exponering mot marknadsrisken för 
förändringar av räntenivåerna hänför sig i första hand 
till koncernens långfristiga skuldförbindelser. Den 
största delen av koncernens lån är upptagna till rörlig 
ränta. Koncernen hade per balansdagen inga tecknade 
räntederivat.

Valutarisk

Koncernens största valutarisk uppstår i samband med 
flödesexponering. Denna exponering uppstår när 
någon av koncernens enheter bedriver försäljning eller 
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inköp i andra valutor än svenska kronor. Westergyllen-
koncernen består av skilda verksamhetsområden med 
olika typer av valutaexponering och valutarisk. Styrel-
sen har fastställt en koncernpolicy i form av ett ram-
verk för hantering 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 Sjödalshus i samband med försäljning i 
EUR av byggsatser till kunder i Tyskland samt hos 
Elektromekan i samband med inköp i EUR, USD och 
JPY av elektronikkomponenter. Storleken på valutaex-
poneringen varierar över året. Den totala nettoexpo-
neringen på årsbasis uppgår till ca 150 mkr i form av 
att inköpen i utländsk valuta överstiger försäljningen 
i utländsk valuta. Av nettoexponeringen avser 44 pro-
cent USD, 29 procent JPY och 27 procent EUR. 

Koncernens exponering avseende nettotillgångar i 
utlandet är marginell.

Om inga valutasäkringar hade gjorts under året 
hade resultatet varit 0,4 mkr (0,8) bättre.

För materialinköp i USD hade koncernen vid års-
skiftet köpt USD på termin till ett värde av ca 5,7 mkr. 
Dessa terminskontrakt förfaller till största del under 
första kvartalet 2005. Den genomsnittliga kursen i 
terminskontrakten är 7:16 kronor. Kursen på balans-
dagen uppgick till 6:61 kronor. Den utestående latenta 
valutaförlusten uppgick vid årsskiftet netto till 0,4 mkr.

Kreditrisker

Koncernens försäljning till kommersiella kunder sker 
till största del på kredit. Koncernens kommersiella 
kunder är till övervägande delen väl etablerade företag 
eller organisationer. För samtliga kunder som erhåller 
kredit sätts en kreditlimit efter individuell prövning.
Inom Götenehus och Sjödalshus är de flesta kunderna 
privatpersoner. Policyn är att kunder till koncernens 
småhusföretag endast erhåller kredit efter att ha ställt 
någon form av bankmässig säkerhet eller annan säker-
het som kan accepteras. 

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 likviditets-
beredskap.

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
Medelantalet anställda i koncernen var 745 perso-
ner (693). Uppgifter om fördelning per land samt 
ersättningar till ledande befattningshavare, styrelse och 
övriga anställda framgår av Not 1.

Moderbolaget
Moderbolaget handlägger förutom centrala lednings-
frågor även koncernstödjande verksamheter såsom 
finansiering och ekonomisk kontroll. 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 9,8 
mkr (9,4). Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,1 
mkr (9,6). I resultatet ingår koncerninterna utdelningar 
på 20,4 mkr (16,3) samt resultat från försäljning av 
aktier i dotterbolag och intressebolag på -2,7 mkr 
(0,0).

Andelen eget riskbärande kapital uppgick till 53,4 
procent (48,8). Soliditeten uppgick till 52,1 procent 
(47,2). Moderbolagets likvida medel inklusive ej ut-
nyttjade checkkrediter uppgick till 88,9 mkr (74,6).

Styrelsens arbete under 2004
AB Westergyllens styrelse består av nio ordinarie leda-
möter inklusive två löntagarrepresentanter. Verkstäl-
lande direktören ingår i styrelsen.  

I enlighet med aktiebolagens bestämmelser faststäl-
ler styrelsen varje år en arbetsordning för sitt arbete 
innehållande instruktioner avseende arbetsfördelningen 
inom styrelsen, ansvarsfördelningen mellan styrelsen 
och verkställande direktören samt ekonomisk rap-
portering till styrelsen. Under året har styrelsen, utöver 
det konstituerande sammanträdet, hållit sex ordinarie 
sammanträden och två extra sammanträden. Styrelsen 
behandlade vid dessa möten fasta punkter för respek-
tive styrelsemöte som affärsläge, budget, årsbokslut 
och delårsrapporter. Vid ett möte behandlades speciellt 
koncernens långsiktiga strategi. Därutöver har frågor 
rörande investeringar, struktur- och organisationsför-
ändringar behandlats.

Inom styrelsen finns en ersättningskommitté och en 
revisionskommitté. Ersättningskommittén behandlar 
och beslutar om ersättningar till VD och till VD direkt 
rapporterande befattningshavare. I ersättningskommit-
tén ingår Sture Öster, Stig-Arne Blom och Göran Brors-
son. Revisionskommittén består av Sture Öster, Agneta 
Bengtsson Runmarker och Lennart Mårtensson.

Nomineringskommitté
Vid ordinarie bolagsstämma 2004 utsågs en nomi-
neringskommitté vars uppgift är att föreslå styrelse-
ledamöter inför 2005 års ordinarie bolagsstämma. 
Nomineringskommittén består av Lars Runmarker, 
Sture Öster och Ingemar Johansson.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken i ett dotterbolag och anmälningspliktig 
verksamhet i två dotterbolag. Dessa verksamheter 
består i huvudsak av produktion av elektronik- och 
finmekanikprodukter och är jämförelsevis ren. 
Verksamheterna medför mycket begränsade utsläpp i 
luft och vatten. De större bolagen inom koncernen är 
certifierade enligt ISO 14001.

Kassaflöde, Mkr
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  Götene den 22 februari 2005 

 Sture Öster  Stig-Arne Blom  Lars Spongberg
 Styrelsens ordförande

 

 Lennart Mårtensson Mats Johansson  Stig Malm 

 Agneta Bengtsson Runmarker Richard Persson  Göran Brorsson                                                                                   
                                                           Verkställande direktör

  Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 februari 2005   

  Ernst & Young AB

 

  Björn Grundvall
  Auktoriserad revisor

Övergång till IAS/IFRS 2005
Från och med 2005 skall samtliga noterade bolag 
inom EU redovisa och publicera sin koncernredovis-
ning i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS). 

Westergyllen har till och med utgången av 2004 
redovisat koncernens finansiella rapporter i enlig-
het med Redovisningsrådets rekommendationer, som 
under senare år i stor utsträckning har anpassats till 
IAS/IFRS. De viktigaste förändringarna för Westergyl-
len i samband med övergången till IFRS är följande 
poster:
• Avskrivningar på goodwill upphör (IFRS 3 och IAS 38).
• Derivatinstrument skall redovisas till verkligt värde 
   i balansräkningen (IAS 39).

Nuvarande personaloptionsprogram inom Wester-
gyllen kommer inte att beröras av de nya reglerna på 
grund av att optionsavtalen med anställda är ingångna 
före den 7 november 2002. IFRS 2 tillämpas endast på 
program utställda efter nämnda datum.

Rekommendationen IAS 19, Ersättningar till an-
ställda, överensstämmer med RR 29 som Westergyllen 
tillämpar från 1 januari 2004. Införandet av RR 29 
innebar en ökad pensionsskuld, minskat eget kapital 
och minskade uppskjutna skatteskulder i öppnings-
balansen för 2004. Efter hänsyn till skatteeffekten 
minskade eget kapital med 1,3 mkr. Aktuariella vinster 
och förluster nollställdes och redovisades fullt ut i 
öppningsbalansen. IAS 19 bedöms inte medföra någon 
ytterligare effekt.

En omräkning av 2004 års redovisning enligt IFRS 
påverkas framförallt av att goodwillavskrivningarna 
återförs. Westergyllens redovisade goodwill uppgick 
vid årsskiftet till 6,4 mkr. Koncernen har genomfört en 
så kallad impairment test av befintliga goodwillvärden 
såväl vid ingången som vid utgången av år 2004, vilket 
visar att inga nedskrivningsbehov av goodwill förelig-
ger. Effekterna på koncernens resultat- och balansräk-
ning bedöms bli följande:

• Resultatet före skatt ökar med 4,2 mkr till 46,9 mkr.
• Resultatet efter skatt ökar med 4,2 mkr till 31,1 mkr.
• Resultatet per aktie ökar med 1:50 kr till 11:23 kr.
• Immateriella tillgångar ökar med 4,2 mkr till 16,8 mkr.
• Eget kapital ökar med 4,2 mkr till 180,6 mkr.

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter 
balansdagen.

Utsikter inför 2005
Marknadsförutsättningarna för 2005 bedöms för 
Westergyllen som helhet, med vissa variationer inom 
koncernens affärsområden, vara oförändrade jämfört 
med 2004.

Förslag till vinstdisposition
Koncernen
Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgick fritt 
eget kapital till 104.214 tkr. Någon avsättning till 
bundet eget kapital föreslås ej.

AB Westergyllen
Till bolagsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:
 Tkr

Balanserade vinstmedel  60.760
Årets resultat                8.734

Totalt        69.494

Styrelsen föreslår att ovanstående belopp 
disponeras enligt följande:
                                                                                
                            Tkr

Till aktieägarna utdelas kr 2:50 per aktie 6.912
Till nästa år överföres                       62.582

Totalt                                               69.494

Antal årsanställda
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Koncernens resultaträkning

Tkr                                                                                                                                                                            2004                            2003

Nettoomsättning                                                                                     Not 3, 5                                            1 467 419                    1 229 959
Kostnad för sålda varor                                                                                                                                   -1 197 483                  -1 017 073
Bruttoresultat                                                                             Not 5                                             269 936                    212 886
                                                                                                                                                                                                                                 
Försäljningskostnader                                                                                                                                       -127 844                     -128 124
Administrationskostnader                                                                       Not 6                                                    -79 068                       -70 927
Övriga rörelseintäkter                                                                              Not 9                                                        2 781                              740
Övriga rörelsekostnader                                                                          Not 10                                                  -10 926                         -5 416
Rörelseresultat                                                                         Not 3, 7, 8                                        54 879                           9 159
                                                                                                                                                                                                                                 
Resultat från finansiella investeringar                                                                                                                                                                
Resultat från övriga värdepapper och                                                                                                                                                                       
fordringar som är anläggningstillgångar                                                 Not 13                                                          -74                              116
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                                     Not 14                                                         778                              687
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter                                  Not 15                                                  -12 843                       -15 301
Resultat efter finansiella poster                                                                                                      42 740                       -5 339
                                                                                                                                                                                                                                 
Skatt på årets resultat                                                                              Not 17                                                  -15 838                         -1 545
Minoritetsandel i resultatet                                                                                                                                            13                              -41

Årets resultat                                                                             Not 32                                              26 915                       -6 925

                                                                                                                                                                                                                                 
Resultat per aktie (kr)                                                                              Not 47                                                        9:73                           -2:50
Data per aktie efter konvertering av utestående förlagslån och utnyttjande av utestående teckningsoptioner ger inte upphov till någon utspädningseffekt. 
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Tkr                                                                                                                                                                2004-12-31                 2003-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar                                                  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten                                             Not 18                                                      5 930                           7 572
Goodwill                                                                                                 Not 19                                                      6 398                         10 561
Övriga immateriella tillgångar                                                                 Not 20                                                         271                                97
                                                                                                                                                          12 599                      18 230
Materiella anläggningstillgångar                                                       Not 21                                                                                                       
Byggnader och mark                                                                               Not 22                                                    66 123                         72 555
Maskiner och andra tekniska anläggningar                                             Not 23                                                  106 415                       106 331
Inventarier, verktyg och installationer                                                      Not 24                                                    28 187                         31 416
                                                                                                                                                        200 725                    210 302
Finansiella anläggningstillgångar                                                                                                                                                                        
Andelar i intressebolag                                                                           Not 26, 49                                                      45                                45
Andra aktier och andelar                                                                         Not 27, 28, 49                                        10 860                         10 070
Långfristiga fordringar                                                                            Not 28, 49                                                1 564                           2 573
                                                                                                                                                                              12 469                         12 688
Summa anläggningstillgångar                                                                                                                     225 793                       241 220

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter                                                                                                                                     78 314                         74 829
Varor under tillverkning                                                                                                                                         33 537                         30 509
Färdiga varor                                                                                                                                                         33 713                         25 261
Exploateringsfastigheter                                                                          Not 29                                                  101 383                       109 118
                                                                                                                                                                            246 947                       239 717
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar                                                                                       Not 49                                                  133 624                       112 299
Aktuell skattefordran                                                                                                                                                   241                           1 044
Upparbetad men ej fakturerad intäkt                                                        Not 5, 30                                                32 033                         44 730
Övriga fordringar                                                                                                                                                   18 192                           7 820
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                        Not 31                                                    12 110                         10 492
                                                                                                                                                                            196 200                       176 385
Kassa och bank                                                                                       Not 49                                                    63 140                         27 675

Summa omsättningstillgångar                                                                                                       506 287                    443 777

SUMMA TILLGÅNGAR                                                                                                                     732 080                    684 997

Koncernens balansräkning
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Koncernens balansräkning

Tkr                                                                                                                                                                2004-12-31                 2003-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER                                                   

Eget kapital                                                                                        Not 32                                                                                                       

Bundet eget kapital
Aktiekapital                                                                                            Not 33                                                    34 563                         34 563
Bundna reserver                                                                                                                                                     37 635                         39 828
                                                                                                                                                          72 198                      74 391
Fritt eget kapital
Fria reserver                                                                                                                                                           77 299                         82 028
Årets resultat                                                                                                                                                          26 915                         -6 925
                                                                                                                                                        104 214                      75 103

Summa eget kapital                                                                                                                                       176 412                       149 494

Minoritetsintresse                                                                                                                                                  711                              724

Avsättningar
Avsättningar för pensioner                                                                     Not 36                                                    27 293                         24 276
Uppskjuten skatteskuld                                                                           Not 37                                                    23 140                         15 636
Övriga avsättningar                                                                                 Not 38                                                      2 872                           2 057
Summa avsättningar                                                                                                                        53 305                      41 969

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder                                                           Not 40, 45, 49                                      182 466                       214 990
Summa långfristiga skulder                                                                                                           182 466                    214 990

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit                                                                               Not 39, 45, 49                                                   -                           4 674
Förlagslån                                                                                               Not 41, 42, 49                                                   -                           4 571
Övriga räntebärande skulder                                                                   Not 40, 45, 49                                        36 940                         42 975
Förskott från kunder                                                                                                                                               10 192                           8 347
Leverantörsskulder                                                                                 Not 49                                                  147 062                       124 937
Aktuell skatteskuld                                                                                                                                                   4 811                              195
Fakturerad men ej upparbetad intäkt                                                       Not 43                                                    21 743                         13 982
Övriga skulder                                                                                                                                                       21 244                         15 547
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                         Not 44                                                    77 194                         62 592

Summa kortfristiga skulder                                                                                                            319 186                    277 820

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                                                                          732 080                    684 997

STÄLLDA SÄKERHETER                                                                    Not 45                                                  542 070                       523 595

ANSVARSFÖRBINDELSER                                                                Not 46                                                    64 611                         39 285
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Tkr                                                                                                                                                                            2004                            2003

Den löpande verksamheten                                                             
Resultat efter finansiella poster                                                                                                                              42 740                         -5 339
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                     Not 48                                                    54 397                         55 819
                                                                                                                                                          97 137                      50 480
Betald skatt                                                                                                                                                            -2 877                            -965
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital                                                                                                                       94 260                         49 515

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital                                  
Ökning av varulager                                                                                                                                             -10 209                         -2 836
Ökning/Minskning av rörelsefordringar                                                  Not 46                                                  -19 457                           5 363
Ökning av rörelseskulder                                                                                                                                      54 838                           5 825
Kassaflöde från den löpande verksamheten                                Not 48                                                  119 432                         57 867

Investeringsverksamheten
Investeringar i aktier och andelar                                                                                                                                     -                         -1 500
Investeringar i övriga anläggningstillgångar                                           Not 22, 23, 24                                      -25 562                       -22 030
Ökning av långfristiga fordringar                                                                                                                            -4 031                         -1 680
Försäljning av dotterbolag                                                                      Not 48                                                      4 275                                  -
Försäljning av övriga anläggningstillgångar                                                                                                            1 821                              234
Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                                                              -23 497                       -24 976

Finansieringsverksamheten                                                                                                                                                                              
Minskning av räntebärande skulder                                                        Not 40                                                  -60 310                       -35 697
Utdelning till aktieägare                                                                                                                                                    -                                  -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                                                                             -60 310                       -35 697

Årets kassaflöde                                                                                                                                                35 625                         -2 806
Likvida medel vid årets början                                                                                                         27 675                      30 657

Kursdifferens i likvida medel                                                                                                                             -160                            -176
Likvida medel vid årets slut                                                      Not 39, 48                                        63 140                      27 675

Koncernens kassaflödesanalys
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Moderbolagets resultaträkning

Tkr                                                                                                                                                                            2004                            2003

Nettoomsättning                                                                                     Not 2, 4                                                    9 764                           9 440
Kostnad för sålda varor                                                                                                                                           -4 753                         -3 932
Bruttoresultat                                                                                                                                      5 011                        5 508

Administrationskostnader                                                                       Not 6                                                       -9 499                         -8 460
Rörelseresultat                                                                         Not 7, 8                                             -4 488                       -2 952

Resultat från finansiella investeringar                                              
Resultat från andelar i koncernbolag                                                       Not 11                                                    17 038                         16 312
Resultat från andelar i intressebolag                                                       Not 12                                                         750                                  -
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar                                                                         Not 13                                                     -6 004                                  -
Ränteintäkter, koncernbolag                                                                                                                                        217                              581
Övriga ränteintäkter                                                                                Not 14                                                            88                              197
Räntekostnader, koncernbolag                                                                                                                                   -812                         -2 033
Övriga räntekostnader                                                                             Not 15                                                     -1 708                         -2 549
Resultat efter finansiella poster                                                                                                        5 081                        9 556

Bokslutsdispositioner                                                                             Not 16                                                      2 430                              330
Skatt på årets resultat                                                                              Not 17, 32                                                1 223                           1 723

                                                                                                                                                                                                                                 
Årets resultat                                                                             Not 32                                                8 734                      11 609
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Tkr                                                                                                                                                                2004-12-31                 2003-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark                                                                               Not 22                                                    24 855                         25 935
Maskiner och andra tekniska anläggningar                                             Not 23                                                         708                              867
Inventarier, verktyg och installationer                                                      Not 24                                                         226                              253
                                                                                                                                                                              25 789                         27 055
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag                                                                           Not 25, 49                                            196 081                       198 937
Andra aktier och andelar                                                                         Not 27, 28, 49                                        10 560                         11 284
Andra långfristiga fordringar                                                                   Not 28, 49                                                1 250                           2 240

                                                                                                                                                        207 891                    212 461

Summa anläggningstillgångar                                                                                                                     233 680                       239 516

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar                                                                                                                                                                 -                                67
Fordringar hos koncernbolag                                                                                                                                 12 733                         20 893
Övriga fordringar                                                                                                                                                     2 151                           2 017
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                        Not 31                                                         717                              538
                                                                                                                                                                              15 601                         23 515
Kassa och bank                                                                                                                                                      22 884                         12 338

Summa omsättningstillgångar                                                                                                         38 485                      35 853

SUMMA TILLGÅNGAR                                                                                                                     272 165                    275 369

Moderbolagets balansräkning



W
ES

TE
R

G
Y

LL
EN

 Å
R

S
R

ED
O

V
IS

N
IN

G
 2

00
4

26 27

Tkr                                                                                                                                                                2004-12-31                 2003-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital                                                                                         Not 32                                                                                                       

Bundet eget kapital
Aktiekapital (2.765.000 aktier à nom 12:50)                                           Not 33                                                    34 563                         34 563
Uppskrivningsfond                                                                                 Not 34                                                      7 728                           7 984
Reservfond                                                                                                                                                            28 776                         28 776
                                                                                                                                                                              71 067                         71 323
Fritt eget kapital                                                                                                                                                                                                     
Balanserad vinst                                                                                                                                                    60 760                         44 154
Årets resultat                                                                                                                                                            8 734                         11 609

                                                                                                                                                                              69 494                         55 763

Summa eget kapital                                                                                                                       140 561                    127 086

Obeskattade reserver                                                                        Not 35                                                      1 541                           3 971

Avsättningar
Avsättningar för pensioner                                                                     Not 36                                                      6 654                           6 681
Uppskjuten skatteskuld                                                                           Not 37                                                      3 356                           3 291
Summa avsättningar                                                                                                                        10 010                        9 972

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder                                                           Not 40, 45, 49                                   23 223                         25 844
Summa långfristiga skulder                                                                                                             23 223                      25 844

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit                                                                               Not 39, 45, 49                                                   -                           3 771
Förlagslån                                                                                               Not 41, 42, 49                                                   -                           4 571
Övriga räntebärande skulder                                                                   Not 40, 45, 49                                          2 636                           2 636
Leverantörsskulder                                                                                 Not 49                                                      1 129                              766
Skulder till koncernbolag                                                                                                                                       89 199                         94 514
Aktuell skatteskuld                                                                                                                                                      261                                  -
Övriga skulder                                                                                                                                                            539                              711
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                         Not 44                                                      3 066                           1 527

Summa kortfristiga skulder                                                                                                              96 830                    108 496

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                                                                          272 165                    275 369

STÄLLDA SÄKERHETER                                                                    Not 45                                                    37 400                         37 400

ANSVARSFÖRBINDELSER                                                                Not 46                                                    43 380                         36 686

Moderbolagets balansräkning
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Tkr                                                                                                                                                                            2004                            2003

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto                                                                                                                                          5 081                           9 556
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                                                                                      9 744                              996
                                                                                                                                                                              14 825                      10 552
Betald skatt                                                                                                                                                                -295                                -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital                                                                                                                       14 530                         10 551

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital                                  
Minskning/Ökning av rörelsefordringar                                                                                                                   7 635                         -8 984
Ökning/Minskning av rörelseskulder                                                                                                                      3 279                       -19 782
Kassaflöde från den löpande verksamheten                                Not 48                                                    25 444                       -18 215

Investeringsverksamheten
Investeringar i aktier och andelar                                                                                                                               -551                         -1 765
Investeringar i övriga anläggningstillgångar                                                                                                              -453                            -864
Ökning av långfristiga fordringar                                                                                                                            -2 931                         -1 700
Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                                                                 -3 935                         -4 329

Finansieringsverksamheten
Minskning/Ökning av räntebärande skulder                                                                                                         -10 963                         11 885
Utdelning till aktieägare                                                                                                                                                    -                                  -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                                                                             -10 963                         11 885

Årets kassaflöde                                                                                                                                                10 546                       -10 659
Likvida medel vid årets början                                                                                                         12 338                      22 997

Likvida medel vid årets slut                                                      Not 39, 48                                        22 884                      12 338

Moderbolagets kassaflödesanalys
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                                                                                                                                                                                               Fritt Summa
                                                                                                                                      Aktie-                 Bundna                  eget eget
Tkr                                                                           Not 32                                          kapital                 reserver              kapital kapital

Eget kapital 2002-12-31                                                                             34 563               40 122           83 091 157 776
Omräkningsdifferenser                                                                                                                                                             -73 -73
Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital                                                                                       -294                  294 0
Årets resultat                                                                                                                                                                       -6 925 -6 925

Eget kapital 2003-12-31                                                                             34 563               39 828           76 387 150 778
Effekt av byte av redovisningsprincip                                                                                                                                  -1 284 -1 284

Eget kapital 2003-12-31 justerad i enlighet med
ny redovisningsprincip                                                                               34 563               39 828           75 103 149 494
Omräkningsdifferenser                                                                                                                                                                3 3
Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital                                                                                    -2 193               2 193 0
Årets resultat                                                                                                                                                                      26 915 26 915

Eget kapital 2004-12-31                                                                             34 563               37 635         104 214 176 412

Förändringar eget kapital

Koncernen

Moderbolaget

                                                                                                                                                                                               Fritt Summa
                                                                                                                                      Aktie-                 Bundna                  eget eget
Tkr                                                                           Not 32                                          kapital                 reserver              kapital kapital

Eget kapital 2002-12-31                                                                             34 563               37 016           39 122 110 701
Upplösning uppskrivningsfond                                                                                                                     -256                  256 0
Koncernbidrag efter skatt                                                                                                                                                    4 776 4 776
Årets resultat                                                                                                                                                                      11 609 11 609

Eget kapital 2003-12-31                                                                             34 563               36 760           55 763 127 086
Upplösning uppskrivningsfond                                                                                                                     -256                  256 0
Koncernbidrag efter skatt                                                                                                                                                    4 741 4 741
Årets resultat                                                                                                                                                                        8 734 8 734

Eget kapital 2004-12-31                                                                             34 563               36 504           69 494 140 561
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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 verksamhetsåret 
2004 är undertecknad av styrelsen och verkställande 
direktören den 22 februari 2005. De i årsredovisningen 
ingående resultat- och balansräkningarna för moderbo-
laget och koncernen skall fastställas på den ordinarie 
bolagsstämman i AB Westergyllen som hålls den 3 maj 
2005.

Redovisningsprinciper
Westergyllen tillämpar Redovisningsrådets rekommen-
dationer och uttalanden. Från och med 2004 tillämpas 
RR 29 Ersättningar till anställda. I övrigt är redovis-
ningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående 
år. Vid tillämpning av RR 29 beräknas koncernens 
pensionsskuld för förmånsbestämda planer enligt nya 
principer. I enlighet med övergångsreglerna har en pen-
sionsskuld vid övergången fastställts per den 1 januari 
2004. Denna skuld översteg den enligt tidigare princi-
per beräknade pensionsskulden per den 31 december 
2003. Nettoeffekten av denna principförändring har, i 
enlighet med RR 29, redovisats direkt mot eget kapital. 
Engångseffekten av tillämpningen av RR 29 har ökat 
pensionsskulden per den 1 januari 2004 med 1,8 mkr. 
Effekten på det egna kapitalet var netto efter skatt -1,3 
mkr. RR 29 har inte medfört någon väsentlig påverkan 
på koncernens resultat för perioden.  

Koncernredovisning
Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och samtliga 
dotterbolag, varmed avses de bolag i vilka AB Wester-
gyllen äger mer än 50 procent av aktiernas röstvärde, 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernredovisningen har upprättats enligt för-
värvsmetoden, vilket innebär att koncernens egna 
kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den 
del av dotterbolagens egna kapital som intjänats efter 
förvärvstidpunkten. 

Uppskjuten skatt har beräknats till 28 procent.
Som intressebolag redovisas bolag där AB Wester-

gyllen 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 
förändras med koncernens andel i intressebolagens 
resultat minskat med erhållen utdelning.

I koncernredovisningen ingående utländska dot-
terbolags resultat- och balansräkningar har omräknats 
enligt den så kallade dagskursmetoden. Denna metod 
innebär att balansräkningen omräknas till balansda-
gens kurs och resultaträkningen till genomsnittskurs. 

Härvid uppkommen omräkningsdifferens har förts 
direkt till det egna kapitalet.

Rapportering för segment
Westergyllen är organiserad i tre affärsområden, 
Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Dessa 
rörelsegrenar utgör den primära indelningsgrunden för 
segmentinformationen. Koncernens verksamhet bedrivs 
huvudsakligen i Sverige.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värde-
rats till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåt-
gärd genomförts, genom exempelvis terminssäkring, 
används terminskursen. Orealiserat resultat avseende 
valutaterminskontrakt redovisas i takt med att de 
realiseras.  Kursdifferenser avseende den löpande af-
färsverksamheten redovisas i rörelseresultatet, medan 
kursdifferenser av finansiell karaktär redovisas bland 
finansiella poster. 

Intäkter
Intäkter från koncernens entreprenadverksamhet re-
dovisas i enlighet med Redovisningsrådets rekommen-
dation RR 10, Entreprenader och liknande uppdrag, 
och beskrivs separat nedan under rubriken Successiv 
vinstavräkning av koncernens entreprenadprojekt.

Avyttring av omsättningsfastigheter redovisas nor-
malt som intäkt det år då bindande avtal om försälj-
ning ingås.

Övriga intäkter redovisas när varorna är levererade 
och äganderätten har övergått till köparen i enlighet 
med Redovisningsrådets rekommendation RR 11 
Intäkter.

Successiv vinstavräkning av koncernens 
entreprenadprojekt
Resultatet för koncernens entreprenadverksamhet i 
Götenehus och Sjödalshus redovisas med tillämpning 
av successiv vinstavräkning i enlighet med Redovis-
ningsrådets rekommendation RR 10 Entreprenader och 
liknande uppdrag. Tillämpning av successiv vinstavräk-
ning innebär att resultatet redovisas i takt med projek-
tens upparbetning. Graden av upparbetning bestäms 
i huvudsak på basis av nedlagda projektkostnader i 
förhållande till beräknade nedlagda projektkostnader 
vid färdigställandet. I resultaträkningen redovisas upp-
arbetad projektintäkt i posten Nettoomsättning.

I balansräkningen redovisas upparbetad men ej fak-
turerad intäkt och fakturerad men ej upparbetad intäkt 
brutto projekt för projekt. De projekt som har mer 
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upparbetade intäkter än vad som är fakturerat inklu-
sive 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 vinstav-
räkning gäller att projektintäkt, projektkostnad och 
upparbetningsgrad skall kunna bestämmas på ett till-
förlitligt sätt. Enstaka projekt kan förekomma för vilka 
en tillförlitlig bestämning av projektintäkt och projekt-
kostnad inte kan göras när bokslutet upprättas. I dessa 
fall bestäms intäkten istället med hjälp av så kallad 
nollavräkning. Projektet redovisas då med en intäkt 
motsvarande upparbetad kostnad, vilket innebär att re-
sultatet på projektet tas upp till noll kronor i avvaktan 
på att en resultatbestämning kan göras. Så snart det är 
möjligt sker övergång till successiv vinstavräkning.  

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

Reservationer har gjorts för beräknade förluster, i 
den mån sådana förekommer.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgång-
arnas anskaffningsvärden inklusive uppskrivningar, i 
förekommande fall reducerade med erhållna lokalise-
ringsbidrag. Avskrivningssatserna baseras på tillgång-
arnas beräknade nyttjandeperioder. 

Avskrivningar enligt plan uppgår till följande procent-
satser:

Byggnader 2–4 %
Markanläggningar 3,75–5 %
Fordon och lättare maskiner 20 %
Ytmonteringslinjer för kretskorts-
tillverkning 14–20 %
Övriga maskiner  10–20 %
Datorer och kontorsmaskiner 20 %
Övriga inventarier 10 %
Patent  20 %
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten se nedan
Goodwill  se nedan

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten består av 
utvecklingskostnader för framtagning av nya produk-
ter hos Fixturlaser. De balanserade utvecklingskostna-
derna skrivs av linjärt över tillgångarnas uppskattade 
nyttjandeperioder. De nu redovisade tillgångarna 
bedöms ha en nyttjandeperiod om tre år.

Goodwill hänförlig till förvärvade dotterbolag 
skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska 
livslängden. Den ekonomiska livslängden fastställs 
efter individuell prövning. Goodwill avseende hittills 
genomförda förvärv skrivs av med 10 procent. De 
förvärvade bolagens marknadspositioner, varumärken 
och långsiktiga strategiska betydelse för koncernens 

inriktning bedöms sådana att förvärven torde ha en 
ekonomisk livslängd som uppgår till åtminstone 10 år.

Nedskrivningar
Westergyllen tillämpar RR 17 Nedskrivningar vilket 
innebär att det görs en bedömning av tillgångens 
återvinningsvärde då det finns indikationer 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 samband 
med omvärdering av tomter och visningshus som redo-
visas som omsättningsfastigheter. Värdering av dessa 
fastigheter sker dock enligt lägsta värdets princip och 
följer då Redovisningsrådets rekommendation 
RR 2 Varulager.

Lånekostnader
Direkta lånekostnader som avser finansiering av 
specifika projekt som ingår i koncernens entreprenad-
verksamhet redovisas som projektkostnad och ingår 
i rörelseresultatet under rubriken Kostnad för sålda 
varor. Övriga lånekostnader belastar resultatet i den 
period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplå-
nade medlen har använts.

Personaloptioner
Om börskursen på balansdagen överstiger lösenpriset 
på utestående pesonaloptioner redovisas de då beräk-
nade sociala kostnaderna som en avsättning i balans-
räkningen. Årets förändring av avsättningen redovisas i 
resultaträkningen i rörelseresultatet.

Skatt
Inkomstskatt och uppskjuten skatt redovisas enligt 
Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomst-
skatter.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas 
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 skat-
temässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen 
beräknas efter hur de temporära skillnaderna förväntas 
bli utjämnade och med tillämpning av de skattesat-
ser och skatteregler som är beslutade eller aviserade 
per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i 
koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader 
hänförliga till aktier i koncernbolag. I koncernredovis-
ningen är obeskattade reserver uppdelade på uppskju-
ten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skatte-
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fordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det 
är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skat-
tebetalningar i framtiden.

Skattesatsen för Sverige i årets bokslut är 28 procent.

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

Från och med 2004 tillämpar Westergyllen den nya 
rekommendationen RR 29 Ersättningar till anställda. 
Pensionsåtaganden genom förmånsbestämda planer 
beräknas i koncernen enligt aktuariella metoder och 
ersättningsbeloppen beräknas enligt den så kallade 
Projekt Unit Credit Method och minskas med mark-
nadsvärdet av pensionstillgångar. Aktuariella vinster 
och förluster redovisas det år de uppkommer.

I moderbolaget redovisas erlagda premier samt 
förändring av redovisad pensionsskuld till FPG/PRI 
fortlöpande som en pensionskostnad.

Statliga stöd
Statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i ba-
lansräkningen 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 dotterbo-
laget Fixturlaser redovisas som immateriell tillgång i 
balansräkningen under rubriken Balanserade utgifter 
för utvecklingsarbeten när följande 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 adekvata 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 
hänföras till den nya produkten.

Leasingavtal
Leasingavtal redovisas i koncernen enligt Redovis-
ningsrådets rekommendation RR 6:99 Leasingavtal. 
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen 
som finansiell eller operationell leasing. Finansiell lea-
sing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmå-
nerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt 
är överfört till leasetagaren. I annat fall är det fråga 
om operationell leasing. I korthet innebär finansiell 
leasing att gällande anläggningstillgång redovisas som 
tillgångspost i balansräkningen medan en motsvarande 
skuld bokas upp på passivsidan av balansräkningen. I 
resultaträkningen redovisas planenliga avskrivningar 
på tillgången i enlighet med bolagets avskrivningsprin-
ciper. 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.

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal 
enligt reglerna för operationell leasing. 

Varulager inklusive exploateringsfastigheter
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffnings-
kostnaden enligt den så kallade först in- först ut-princi-
pen och verkliga värdet. Erforderligt avdrag har gjorts 
för inkurans.

Avsättningar
Avsättningar redovisas enligt Redovisningsrådets 
rekommendation RR 16 Avsättningar, ansvarsförbin-
delser och eventualtillgångar. En avsättning redovisas i 
balansräkningen när det finns ett åtagande och det är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för 
att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskatt-
ning av beloppet kan göras.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlig-
het med uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp. 
Detta innebär att koncernbidrag och aktieägartillskott 
samt därtill hörande skatt har redovisats direkt i det 
egna kapitalet och ej över resultaträkningen.
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Not 1   
Personal och personalkostnader                                  

                                                                                                                           2004                                                                                          2003
Medelantalet anställda fördelade på kvinnor och män            Män                 Kvinnor                     Totalt                                Män                 Kvinnor                     Totalt

Koncernen
Sverige                                                                                                   557                       181                       738                                 524                       162                        686
Norge                                                                                                           -                           1                           1                                     -                           1                            1
Tyskland                                                                                                     3                           3                           6                                     3                           3                            6

                                                                                                  560                   185                   745                            527                    166                    693
Moderbolaget
Sverige                                                                                                       2                       2                       4                                2                        2                        4

                                                                                                                                          2004                                                                               2003
Löner, andra ersättningar och                                                Styrelse               Övriga                                                Styrelse               Övriga                              
sociala kostnader                                                                          och VD               anställda                     Totalt                           och VD               anställda                     Totalt

Koncernen
Löner och andra ersättningar                                                               7 337                208 162                215 499                              6 457                184 040                190 497
(varav tantiem)                                                                                     (831)                                                                                         (234)                                                           
sociala kostnader                                                                                 4 453                  87 783                  92 236                              3 694                  79 100                  82 794
(varav pensionskostnader)                                                                 (1.970)               (16.349)                (18.319)                           (1.566)                (14.661)                (16.227)

                                                                                             11 790            295 945            307 735                       10 151             263 140             273 291
                                                                                                                                                                                                                                                     
Moderbolaget
Löner och andra ersättningar                                                               2 032                    1 511                    3 543                              1 770                    1 228                    2 998
(varav tantiem)                                                                                     (270)                                                                                           (57)                                                           
sociala kostnader                                                                                 1 161                    1 199                    2 360                              1 081                       981                     2 062
(varav pensionskostnader)                                                                    (499)                    (712)                  (1.211)                              (500)                     (547)                  (1.047)

                                                                                               3 193                2 710                5 903                         2 851                 2 209                 5 060
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                          2004                                                                               2003
                                                                                                       Styrelse               Övriga                                                Styrelse               Övriga                              
Löner, andra ersättningar per land                                           och VD               anställda                     Totalt                           och VD               anställda                     Totalt

Moderbolaget i Sverige                                                                        2 032                    1 511                    3 543                              1 770                    1 228                    2 998
Dotterbolag i Sverige                                                                           5 305                204 854                210 159                              4 687                181 003                185 690
Dotterbolag i Norge                                                                                     -                       231                       231                                     -                       269                        269
Dotterbolag i Tyskland                                                                                 -                    1 566                    1 566                                     -                    1 540                    1 540

                                                                                               7 337            208 162            215 499                         6 457             184 040             190 497

Noter till resultat- och balansräkningar
Belopp i tkr där ej annat anges

Kapitalvärdet av samtliga pensionsförpliktelser, utöver tjänstepensioner enligt 
ITP-planen m.m. och övriga skuldförda pensionsförpliktelser, uppgick vid 2004 års 
utgång till 5.468 i koncernen och 2.543 i moderbolaget. Av moderbolagets förplik-
telser avsåg 2.283 den nuvarande ordföranden och tidigare verkställande direktören 
Sture Öster. Samtliga förpliktelser har tryggats med engångsbetalda kapitalförsäk-
ringar. 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 ledande befattningshavare
Principer                                                                                         
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans 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 2004 
utbetalats 490.000 kr. Till styrelsens ordförande Sture Öster har utbetalats styrelse-
arvode med 100.000 kr. Sture Öster har också varit styrelseledamot i några dotterbo-
lag och har för detta erhållit styrelsearvode med 160.000 kr. 

Styrelseledamöterna Richard Persson och Lennart Mårtensson har varit styrelse-
ledamöter i dotterbolagen Elos Medical AB och Elos Precision AB och har för detta 
erhållit styrelsearvode med 42.500 kr vardera. Styrelseledamoten Lars Spongberg 
har varit styrelseledamot i dotterbolaget Fixturlaser AB och har för detta erhållit 
styrelsearvode under 2004 med 52.500 kr, varav 17.500 kr avser arvode för 2003. 

Till verkställande direktören har utgått lön och annan ersättning inkl bilförmån 
om sammanlagt 1.227.688 kr. Någon bonus är inte utbetald under 2004. Intjänad 
bonus för 2004 uppgår till 270 tkr och kommer att utbetalas under våren 2005. Bo-
nusen för 2004 baseras till 80 procent på koncernens resultat och till 20 procent på 
koncernens kassaflöde. Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Bolaget 
betalar en årlig premie för verkställande direktörens pensionsförsäkring motsvarande 
ITP-planen med ett tillägg motsvarande två basbelopp. Pensionsgrundande lön är 
grundlönen samt ett genomsnitt av de tre senaste årens rörliga ersättning. Pensionen 
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2004                                                                                                                                 Bygg/                                                     Verkstad/                  Övrigt/                              
Mkr                                                                                                                                     Miljö              Elektronik                             Teknik           Eliminering                  Summa

Intäkter
Extern försäljning                                                                                                               685,7                    582,0                              198,2                        1,5                  1 467,4
Intern försäljning                                                                                                                   0,3                        1,5                                23,9                     -25,7                         0,0

Summa intäkter                                                                                               686,0                583,5                         222,1                 -24,2             1 467,4

Resultat

Resultat exkl avskrivning goodwill m m                                                           22,2                  26,9                           16,8                                            65,9
Avskrivningar på goodwill och koncernmässiga övervärden                                                -0,7                       -3,4                                -0,1                                                   -4,2

Resultat inkl avskrivning goodwill m m                                                            21,5                  23,5                           16,7                                           61,7
Ofördelade kostnader                                                                                                                                                                                                                                           -6,8
Resultatandelar intressebolag                                                                                                                                                                                                                                   -

Rörelseresultat                                                                                                                                                                                                                   54,9
Ränteintäkter m m                                                                                                                                                                                                                                                  0,7
Räntekostnader m m                                                                                                                                                                                                                                          -12,9
Skatt på årets resultat                                                                                                                                                                                                                                         -15,8

Årets nettoresultat                                                                                                                                                                                                              26,9

Not 3 
Information om rörelsegrenar

Bygg/Miljö                                                                                       
Affärsområdet Bygg/Miljö består av dotterbolagen Forshemgruppen, Götenehus, Sjödalshus och Westergyllen Energi. Rörelsen i Götene Specialinredningar avyttrades 
2004-12-30 och ingår i affärsområdets redovisning för hela 2004. Koncernens 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 Elos Medical, Elos Precision och Fixturlaser. Bolagen tillverkar finmekaniska produkter och laserbaserade system 
för uppriktning och positionering. Ferrocon avyttrades 2004-08-31 och ingår i affärsområdets redovisning fram till avyttringsdagen.

Moderbolagets intäkter fördelar sig enligt följande (mkr):    
                                                                                                       2004           2003

Hyresintäkter                                                                                      4,1              3,7
Administrationsarvoden                                                                     3,2              3,2
Övrigt                                                                                                 2,5              2,5

Summa                                                                                  9,8            9,4

är avgiftsbestämd. Den betalda pensionspremien för 2004 uppgick sammanlagt till 
317 tkr. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 24 månader 
med avräkning mot andra inkomster under uppsägningstiden. Vid uppsägning 
från verkställande direktörens sida gäller en uppsägningstid på sex månader. Inga 
särskilda avtal finns beträffande avgångsvederlag. Verkställande direktören innehar 
10.000 personaloptioner, vilka tilldelades 2001. Se även not 42. Inga finansiella 
instrument har tilldelats under 2004.

Till övriga personer i koncernledningen har under 2004 utgått lön och annan 
ersättning inkl bilförmån om sammanlagt 744.044 kr. Någon bonus är inte utbetald 
under 2004. Intjänad bonus för 2004 uppgår till 230 tkr och kommer att utbetalas 
under våren 2005. Bonusen för 2004 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 befatt-
ningshavares pensionsförsäkring motsvarande ITP-planen med ett tillägg motsva-
rande ett basbelopp. Pensionsgrundande lön är grundlönen samt ett genomsnitt av 
de tre senaste årens rörliga ersättning. Pensionen är avgiftsbestämd. Den för 2004 
betalda pensionsförsäkringen uppgick till 207 tkr. För övriga ledande befattningsha-
vare finns inga särskilda avtal beträffande avgångsvederlag eller uppsägningstider. 

Övriga ledande befattningshavare innehar 5.000 personaloptioner, vilka tilldelades 
2001. Se även not 42. Inga finansiella instrument har tilldelats under 2004.

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

Könsfördelning inom styrelse och företagsledning 
(Antal personer)                                                                                            
     
Styrelseledamöter  2004  2003
inkl suppleanter Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Koncernen 47 2 49 41 2 43
Moderbolaget 10 1 11 10 1 11

  2004   2003
Företagsledningar Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Koncernen 35 3 38 29 1 30
Moderbolaget 2 0 2 2 0 2

Not 2 
Nettoomsättning

Koncernen bedriver inom affärsområdet Bygg/Miljö en omfattande entreprenadverksamhet. En entreprenad innehåller både materialleveranser och arbete som bygg, el, grund 
och liknande. Av den redovisade nettoomsättningen inom koncernen utgjorde entreprenadverksamheten 596,6 mkr (595,6). Resterande nettoomsättning utgjorde till största del 
varuleveranser. Större delen av moderbolagets intäkter enligt nedan är interna.

Not 1, forts
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Övriga upplysningar                                                                                                     Bygg/                                                      Verkstad/                                                           
Mkr                                                                                                                                     Miljö              Elektronik                             Teknik                                               Summa

Tillgångar                                                                                                                          259,5                    213,3                              187,7                                                  660,5
Ofördelade tillgångar                                                                                                                                                                                                                                           71,6

Summa tillgångar                                                                                            259,5                213,3                         187,7                                          732,1

Skulder                                                                                                                              165,3                    108,8                                43,4                                                  317,5
Ofördelade skulder                                                                                                                                                                                                                                             237,5

Summa skulder                                                                                                165,3                108,8                           43,4                                          555,0

Investeringar                                                                                                                          4,9                        8,0                                29,9
Avskrivningar                                                                                                                         6,2                      21,5                                18,3                             
Övriga kostnader som ej motsvaras av utbetalningar                                                             2,4                        0,5                                  1,2

2003                                                                                                                                 Bygg/                                                     Verkstad/                  Övrigt/                              
Mkr                                                                                                                                     Miljö              Elektronik                             Teknik           Eliminering                  Summa

Intäkter
Extern försäljning                                                                                                               671,8                    379,4                              177,3                        1,5                  1 230,0
Intern försäljning                                                                                                                   0,5                        0,6                                14,3                     -15,4                         0,0

Summa intäkter                                                                                               672,3                380,0                         191,6                 -13,9             1 230,0

Resultat

Resultat exkl avskrivning goodwill m m                                                           10,2                    8,3                            -0,8                                           17,7
Avskrivningar på goodwill och koncernmässiga övervärden                                                -0,8                       -3,3                                -1,7                                                   -5,8

Resultat inkl avskrivning goodwill m m                                                              9,4                    5,0                            -2,5                                           11,9
Ofördelade kostnader                                                                                                                                                                                                                                           -2,7
Resultatandelar intressebolag                                                                                                                                                                                                                                   -

Rörelseresultat                                                                                                                                                                                                                     9,2
Ränteintäkter m m                                                                                                                                                                                                                                                  0,8
Räntekostnader m m                                                                                                                                                                                                                                          -15,3
Skatt på årets resultat                                                                                                                                                                                                                                           -1,6

Årets nettoresultat                                                                                                                                                                                                               -6,9

Övriga upplysningar                                                                                                     Bygg/                                                     Verkstad/                                                           
Mkr                                                                                                                                     Miljö              Elektronik                             Teknik                                               Summa

Tillgångar                                                                                                                          256,8                    171,1                              178,7                                                  606,6
Ofördelade tillgångar                                                                                                                                                                                                                                           78,4

Summa tillgångar                                                                                            256,8                171,1                         178,7                                          685,0

Skulder                                                                                                                              142,0                      68,4                                39,4                                                  249,8
Ofördelade skulder                                                                                                                                                                                                                                             285,0

Summa skulder                                                                                                142,0                  68,4                           39,4                                          534,8

Investeringar                                                                                                                          4,4                        4,9                                23,9
Avskrivningar                                                                                                                         6,5                      23,0                                17,0
Övriga kostnader som ej motsvaras av utbetalningar                                                             3,8                        0,5                                  1,0

Försäljning uppdelad efter marknad                                                    

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

Mkr                                                                                                 2004           2003

Sverige                                                                                       1 133,0          983,1
Norden exkl Sverige                                                                         52,0            35,3
Europa exkl Norden                                                                       106,4          105,5
Nordamerika                                                                                    13,3            14,8
Övriga marknader                                                                          162,7            91,3

Summa                                                                           1 467,4     1 230,0

                                                                
                                                                                                                                    

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                                                          2004           2003           2004           2003

Sverige                                                   714,5          662,9            44,1            39,0
Övriga marknader                                     17,6            22,1              0,1                  -

Summa                                           732,1        685,0          44,2          39,0

Not 3, forts
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Not 4 
Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av moderbolagets intäkter avsåg 8,3 mkr (8,5) intäkter från koncernbolag. Några 
inköp från koncernbolag har ej förekommit under året.

Not 5 
Entreprenadverksamhet

Koncernen                                                                                    2004           2003

Projektinkomster som redovisats som intäkt under perioden     596 584      595 559
Ackumulerade projektutgifter och redovisad vinst för 
pågående arbeten vid periodens slut                                          495 293      407 065

Koncernen bedriver entreprenadverksamhet i Götenehus och Sjödalshus.

Not 6 
Information angående ersättning till revisorer

 Koncernen                   Moderbolaget
Arvode och kostnadsersättningar             2004           2003           2004           2003

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag                                      898          1 004             221             271
Andra uppdrag                                             59               49                  -                  -
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag                                                          150                  -                  -
Andra uppdrag                                                -                 -                  -                  -

Summa                                              957        1 203           221           271

Not 7 
Rörelseresultat                                                             

I koncernens rörelseresultat ingår statliga stöd med 0,0 mkr (0,1). 

Not 8 
Avskrivningar enligt plan

                                                                                                                                                                                                                                           Övriga                             
Koncernen                                                                                                                   Kostnad        Försäljnings-            Administrations-                 rörelse-                              
2004                                                                                                                    för sålda varor              kostnader                       kostnader              kostnader                  Summa

Goodwill                                                                                                                                   -                            -                                     -                    4 163                    4 163
Övriga immateriella tillgångar                                                                                                 31                           8                                   14                            -                          53
Balanserade utvecklingskostnader                                                                                            -                    3 174                                     -                            -                     3 174
Byggnader                                                                                                                         2 328                       347                                 366                            -                     3 041
Markanläggningar                                                                                                                 134                         29                                     2                            -                        165
Maskiner och andra tekniska anläggningar                                                                      21 727                         31                                 836                            -                   22 594
Inventarier, verktyg och installationer                                                                                 4 233                    3 675                              1 203                            -                     9 111
Leasingobjekt, maskiner                                                                                                    4 937                            -                                     -                            -                     4 937
Leasingobjekt, inventarier                                                                                                         -                            -                              2 000                            -                     2 000

Summa                                                                                                           33 390                7 264                         4 421                 4 163               49 238

2003

Goodwill                                                                                                                                   -                            -                                     -                    4 770                    4 770
Övriga immateriella tillgångar                                                                                                 12                         40                                     4                            -                          56
Balanserade utvecklingskostnader                                                                                            -                    1 809                                     -                            -                     1 809
Byggnader                                                                                                                         2 690                         60                                 369                            -                     3 119
Markanläggningar                                                                                                                 202                           5                                     6                            -                        213
Maskiner och andra tekniska anläggningar                                                                      23 141                         17                                 708                            -                   23 866
Inventarier, verktyg och installationer                                                                                 3 989                    4 058                              1 289                            -                     9 336
Leasingobjekt, maskiner                                                                                                    4 977                            -                                     -                            -                     4 977
Leasingobjekt, inventarier                                                                                                         -                            -                              2 650                            -                     2 650

Summa                                                                                                           35 011                5 989                         5 026                 4 770               50 796

Moderbolaget                                                                                                             Kostnad                                          Administrations-                                                            
2004                                                                                                                    för sålda varor                                                     kostnader                                               Summa

Byggnader                                                                                                                            821                                                                   -                                                     821
Markanläggningar                                                                                                                   64                                                                   -                                                       64
Maskiner och andra tekniska anläggningar                                                                           159                                                                   -                                                     159 
Inventarier, verktyg och installationer                                                                                        -                                                                 66                                                       66

Summa                                                                                                             1 044                                                        66                                           1 110

2003

Byggnader                                                                                                                            810                                                                   -                                                     810 
Markanläggningar                                                                                                                   57                                                                   -                                                       57 
Maskiner och andra tekniska anläggningar                                                                           160                                                                   -                                                     160 
Inventarier, verktyg och installationer                                                                                        -                                                                 66                                                       66

Summa                                                                                                             1 027                                                        66                                           1 093
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Not 9 
Övriga rörelseintäkter

Koncernen                                                                                    2004           2003

Vinst vid försäljning av dotterbolag                                               1 239                  -
Vinst vid försäljning av aktier i intressebolag                                    750                  -
Vinst vid försäljning av övriga anläggningstillgångar                       219                  -
Kursvinster                                                                                         85               84
Övrigt                                                                                                488             656

Summa                                                                              2 781           740

Not 10 
Övriga rörelsekostnader

Koncernen                                                                                    2004           2003

Avskrivning på goodwill                                                                4 163          4 770
Nedskrivning av aktier och fordringar                                            4 260                  -
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar                               240                  -
Kursförluster                                                                                     290             646
Skattetillägg                                                                                   1 210                  -
Övrigt                                                                                                763                  -

Summa                                                                            10 926        5 416

Not 11    
Resultat från andelar i koncernbolag

Moderbolaget                                                                              2004           2003

Förlust vid försäljning av aktier i Ferrocon AB                              -3 407                  -
Utdelning                                                                                     20 445        16 312

Summa                                                                            17 038      16 312
                                                                        

Not 12    
Resultat från andelar i intressebolag

Moderbolaget                                                                              2004           2003

Vinst vid försäljning av aktier i Gråalen Fastighets AB                      750                  -

Summa                                                                                 750               0

Not 13    
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

Koncernen                                                                                    2004           2003

Utdelningar                                                                                        80               80
Nedskrivningar                                                                                -172                  -
Ränteintäkter                                                                                       18               36

Summa                                                                                  -74           116
                                                                                                                                    
Moderbolaget                                                                              2004           2003

Nedskrivning aktier och fordringar i Hemapure AB                       -5 764                  -
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar                              -240                  -

Summa                                                                             -6 004               0

Not 14  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen                                                                                    2004           2003

Ränteintäkter                                                                                     778             484
Kursdifferenser                                                                                      -             203

Summa                                                                                 778           687

Moderbolaget                                                                                                          

Ränteintäkter                                                                                       88             197

Summa                                                                                   88           197

Not 15   
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen                                                                                    2004           2003

Räntekostnader                                                                            12 819        15 294
Kursdifferenser                                                                                   24                 7

Summa                                                                            12 843      15 301

Moderbolaget                                               

Räntekostnader                                                                             1 708        2 549

Not 16    
Bokslutsdispositioner

Moderbolaget                                                                              2004           2003

Förändring periodiseringsfonder                                                   2 317             299
Skillnad mellan bokförd avskrivning och 
avskrivningar enligt plan på maskiner och inventarier                      113               31

Summa                                                                              2 430           330

Not 17   
Skatt på årets resultat                                                   

Koncernen                                                                                    2004           2003

Aktuell skatt                                                                                  -8 218            -414
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader                           -7 620         -1 131

Summa skatt                                                                 -15 838       -1 545
                                                                                                                                    
Skillnaden mellan koncernens redovisade skattekostnad och skattekostnad baserad 
på gällande skattesats består av följande komponenter:

Koncernen                                                                                    2004           2003

Redovisat resultat före skatt                                                         42 740         -5 339

Skatt enligt gällande skattesats                                                   -11 967          1 495
Effekt av skattemässigt ej avdragsgilla kostnader:
Avskrivning goodwill m m                                                            -1 193         -1 363
Nedskrivning fordran Hemapure                                                   -1 134                  -
Skattetillägg                                                                                     -339                  -
Aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder                                        -10            -414
Omvärdering av tidigare redovisad uppskjuten skattefordran           -478            -900
Övrigt                                                                                               -717            -363

Redovisad skattekostnad                                               -15 838       -1 545
Den gällande skattesatsen är 28 procent, vilket är skattesatsen för inkomstskatt 
i koncernen.

Moderbolaget                                                                              2004           2003

Aktuell skatt i resultaträkningen                                                     1 288          1 857
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader                                -65            -134

Summa                                                                             1 223        1 723
                                                                                                                                    
Aktuell skatt hänförlig till koncernbidrag redovisad direkt mot
eget kapital i moderbolaget                                                           -1 844         -1 858
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Not 18   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

Koncernen                                                                                    2004           2003

Ingående anskaffningsvärde                                                           9 419          6 422
Årets inköp                                                                                    1 532          2 997

Utgående anskaffningsvärde                                          10 951        9 419

Ingående avskrivningar                                                                  1 847               38
Årets avskrivningar                                                                        3 174          1 809

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan         5 021        1 847

Redovisat värde vid årets slut                                          5 930        7 572

Not 19    
Goodwill

Koncernen                                                                                    2004           2003

Ingående anskaffningsvärde                                                         49 587        49 587

Utgående anskaffningsvärde                                          49 587      49 587

Ingående avskrivningar                                                                39 026        34 256
Årets avskrivningar                                                                        4 163          4 770

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan       43 189      39 026

Redovisat värde vid årets slut                                          6 398      10 561

Not 20    
Övriga immateriella tillgångar

Koncernen                                                                                    2004           2003

Ingående anskaffningsvärde                                                              307             243
Nyanskaffningar                                                                                227               64

Utgående anskaffningsvärde                                               534           307

Ingående avskrivningar                                                                     210             154
Årets avskrivningar                                                                             53               56

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan            263           210

Redovisat värde vid årets slut                                             271             97

Not 21 
Operationella leasingavtal

Koncernens kostnad för operationella leasingavtal har för 2004 uppgått till 9.462 tkr. 
De operationella leasingavtalen består till största del av hyresavtal gällande lokaler. 
De största avtalen avser säljkontor inom småhusrörelsen, Fixturlasers anläggning i 
Mölndal, Elos anläggning i Årjäng och del av Elektromekans anläggning i Årjäng.
Under 2004 har Elektromekan dessutom hyrt en större ytmonteringslinje.

Koncernens framtida åtaganden för dessa avtal uppgår till följande belopp:                
                                                                                                                                    
Avgifter som förfaller                                                                                       Tkr

2005                                                                                                                  6 387
2006                                                                                                                  5 709
2007                                                                                                                  3 625
2008                                                                                                                  1 228
2009                                                                                                                       56
efter 2009                                                                                                                  -

Not 22    
Byggnader och mark

                                                                       Koncernen                  Moderbolaget
Byggnader                                             2004           2003           2004           2003

Ingående anskaffningsvärde                  83 654        82 583        26 069        25 314
Nyanskaffningar                                         865          1 071             259             755
Försäljningar och utrangeringar             -5 513                 -            -350                  -

Utgående anskaffningsvärde       79 006      83 654      25 978      26 069

Ingående avskrivningar                        34 625        32 058        15 538        15 110
Försäljningar och utrangeringar             -2 109                 -              -47                  -
Årets avskrivningar                                 2 391          2 567             439             428

Utgående ackumulerade 
avskrivningar                               34 907      34 625      15 930      15 538

Ingående uppskrivningar                      11 365        11 917          8 780          9 162
Årets avskrivning på uppskrivet belopp    -519           -552            -382            -382

Utgående ackumulerade 
uppskrivningar                            10 846      11 365        8 398        8 780

Ingående nedskrivningar                         1 340          1 340                  -                  -

Utgående nedskrivningar              1 340        1 340                -                -

Redovisat värde vid årets slut     53 605      59 054      18 446      19 311

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

                                                                       Koncernen                  Moderbolaget
Markanläggningar                               2004           2003           2004           2003

Ingående anskaffningsvärde                    6 300          6 198          2 295          2 193
Nyanskaffningar                                         155             102             155             102
Försäljningar och utrangeringar                -872                 -                  -                  -

Utgående anskaffningsvärde         5 583        6 300        2 450        2 295

Ingående avskrivningar                          3 421          3 208          2 130          2 073
Försäljningar och utrangeringar                -468                 -                  -                  -
Årets avskrivningar                                    141             213               64               57

Utgående ackumulerade 
avskrivningar                                 3 094        3 421        2 194        2 130

Redovisat värde vid årets slut       2 489        2 879           256           165
                                                                                                                                    
                                                                       Koncernen                  Moderbolaget
Mark                                                       2004           2003           2004           2003

Ingående anskaffningsvärde                    4 682          4 682             635             635
Försäljningar och utrangeringar                -477                 -            -306                  -

Utgående anskaffningsvärde         4 205        4 682           329           635

Ingående uppskrivningar                        5 940          5 940          5 824          5 824
Försäljningar och utrangeringar                -116                 -                  -                  -

Utgående ackumulerade 
uppskrivningar                              5 824        5 940        5 824        5 824

Redovisat värde vid årets slut     10 029      10 622        6 153        6 459

Redovisat värde vid årets slut 
byggnader och mark                    66 123      72 555      24 855      25 935
                                                                                                                                    
                                                                      Koncernen                  Moderbolaget  
Taxeringsvärden                                  2004           2003           2004           2003

Byggnadsvärden                                   37 972        40 517        23 460        23 611
Markvärden                                           11 467        11 898          9 719          9 840

Summa                                         49 439      52 415      33 179      33 451
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Not 23   
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Maskiner m m exkl                                    Koncernen                 Moderbolaget
finansiella leasingobjekt                   2004           2003           2004           2003

Ingående anskaffningsvärde                292 301      269 318          3 039          3 039
Inköp                                                    32 787        21 772                  -                  -
Omklassificering                                     1 000          1 311                  -                  -
Försäljningar och utrangeringar           -20 555           -100                  -                  -

Utgående anskaffningsvärde     305 533    292 301        3 039        3 039

Ingående avskrivningar                      206 377      181 253          2 172          2 012
Omklassificering                                        809          1 040                  -                  -
Försäljningar och utrangeringar           -14 927             -66                  -                  -
Årets avskrivningar                               22 587        24 150             159             160

Utgående ackumulerade 
avskrivningar                             214 846    206 377        2 331        2 172

Redovisat värde vid årets slut     90 687      85 924           708           867

Erhållet lokaliseringsbidrag som 
har reducerat ackumulerat 
anskaffningsvärde                                 21 027        21 027                  -                  -

Av årets investeringar har 17,6 mkr (10,5) finansierats genom avbetalningskontrakt.  
                                                                                                                                    
                                                                      Koncernen                                            
Finansiella leasingobjekt                  2004           2003                                       

Ingående anskaffningsvärde                  33 446        33 446                                       
Omklassificering                                    -1 000                 -                                       

Utgående anskaffningsvärde       32 446      33 446                                  

Ingående avskrivningar                         13 039          8 346                                       
Omklassificering                                       -809                 -                                       
Årets avskrivningar                                 4 488          4 693                                       

Utgående ackumulerade 
avskrivningar                               16 718      13 039                                  

Redovisat värde vid årets slut     15 728      20 407

Redovisat värde vid årets 
slut maskiner och andra 
tekniska anläggningar 
inkl leasingobjekt                      106 415    106 331

Leasingobjekten består till största del av en ytmonteringslinje för tillverkning av 
kretskort hos Elektromekan. De totala minimileaseavgifterna uppgår till 10,1 mkr. 
Nuvärdet av dessa uppgår till 10,0 mkr.           

Not 24    
Inventarier och verktyg

Maskiner m m exkl                                    Koncernen                   Moderbolaget  
finansiella leasingobjekt                   2004           2003           2004           2003

Ingående anskaffningsvärde                  82 008        77 593             520             514
Inköp                                                      7 500          6 526               39                 6
Omklassificering                                             -        -1 311                  -                  -
Försäljningar och utrangeringar             -2 632           -800                  -                  -

Utgående anskaffningsvärde       86 876      82 008           559           520

Ingående avskrivningar enligt plan       54 793        47 097             267             202
Omklassificering                                             -        -1 040                  -                  -
Försäljningar och utrangeringar             -1 934           -600                  -                  -
Årets avskrivningar                                 9 031          9 336               66               65

Utgående ackumulerade 
avskrivningar                               61 890      54 793           333           267

Redovisat värde vid årets slut     24 986      27 215           226           253
                                                                                                                                    
Erhållet lokaliseringsbidrag som 
har reducerat ackumulerat 
anskaffningsvärde                                      604             604                  -                  -
                                                                                                                                    
                                                                       Koncernen                       
Finansiella leasingobjekt                  2004           2003                                       

Ingående anskaffningsvärde                    8 310        15 742                                       
Inköp                                                      1 000          1 810                                       
Försäljningar och utrangeringar                -500        -9 242                                       

Utgående anskaffningsvärde         8 810        8 310                                  

Ingående avskrivningar                           4 109        10 701                                       
Försäljningar och utrangeringar                -500        -9 242                                       
Årets avskrivningar                                 2 000          2 650                                       

Utgående ackumulerade 
avskrivningar                                 5 609        4 109                                  

Redovisat värde vid årets slut       3 201        4 201                                  

Redovisat värde vid årets 
slut inventarier och verktyg 
inkl leasingobjekt                        28 187      31 416

Leasingobjekten består till största del av datorer och personbilar. De totala minimi-
leaseavgifterna uppgår till 3,4 mkr. Nuvärdet av dessa uppgår till 3,1 mkr.
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Not 25    
Andelar i koncernbolag

Moderbolaget                                                                              2004           2003

Ingående anskaffningsvärde                                                       215 396      199 131
Kapitaltillskott till dotterbolag                                                                -        16 000
Koncerninterna inköp                                                                        361             265
Försäljningar                                                                                -3 217                  -

Utgående anskaffningsvärde                                        212 540    215 396

Ingående nedskrivningar                                                             -16 459       -16 459

Redovisat värde vid årets slut                                      196 081    198 937
                                                                
                                                                                                                                   
                                                                         Kapital- och                                        
                                                                              rösträtts-           Antal        Bokfört
Dotterbolag Dotter/dotterbolag                         andel        andelar           värde

Elos Medical AB                                                        100%          2 600        25 987
Elos Precision AB                                                      100%          2 210        16 265
Elektromekan i Årjäng AB                                          100%        20 000        86 525
A.P. Fixturlaser AB                                                     100%          2 000        20 000
Westair AB                                                                   91%             910          1 874
Forshemgruppen AB                                                  100%        30 000        42 998
 Götenehus AB                              100%                  -                  -
          Götenehus Norge AS         100%                  -                  -
 Götenehus GmbH               100%                  -                  -
 Ulvåker-Bostäder KB          100%                  -                  -
  Vänerbygg AB                   100%                  -                  -
 Sjödalshus AB                             100%                  -                  -
 Sjödalshus GmbH              100%                  -                  -
Förvaltnings AB Westibulen                                       100%             300             361
Westergyllen Energi AB                                             100%        10 000          1 971
AB Westment                                                             100%          1 000             100

Summa                                                                                           196 081
                                                                                                                                   
Uppgift om dotterbolagens organisationsnummer och säte:                                        
                                                                                                                                   
Dotterbolag Dotter/dotterbolag                        Orgnr                                Säte

Elos Medical AB                                              556055-1201                          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
Forshemgruppen AB                                        556066-2685                          Götene
 Götenehus AB                              556229-5138                          Götene
  Götenehus Norge AS             934091663                  Oslo, Norge
  Götenehus GmbH                     236/95/5     Steinhorst, Tyskland
  Ulvåker-Bostäder KB         916571-6300                          Götene
  Vänerbygg AB                   556260-0162                          Götene
 Sjödalshus AB                             556508-5932                          Skövde
  Sjödalshus GmbH                   HRB 8301        Potsdam, Tyskland
Förvaltnings AB Westibulen                             556094-9439                          Götene
Westergyllen Energi AB                                   556076-5777                          Götene
AB Westment                                          556245-0089                          Götene

Not 26    
Andelar i intressebolag

Koncernen                                                                                    2004           2003

Ingående anskaffningsvärde                                                                45               45

Redovisat värde vid årets slut                                               45             45
                                                                
                                                            Kapital-    Rösträtts-           Antal        Bokfört
Koncernen                                        andel %      andel %        andelar           värde

TiOTec AB                                                 45,0            45,0             450               45

Summa                                                                                                    45
                                                                
Uppgift om intressebolagens organisationsnummer och säte:
                                                                        
Koncernen                  Organisationsnummer                                                   Säte

TiOTec AB                                   556443-5153                                               Götene

Not 27    
Andra aktier och andelar

                                                                       Koncernen                 Moderbolaget    
                                                                2004           2003           2004           2003

Ingående anskaffningsvärde                  13 436        11 936        11 284          9 784
Inköp                                                         990          1 500             990          1 500

Utgående anskaffningsvärde       14 426      13 436      12 274      11 284

Ingående nedskrivningar                       -3 366        -3 366                  -                  -
Årets nedskrivningar                                 -200                 -         -1 714                  -

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar                             -3 566       -3 366       -1 714                -

Redovisat värde vid årets slut     10 860      10 070      10 560      11 284
                                                                                                                                    
                                                                                                Nominellt        Bokfört
Koncernens innehav                                               Antal           värde           värde

Hemapure AB                                                              6 276             628        10 560
Diverse aktier                                                                                                        300

Summa                                                                                             10 860

Moderbolagets innehav

Hemapure AB                                                              6 276             628       10 560
                                                                        

Not 28    
Långfristiga fordringar

                                                                       Koncernen                 Moderbolaget    
Koncernen                                             2004           2003           2004           2003

Konvertibla förlagsbevis Hemapure           710          1 700             710          1 700
Reversfordringar Hemapure                       540             540             540             540
Övriga långfristiga fordringar                     314             333                  -                  -

Summa                                           1 564        2 573        1 250        2 240
                                                                                                                                    
Under 2004 har Westergyllen utöver fordringar enligt ovan tecknat konvertibla 
förlagsbevis i Hemapure om sammanlagt 3.050 och lånat ut mot revers 1.000. 
Årets ökning av fordringar på Hemapure om sammanlagt 4.050 har reserverats i sin 
helhet.
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Not 29    
Exploateringsfastigheter

Avser visningshus och tomtmark för exploatering i Götenehus och Sjödalshus.

Not 30 
Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Koncernen                                                                                   2004           2003

Upparbetad intäkt på ej avslutade entreprenader                        287 720      233 380
Fakturering på ej avslutade entreprenader                                 -177 814     -125 166
Lyft på kreditiv                                                                            -77 873       -63 484

Summa                                                                            32 033      44 730
                                                                                                               

Not 31   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

                                                                      Koncernen                  Moderbolaget    
                                                                2004           2003           2004           2003

Upplupna intäkter                                   1 559          1 901                  -                  -
Förutbetalda kostnader                         10 551          8 591             717             538

Summa                                         12 110      10 492           717           538

Not 32    
Eget kapital                                                                   

Utdelning                                                                                                                  
Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2004 skall 
utgå med 2:50 kr per aktie.                                                                                          
                                                                                            
Koncernen                                                                                            
Omräkningsdifferenser                                                                    2004           2003

Ingående ackumulerade omräkningsdifferenser                               -212            -139
Årets omräkningsdifferens                                                                    3              -73

Utgående ackumulerade omräkningsdifferenser               -209          -212

Moderbolaget
Bundna reserver                                                                              2004           2003

Uppskrivningsfond                                                                        7 728          7 984
Reservfond                                                                                  28 776        28 776

Summa                                                                            36 504      36 760

Koncernbidrag redovisade direkt i eget kapital                                2004           2003

Lämnade och erhållna koncernbidrag netto                                   6 585          6 634
Skatt hänförlig till koncernbidrag                                                  -1 844         -1 858

Summa                                                                              4 741        4 776

Not 33     
Aktiekapital

Den 31 december 2004 bestod aktiekapitalet av 2.765.000 aktier med ett nominellt 
värde av 12:50 kr per aktie. Samtliga aktier är fria. Uppdelningen på de olika aktie-
slagen är följande:                                                                                                       
                                                                                                               
Serie A (1 röst)                                                                                              818 640
Serie B (1/10 röst)                                                                                      1 946 360

Totalt antal                                                                                 2 765 000

Not 34 
Uppskrivningsfond                                                       

Moderbolaget                                                                              2004           2003

Belopp vid årets ingång                                                                 7 984          8 240
Överföring till fritt eget kapital                                                          -256            -256

Belopp vid årets utgång                                                   7 728        7 984

Not 35 
Obeskattade reserver

Moderbolaget                                                                              2004           2003

Ackumulerade överavskrivningar maskiner och inventarier               792             905
Periodiseringsfond, tax 99                                                                     -          2 966
Periodiseringsfond, tax 01                                                                100             100
Periodiseringsfond, tax 05                                                                649                  -

Summa                                                                              1 541        3 971

Not 36    
Avsättningar för pensioner

                                                                      Koncernen                  Moderbolaget
                                                                2004           2003           2004           2003

Avsättning till FPG/PRI pensioner         27 015        23 981          6 376          6 386
Övriga pensioner                                       278             295             278             295

Summa                                         27 293      24 276        6 654        6 681
                                                                                                                                    
Pensionsskulden i koncernen är beräknad enligt reglerna i Redovisningsrådets 
rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda. 

Följande aktuariella antaganden har använts vid beräkning av förmånsbestämda 
pensionsförpliktelser:                                                                                                  
                                                                                                               
Koncernen                                                                                    2004           2003

Diskonteringsränta                                                                            5 %             5 %
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              2004                   

Förpliktelsens nuvärde vid periodens början                               24 276                    
Förmåner intjänade under perioden                                               1 914                    
Inlösta förmåner                                                                                 -77                    
Pensionsutbetalningar                                                                     -569                    
Ränta                                                                                             1 274                    
Aktuariell förlust                                                                               553                    
Övrigt                                                                                                 -78                   

Förpliktelsens nuvärde vid periodens slut                     27 293                 

Räntedelen i pensionsskulden är i resultaträkningen redovisad som räntekostnad. 
Övriga delförändringar av pensionsskulden är redovisade i rörelseresultatet.             
                                                                                                                                    
Koncernen                                                                                    2004                   

Redovisad kostnad för förmånsbestämda planer                            4 009                    
Redovisad kostnad för avgiftsbestämda planer                            14 310                   

Summa                                                                            18 319
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Not 37    
Uppskjuten skatteskuld

                                                                      Koncernen                  Moderbolaget    
Uppskjuten skatteskuld                     2004           2003           2004           2003

Obeskattade reserver                             18 587        12 028                  -                  -
Temporära skillnader anläggnings-
tillgångar                                                6 375          6 763          4 068          4 153

Summa                                        24 962      18 791        4 068        4 153

Uppskjuten skattefordran

Kapitalförsäkringar                                  1 221          1 775             712             862
Avsättningar för pensioner                         411             500                  -                  -
Temporära skillnader anläggnings-
tillgångar                                                     22             880                  -                  -
Övrigt                                                         168                 -                  -                  -

Summa                                          1 822        3 155           712           862

Uppskjuten skatteskuld netto      23 140      15 636        3 356        3 291

Not 38 
Övriga avsättningar

Koncernen                                                                                    2004           2003

Belopp vid årets ingång                                                                 2 057          1 842
Årets förändring                                                                                815             215

Redovisat värde vid årets slut                                          2 872        2 057

Övriga avsättningar består till största del av avsättningar för garantiåtaganden. 
Garantiavsättningarna förväntas bli realiserade inom en tvåårsperiod.

Not 39 
Checkräkningskredit

Koncernen
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 86,0 mkr (86,0), varav outnyttjat 
belopp 86,0 mkr (81,3).                                   

Moderbolaget                                               
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 66,0 mkr (66,0), varav outnyttjat 
belopp 66,0 mkr (62,2).                                   

Not 40 
Räntebärande skulder

Långfristiga skulder - koncernen                                            2004           2003

Låneskulder                                                                              180 265      212 789
Skuld avseende finansiella leasingavtal                                         2 201          2 201

Summa                                                                          182 466    214 990

Av koncernens låneskulder förfaller 55,0 mkr (92,5) senare än 5 år. Motsvarande 
belopp för moderbolaget uppgår till 12,7 mkr (15,9).

Kortfristiga skulder - koncernen                                             2004           2003

Låneskulder                                                                                25 896        24 067
Skuld avseende finansiella leasingavtal                                       11 044        18 908

Summa                                                                            36 940      42 975

Finansiella leasingavtal
Koncernens skulder förfaller till betalning enligt följande:
År                                                                                                                     Belopp

2005                                                                                                                11 044
2006                                                                                                                  1 100
2007                                                                                                                  1 101

Not 41    
Konvertibelt förlagslån

Westergyllen utgav 1999 ett konvertibelt förlagslån på 4.571 tkr riktat till anställda i 
Westergyllenkoncernen. Lånet återbetalades i sin helhet på förfallodagen 2004-06-30.

Not 42    
Förlagslån förenat med avskiljbara optionsrätter

Under 2001 utgav Westergyllen ett förlagslån om nominellt 1.000 kronor förenat 
med 50.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av B-aktier. Efter beslut på 
ordinarie bolagsstämma har de avskiljbara optionsrätterna, inom ramen för ett så 
kallat personaloptionsprogram, erbjudits vissa ledande befattningshavare inom 
Westergyllenkoncernen. Av totala antalet optionsrätter innehades vid årsskiftet 
32.000 optioner (35.000) av anställda. Övriga optioner innehades av ett dotterbolag 
till AB Westergyllen. Varje optionsrätt medför 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. Ett villkor för att kunna utnyttja optionsrät-
terna är att respektive person är anställd i koncernen vid tiden för utnyttjandet. Vid 
fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter kommer Westergyllen att tillföras 5,2 mkr. 
Aktiekapitalet kommer då att öka med 625.000 kronor, fördelat på 50.000 B-aktier.

Not 43  
Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Koncernen                                                                                    2004           2003

Fakturering på ej avslutade entreprenader                                  176 964      189 491
Lyft på kreditiv                                                                             10 984        13 063
Upparbetad intäkt på ej avslutade entreprenader                       -166 205     -188 572

Summa                                                                            21 743      13 982
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Not 44 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

                                                                     Koncernen                  Moderbolaget    
                                                                2004           2003           2004           2003

Semester- och löneskuld                      34 718        28 485             478             416
Sociala avgifter                                     20 602        17 480             228             242
Övriga upplupna kostnader                   19 090        14 726          2 360             855
Förutbetalda intäkter                               2 784          1 901                  -               14

Summa                                         77 194      62 592        3 066        1 527

Not 45 
Ställda säkerheter 

För skulder till kreditinstitut                  Koncernen                  Moderbolaget    
inkl checkräkningskrediter                2004           2003           2004           2003

Fastighetsinteckningar                        244 919      256 492        31 200        31 200
Företagsinteckningar                          203 350      206 350          6 200          6 200
Leasingobjekt                                       20 210        26 338                  -                  -
Maskiner med äganderättsförbehåll      31 928        15 904                  -                  -
Kundfordringar                                     24 167                 -                  -                  -

                                                   524 574    505 084      37 400      37 400
Övriga ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar                            1 321          1 321                  -                  -
Företagsinteckningar                            16 175        17 190                  -                  -

Summa ställda säkerheter        542 070    523 595      37 400      37 400

Not 46    
Ansvarsförbindelser

                                                                     Koncernen                   Moderbolaget    
                                                                2004           2003           2004           2003

Borgensförbindelser för dotterbolag               -                 -        37 753        35 332
Borgensförbindelser övriga                   22 080        12 667          5 300          1 000
Regressansvar för överlåtna 
fakturafordringar                                   40 146        22 254                  -                  -
Övriga ansvarsförbindelser                     2 385          4 364             327             354

Summa ansvarsförbindelser       64 611      39 285      43 380      36 686

Koncernen
Uppgifter om koncernens pensionsåtaganden framgår av not 1.

Dotterbolaget Fixturlaser har av ett konkurrerande bolag blivit stämt för patentin-
trång. Fixturlaser har bestridit att patentintrång föreligger och också yrkat att rätten 
skall ogiltigförklara det intrångsgrundande patentet. Bolagets talan om ogiltigförkla-
ring av det intrångsgrundade patentet bedöms av bolagets patentjurist som              
 mycket solid. Någon reservering för ett eventuellt skadestånd har därför inte gjorts.

Moderbolaget                                               
Moderbolaget har gentemot tre banker utfäst sig att se till att några av de större dot-
terbolagen har ett eget riskbärande kapital som uppgår till 30 procent av respektive 
bolags balansomslutning.

Not 47 
Resultat per aktie

Resultatet per aktie har beräknats genom att årets redovisade nettoresultat 26.915 tkr 
(-6.925) har dividerats med antalet utestående aktier som är 2.765.000.

Not 48  
Kassaflöde

Koncernen                                                     
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                             2004           2003

Avskrivningar                                                                               48 632        50 796
Nedskrivningar                                                                              4 250          1 100
Avsättningar                                                                                   3 832          3 666
Resultat sålda anläggningstillgångar                                            -2 633                  -
Övrigt                                                                                                316             257

Summa                                                                            54 397      55 819
                                                                                                                                    
Upplysning om betalda räntor                 Koncernen                Moderbolaget    
och utdelningar                                    2004           2003           2004           2003

Under året betalda räntor                      12 272      -14 755          1 671         -2 168
Under året erhållna räntor                       1 084          1 827               88             197
Under året erhållna utdelningar                    80               80                  -                  -

Likvida medel i kassaflödesanalysen utgörs av kassa- och bankmedel.  

Försäljning av dotterbolag                        
Under året har dotterbolaget Ferrocon avyttrats. Vid försäljningstillfället ägdes den 
rörelsefastighet i vilken Ferrocon bedriver sin verksamhet av ett annat dotterbolag till 
Westergyllen. Rörelsefastigheten har sålts till Ferrocon under året och är inkluderad 
i den redovisade försäljningen av dotterbolaget. Under året har också rörelsen i 
Götene Specialinredningar avyttrats. I samband med avyttringen ändrades firman 
i Götene Specialinredningar till Westair AB. Bolaget är från årsskiftet ett vilande 
dotterbolag till Westergyllen.                           

Värdet av sålda tillgångar och skulder i Ferrocon och Götene Specialinredningar var 
följande:                                                           

Koncernen                                                                                                        2004

Materiella anläggningstillgångar                                                                      13 062
Varulager                                                                                                           2 348
Kundfordringar                                                                                                  3 087
Övriga fordringar                                                                                               1 407
Likvida medel                                                                                                           9
Långfristiga skulder                                                                                          -6 125
Leverantörsskulder                                                                                           -1 177
Övriga skulder                                                                                                  -2 827
Köpeskilling                                                                                                       9 784
Avgår ej reglerad köpeskilling fastighet Ferrocon                                             -5 500
Utbetald köpeskilling                                                                                         4 284
Likvida medel i avyttrade bolag                                                                                -9

Påverkan på koncernens likvida medel                                            4 275
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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 och NOK och är placerade på bank-
konton till sedvanliga räntevillkor. Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 63.140 
(27.675) för koncernen och 22.884 (12.338) för moderbolaget. Bokfört värde 
motsvarar verkligt värde.

Kundfordringar
Koncernens kundfordringar består av fordringar i SEK, USD, EUR och NOK. Samtliga 
fordringar är värderade till balansdagens kurs. Betalningsvillkoren för kundfordring-
arna är 10-60 dagar. Vid årsskiftet uppgick kundfordringarna i koncernen till 133.624 
(112.299) och i moderbolaget till 0 (67). Bokfört värde motsvarar verkligt värde.

Valutaterminer
Koncernen hade vid årsskiftet köpt USD på termin om totalt 5,7 mkr. Värdet på ter-
minskontrakten omräknade till balansdagens kurs motsvarade ett värde på 5,3 mkr.

Aktier
Koncernens innehav av aktier uppgick vid årsskiftet till 10,9 mkr och utgörs till 
största del av innehavet i Hemapure. Eftersom Hemapure är ett utvecklingsbolag 
som i princip inte har några intäkter har det inte varit möjligt att fastställa något 
verkligt värde.

Långfristiga fordringar
Koncernens långfristiga fordringar består endast av fordringar i SEK. Av de totala 
fordringarna på 1,6 mkr avser 1,2 mkr fordringar på Hemapure. Den nominella 
fordran på Hemapure uppgår till 5,3 mkr. Något verkligt värde har inte kunnat 
fastställas.

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.

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

Checkräkningskredit
Koncernen har totalt tre olika checkräkningar med en sammanlagd total kredit på 86 
mkr (86). Vid årsskiftet uppgick utnyttjat belopp till 0,0 mkr (4,7). Räntan på check-
räkningskrediten är rörlig.

Lån från kreditinstitut
Koncernens lån från kreditinstitut uppgick vid årsskiftet till 219,4 mkr (258,0). Lånen 
består av lån mot traditionella säkerheter som pantbrev och företagsinteckningar, 
belånade kundreskontror, avbetalningskontrakt och leasingavtal. Större delen av 
koncernens lån löper med rörlig ränta. Se även not 40.                          

Not 49 
Finansiella instrument
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman 
i AB Westergyllen (publ)
Org. nr. 556021-9650

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning i AB Westergyllen 
(publ) för räkenskapsåret 2004. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av års-
redovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar 
är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovis-
ningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte inne-
håller 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 redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsre-

dovisningen och koncernredovisningen. Som underlag 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bo-
laget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 28 februari 2005

Ernst & Young AB

Björn Grundvall
Auktoriserad revisor 
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Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor
Ordinarie ledamöter

Sture Öster
Lidköping, född 1937, ekonom. 
Styrelseordförande. Ledamot sedan 1981. 
Ledamot i fl era av koncernens dotterbolag. Styrelseordförande 
i Hemapure AB. 
Styrelseledamot i Västsvenska Industri- o Handelskammaren. 
Innehav i Westergyllen: 189 413 A-aktier, 81 180 B-aktier inkl 
familj och via bolag.

Agneta Bengtsson Runmarker
Stockholm, född 1960, jur. kand. 
Ledamot sedan 2003. Dataråd på Datainspektionen. 
Innehav i Westergyllen: 7 300 B-aktier inkl familj.

Stig-Arne Blom
Ulricehamn, född 1948, civilingenjör.
Ledamot sedan 2002.
Verkställande direktör i IRO AB. Styrelseordförande 
i Borås Wäfveri AB. 
Styrelseledamot i Atlet AB, Pulsen AB, Broström AB m fl .
Innehav i Westergyllen: 100 B-aktier.

Göran Brorsson
Lidköping, född 1952, civilekonom. 
Verkställande direktör – koncernchef. Anställd 2000.
Styrelseordförande i koncernens dotterbolag. 
Styrelseordförande i Gentswear AB och SystemSeparation 
Sweden Holding AB.
Innehav i Westergyllen: 15 000 B-aktier, 10 000 optioner.

Mats Johansson
Götene, född 1944, försäljningschef.
Löntagarrepresentant PTK. Ledamot sedan 1982.

Stig Malm
Götene, född 1954, träindustriarbetare.
Löntagarrepresentant LO. Ledamot sedan 1995.
Innehav i Westergyllen: 400 B-aktier.

Lennart Mårtensson
Huskvarna, född 1946, ingenjör, ekonom. 
Ledamot sedan 2000. Styrelseordförande i Flexi Ice AB. 
Styrelseledamot i Elos Medical AB, Elos Precision AB, 
Prototal AB m fl . 
Innehav i Westergyllen: 200 B-aktier.

Richard Persson
Vänersborg, född 1937, civilingenjör.
Ledamot sedan 1999. Styrelseordförande i VBG AB (publ). 
Styrelseledamot i Elos Medical  AB och Elos Precision AB.
Innehav i Westergyllen: 1 000 B-aktier.

Lars Spongberg
Stockholm, född 1945, civilekonom, jur. kand.
Ledamot sedan 2003. Partner i Nordic Capital. 
Styrelseledamot i Munters AB, Addtech AB, Fixturlaser AB, 
Skyways Holding AB, Intervalor AB m fl .

Suppleanter

Sven-Olof Hermansson
Götene, född 1946, personalansvarig.
Löntagarrepresentant PTK. Ledamot sedan 1985.

Bo Nilsson
Lidköping, född 1938, civilingenjör.
Ledamot sedan 1982. Innehav i Westergyllen: 130 440 A-aktier, 
80 340 B-aktier inkl familj.

Agneta Bengtsson RunmarkerSture Öster

Mats Johansson

Stig Malm Lennart Mårtensson

Stig-Arne Blom
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Revisor

Ernst & Young AB

Ansvarig revisor

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

Dotterbolagschefer

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

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

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

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

Forshemgruppen AB
Sören Larsson, civilingenjör.
Lidköping, född 1965
Anställd 2003

Koncernledning

Göran Brorsson
Lidköping, född 1952, civilekonom. 
Verkställande direktör – koncernchef. Anställd 2000.
Styrelseordförande i koncernens dotterbolag. Styrelseordförande 
i Gentswear AB och SystemSeparation Sweden Holding AB.
Innehav i Westergyllen: 15 000 B-aktier, 10 000 optioner.

Claes Hansson
Lidköping, född 1957, civilekonom. 
Ekonomidirektör. Anställd 1984.
Styrelseordförande i RNB RETAIL AND BRANDS AB. 
Styrelseledamot i Ferrocon AB.
Innehav i Westergyllen: 5 000 B-aktier, 5 000 optioner.

Claes HanssonGöran Brorsson

Bo NilssonSven-Olof Hermansson

Richard Persson Lars Spongberg
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Flerårsöversikt

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 i procent av balans-
omslutningen.

Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus 
finansiella kostnader i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på operativt kapital
Rörelseresultat i procent av 
genomsnittligt operativt kapital.

Sysselsatt kapital
Totalt kapital enligt balansräk-
ningen minskat med kortfristiga 
inte räntebärande skulder och inte 
räntebärande avsättningar.

Operativt kapital
Sysselsatt kapital minskat med 
likvida medel och andra räntebä-
rande tillgångar.

Räntabilitet på eget kapital
Redovisat resultat efter skatt i pro-
cent av genomsnittligt 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.

Definitioner nyckeltal

Resultaträkningar                                    2004       2003       2002       2001       2000       1999       1998       1997       1996 1995

Nettoomsättning                                    Mkr           1 467,4        1 230,0       1 251,1       1 388,2       1 850,8       1 067,6          920,0          753,2          710,8 482,2
Rörelseresultat                                       Mkr                 54,9               9,2              2,3          -11,3            62,1              2,0            45,1            35,1            23,4 27,8
Finansnetto                                            Mkr               -12,2            -14,5           -18,1          -24,2           -21,5           -37,8          -13,7             -0,6            -5,9 6,7
Resultat efter finansiella poster              Mkr                 42,7              -5,3           -15,8          -35,5            40,6           -35,8            31,4            34,5            17,5 34,5
Skatter                                                   Mkr               -15,8              -1,6              2,8              8,1           -14,4            10,7            -6,0           -12,7            -5,5 -5,7
Årets resultat                                          Mkr                 26,9              -6,9           -13,0          -27,4            26,2           -25,2            25,3            21,6              7,0 28,7

Balansräkningar                                                                                                                                                                        

Anläggningstillgångar                            Mkr              225,8           241,2          254,7          266,1          273,9          301,1          270,5          270,3          245,7 173,8
Fordringar och varulager                       Mkr              443,2           416,1          419,0          456,8          623,9          426,8          334,8          300,7          229,7 162,1
Likvida medel                                        Mkr                 63,1             27,7            30,7              8,1            11,0              7,6            10,5            12,0            23,1 22,1
Summa tillgångar                                  Mkr              732,1           685,0          704,4          731,0          908,8          735,5          615,8          583,0          498,5 358,0

Eget kapital                                            Mkr              176,4           149,5          157,8          170,9          196,0          175,1          210,0          193,7          180,4 173,8
Minoritetsintresse                                  Mkr                   0,7               0,7              0,7              0,8              0,8              0,8              0,7              0,7              0,5 0,5
Avsättningar                                           Mkr                 53,3             42,0            35,7            35,2            38,8            28,0            35,8            35,3            33,9 31,5
Långfristiga skulder                               Mkr              182,5           215,0          258,7          292,1          302,8          242,9          215,6          168,9          130,2 82,5
Kortfristiga skulder                                Mkr              319,2           277,8          251,5          232,0          370,4          288,7          153,7          184,4          153,5 69,7
Summa eget kapital och skulder            Mkr              732,1           685,0          704,4          731,0          908,8          735,5          615,8          583,0          498,5 358,0
                                                                                                                                                                                                 
Kassaflöde                                                                                                                                                                                

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten                           Mkr              119,4             57,9            96,3            52,3           -51,6            57,4            -8,4           -10,8            53,5 11,4
Kassaflöde efter investeringar                Mkr                 95,9             32,9            57,1            24,1           -40,5           -14,9          -43,5           -41,1          -32,1 -3,6

Nyckeltal                                                                                                                                                                                   

Eget riskbärande kapital                         Mkr              200,3           165,9          173,3          189,4          219,4          192,0          236,8          221,0          205,8 196,8
Andel riskbärande kapital                       %                    27,4             24,2            24,6            25,9            24,1            26,1            38,5            37,9            41,3 55,0
Soliditet                                                 %                    24,1             21,8            22,4            23,4            21,6            23,8            34,1            33,2            36,2 48,5
Räntabilitet på sysselsatt kapital            %                    12,9               2,2              1,0            -1,8            12,8             -4,6            10,8            12,5              9,7 17,6
Räntabilitet på eget kapital                     %                    16,5              -4,5             -7,9          -14,9            13,8           -13,1            12,5            11,5              4,0 17,6
Räntetäckningsgrad                               ggr                    4,3               0,7              0,2             neg              2,7              neg              3,0              4,5              2,9 4,6
Nettolåneskuld                                       Mkr              183,6           263,8          279,0          327,1          338,2          272,3          231,5          192,3          118,9 71,3
Skuldsättningsgrad                                ggr                    1,0               1,7              1,8              1,9              1,7              1,6              1,1              1,0              0,7 0,4

Övrigt                                                                                                                                                                                         

Bruttoinvesteringar exkl aktier                Mkr                 44,2             35,8            44,9            38,8            69,4            73,3            51,4            46,1            41,9 25,5
Antal årsanställda                                                           745              693             707             823             990             773             696             654             598 398
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Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdag den 3 maj 2005 
kl 17.00 i Kinnekullesalen, Lundsbrunn Konferens & Kurort, 
Lundsbrunn, Götene.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman 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 onsdagen 
den 27 april 2005.

Vem har rätt att deltaga i stämman?
Rätt att deltaga i Westergyllens bolagsstämma har den 
aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktie-
boken som görs fredagen den 22 april 2005, dels anmäler 
sin avsikt att deltaga i stämman senast kl 12.00 onsdagen 
den 27 april 2005.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste 
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för 
att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste under-
rätta förvaltaren härom i god tid före den 22 april 2004.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2:50 kr (0:0) 
per aktie.

Ekonomisk information
Westergyllen avser att lämna följande ekonomiska 
information för verksamhetsåret 2005:

• Delårsrapport jan-mars 3 maj 2005

• Delårsrapport jan-juni 17 augusti 2005

• Delårsrapport jan-sept  26 oktober 2005 

• Bokslutskommuniké februari 2006

• Årsredovisning mars 2006

Westergyllens ekonomiska information finns tillgänglig 
på www.westergyllen.se

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

Dotterbolag

Forshemgruppen AB
Box 17
533 21  Götene
Besöksadress: Kraftgatan 1
Telefon: 0511-34 53 60
Telefax: 0511-34 53 10
info@forshemgruppen.se

Götenehus AB
Box 17 
533 21  Götene
Besöksadress: Kraftgatan 1
Telefon: 0511-34 56 00
Telefax: 0511-34 56 90
info@gotenehus.se
www.gotenehus.se

Sjödalshus AB
Box 27 
540 16  Timmersdala
Besöksadress: Stensnäsvägen
Telefon: 0511-34 69 00
Telefax: 0511-810 34
info@sjhus.se
www.sjodalshus.se

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

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

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

Elos Precision AB - Årjäng
Box  34
672 21 Årjäng
Besöksadress: Industrigatan 8
Telefon: 0573-395 00
Telefax: 0573-71 13 72
precision@elos.se
www.elos.se

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

Adresser
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