
Delårsrapport
1 januari – 30 september 2001

• Nettoomsättningen uppgick till 1.061 mkr (1.329).
• Resultatet efter finansnetto uppgick till -25,1 mkr (25,5).
• Lagernedskrivningar på telekomprodukter belastar resultatet med 20

mkr.
• Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och jämförelsestörande

poster uppgick till 14,1 mkr (23,6).
• Kassaflödet förbättrades kraftigt under det tredje kvartalet.

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

Ekonomisk information 2001
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 lämnas den 15 februari 2002.

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

Claes Hansson, ekonomidirektör
Telefon: 0511 – 34 53 04, 0708 – 35 09 68
E-post: claes.hansson@westergyllen.se
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Allmänt om verksamheten
Det svaga marknadsläget inom telekom-
sektorn har kraftigt påverkat lönsamheten
inom affärsområdet Elektronik. Telekom-
branschens prognostiserade volymer har
under året successivt justerats ner. Den
lägre leveransvolymen i år i kombination
med förändringar i produktsortimentet har
medfört att en lagernedskrivning av en-
gångskaraktär har belastat affärsområdets
resultat det tredje kvartalet.

Efterfrågan inom affärsområdet Bygg/Miljö
har under kvartalet försvagats något.

Beläggningen inom affärsområdet Verk-
stad/Teknik har varit god.

Fakturering och resultat
För perioden januari - september uppgick
koncernens nettoomsättning till 1.061 mkr
(1.329). I omsättningen förra året ingick
Stenestams Industri AB som avyttrades i
december 2000. För jämförbara enheter
minskade omsättningen med 17 %. Minsk-
ningen är till största del hänförlig till affärs-
området Elektronik.

Resultatet efter finansiella poster för hela
delårsperioden uppgick till -25,1 mkr (25,5).
Rörelseresultatet uppgick till -5,9 mkr (41,4).
Rörelseresultatet är belastat med en lager-
nedskrivning av engångskaraktär inom
affärsområdet Elektronik med 20 mkr. I
rörelseresultatet förra året ingick återbäring
på överskottsmedel från SPP med 17,8 mkr.
Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar
och jämförelsestörande poster uppgick till
14,1 mkr (23,6). Lägre volymer i kombina-
tion med lagernedskrivningen innebär att
affärsområdet Elektronik redovisar ett
kraftigt försämrat resultat jämfört med
samma period förra året. Affärsområdena
Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik redovisar
bättre resultat än förra året.

Under tredje kvartalet uppgick koncernens
nettoomsättning till 267 mkr (450). Minsk-
ningen jämfört med förra året är till största
del hänförlig till lägre beläggning inom
affärsområdet Elektronik.
Resultatet efter finansiella poster uppgick
under det tredje kvartalet till -26,7 mkr

(-7,7).  Rörelseresultatet exklusive ned-
skrivningar och jämförelsestörande poster
uppgick det tredje kvartalet till 0,3 mkr (-2,6).

Elektronik
Affärsområdet består av ElektroMekan som
är en av Sveriges ledande kontraktstill-
verkare inom elektronik. Bolagets huvudin-
riktning är ytmontering av kretskort.

Nettoomsättningen inom Elektronik uppgick
till 502 mkr (717). Rörelseresultatet minska-
de till -10,5 mkr (42,3). Under det tredje
kvartalet uppgick omsättningen till 111 mkr
(277) och rörelseresultatet till -21,4 mkr
(20,4). Kunders prognoser avseende plane-
rade leveranser under slutet av 2000 och
början av 2001 medförde i slutet av förra
året en betydande lageruppbyggnad. Lagret
har under året kontinuerligt anpassats till det
nya marknadsläget och bedöms vara tillbaka
på en normal nivå i början av 2002. Lager-
nedskrivningar av engångskaraktär på tele-
komprodukter har belastat resultatet med 20
mkr under det tredje kvartalet.

Den minskade volymen inom affärsområdet
har till viss del kompenserats av kostnads-
reduceringar. Antalet anställda reducerades
med 85 personer under det första halvåret.
Under tredje kvartalet har ett varsel lagts
som innebär att antalet anställda kommer att
reduceras med ytterligare 60 personer vid
årsskiftet.

Marknaden för telekomsektorn präglas fort-
farande av en stor osäkerhet. Orderin-
gången på mobiltelefonkomponenter ökade
under tredje kvartalet samtidigt som order-
ingången på produkter till mobila system var
fortsatt låg. Marknaden utanför telekom har
haft en god utveckling både när det gäller
leveransvolymer och orderingång.

För resten av året kvarstår tidigare bedöm-
ning om ett förbättrat efterfrågeläge och en
något högre leveransvolym.

Bygg/Miljö
Affärsområdet Bygg/Miljö domineras av
småhustillverkarna Götenehus och Sjödals-
hus. Nettoomsättningen inom Bygg/Miljö
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uppgick till 430 mkr (453). Rörelseresultatet
ökade till 4,7 mkr (-13,0). Den minskade
volymen är hänförlig till avvecklingen av Sjö-
dalshus norska verksamhet. För det tredje
kvartalet, som har påverkats av semester-
perioden, uppgick nettoomsättningen till 114
mkr (125) och rörelseresultatet till 0,3 mkr
(-13,0).

Efterfrågan på nyproducerade småhus be-
döms ha planat ut något efter en tids upp-
gång. I storstadsområdena är efterfrågan
fortsatt god. Detta gäller i synnerhet i Stock-
holmsområdet. Avvecklingen av Sjödalshus
verksamhet i Norge har belastat organisa-
tionen, men följer i stort sett plan. Försälj-
ningsorganisationerna i koncernens båda
husföretag förstärks nu successivt för att
säkerställa en fortsatt förbättring av mark-
nadspositionerna.

Verkstad/Teknik
Affärsområdet Verkstad/Teknik består av
Elos, Ferrocon och Fixturlaser.  Nettoom-
sättningen inom Verkstad/Teknik uppgick till
133 mkr (164). I jämförbara enheter, ex-
klusive det under förra året sålda Stene-
stams Industri, ökade omsättningen med 14
%. Rörelseresultatet uppgick till 8,1 mkr
(1,6). I jämförbara enheter förbättrades
rörelseresultatet med 12 %.  Omsättningen
det tredje kvartalet uppgick till 43 mkr (51)
och rörelseresultatet till 4,1 mkr (-6,5).

Samtliga bolag inom affärsområdet har haft
en bra orderingång under året och bedöms
få en god beläggning under det fjärde
kvartalet.

Övrigt
I Hemapure, som bedriver utveckling av
produkter som förenklar livet för dialys-
patienter, uppgår Westergyllens ägarandel
till 19,4 %. Kliniska studier har nyligen på-
börjats. Kärlaccesser från Hemapure har
inopererats på två patienter och dialysbe-
handling har påbörjats.

Investeringar
Koncernens investeringar i byggnader,
mark, maskiner och inventarier uppgick

under perioden till 32,4 mkr (32,6). Mer-
parten av periodens investeringar avser
utrustning för att möjliggöra en flexiblare
produktion inom ElektroMekan och utbyggd
produktionskapacitet inom Elos.

Finansiell ställning och likviditet
Den lägre rörelsevolymen har medfört ett
minskat rörelsekapitalbehov och en förbätt-
rad konsolidering. Den finansiella ställ-
ningen har, trots den redovisade förlusten
under perioden, förbättrats sedan årsskiftet.
Andelen eget riskbärande kapital uppgick till
25,1 % jämfört med 24,1 % vid årsskiftet.
Soliditeten uppgick till 22,7 % (21,5).

Koncernens kassaflöde förbättrades kraftigt
under det tredje kvartalet. Kassaflödet från
den löpande verksamheten uppgick under
årets första nio månader till 32,1 mkr (-8,5).
Kassaflödet efter investeringar uppgick till
4,3 mkr (-3,0).  Koncernens likvida medel
inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick
till 83,9 mkr jämfört med 49,8 mkr vid års-
skiftet. Nettolåneskulden minskade under
det tredje kvartalet med 14,3 mkr och upp-
gick till 345,6 mkr jämfört med 338,2 mkr vid
årsskiftet.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick den
30 september 2001 till 811 personer jämfört
med 906 vid årsskiftet. Minskningen är till
största del hänförlig till kapacitetsanpass-
ningar inom ElektroMekan och Sjödalshus.

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

Nettoomsättningen uppgick till 7,9 mkr (8,5).
Resultatet efter finansnetto uppgick till -8,0
mkr (4,5). I resultatet förra året ingick resul-
tat från försäljning av aktier med 8,4 mkr
samt återbäring från SPP med 2,1 mkr. An-
delen riskbärande kapital uppgick till 42,3 %
(41,4). Soliditeten uppgick till 39,7 % (39,1).
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder har använts i delårsrapporten
som i den senaste årsredovisningen.

Bedömning för 2001   
Marknadsläget för telekomsektorn är fort-
farande osäkert. Efterfrågeläget för affärs-
området Elektronik bedöms förbättras något
under resten av året. Beläggningen beräk-
nas bli högre än under tredje kvartalet.

Leveransvolymen inom affärsområdet
Bygg/Miljö kommer att öka under det fjärde
kvartalet.

Affärsområdet Verkstad/Teknik bedöms få
en god beläggning och en fortsatt positiv
utveckling under det fjärde kvartalet.

Som helhet bedöms koncernens resultat
förbättras under det fjärde kvartalet.
Resultatet efter finansnetto för helåret 2001
kommer att bli negativt. Koncernens
kassaflöde beräknas bli fortsatt positivt
under resten av året.

Götene den 25 oktober 2001

Göran Brorsson
Verkställande direktör

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



Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Jan-dec
Mkr 2001 2000 2001 2000 2000

Nettoomsättning 266,6 450,3 1 060,6 1 329,2 1 850,8
Kostnad för sålda varor -228,4 -413,9 -914,4 -1 178,3 -1 637,5
Nedskrivning av varulager -20,0 - -20,0 - -
Bruttoresultat 18,2 36,4 126,2 150,9 213,3
Försäljningskostnader -21,5 -20,1 -72,6 -69,0 -99,5
Administrationskostnader -15,4 -17,8 -55,5 -56,2 -80,8
Återbäring från SPP - 0,0 - 17,8 20,2
Övriga rörelseintäkter/kostnader -1,0 -1,1 -3,9 -4,0 7,1
Resultatandelar i intressebolag 0,0 0,0 -0,1 1,9 1,8
Rörelseresultat -19,7 -2,6 -5,9 41,4 62,1
Finansiella intäkter 0,0 0,7 0,6 1,3 1,9
Finansiella kostnader -7,0 -5,8 -19,8 -17,2 -23,4
Resultat efter finansiella poster -26,7 -7,7 -25,1 25,5 40,6
Skatter 6,4 1,1 5,6 -10,3 -15,0
Minoritetsandel 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Resultat efter skatt -20,3 -6,5 -19,5 15,3 25,6

Avskrivningar som belastat resultatet 13,5 9,4 37,2 31,1 47,5

Resultat per aktie (kr) -7:33 -2:36 -7:05 5:50 9:26
Antal aktier (tusen) 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765
Data per aktie efter utspädning av utestående konvertibelt förlagslån och teckningsoptioner har ej beräknats eftersom skillnaden är
marginell.

Nettoomsättning Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Jan-dec
Mkr 2001 2000 2001 2000 2000
Elektronik 110,7 276,7 502,2 717,5 967,4
Bygg/Miljö 113,9 124,6 430,0 453,1 657,1
Verkstad/Teknik 42,7 50,8 132,5 164,4 234,2
Övrigt -0,7 -1,8 -4,1 -5,8 -7,9

Summa 266,6 450,3 1 060,6 1 329,2 1 850,8

Rörelseresultat Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept Jan-dec
Mkr 2001 2000 2001 2000 2000
Elektronik -21,4 *) 20,4 -10,5 *) 42,3 53,7
Bygg/Miljö 0,3 -13,0 4,7 -13,0 -16,7
Verkstad/Teknik 4,1 -6,5 8,1 1,6 5,7
Övrigt -2,7 -3,5 -8,2 10,5 19,4

Summa -19,7 -2,6 -5,9 41,4 62,1
*) Nedskrivning av varulager ingår med -20 mkr.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE
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Mkr 2001-09-30 2000-09-30 2000-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21,6 27,5 25,5
Materiella anläggningstillgångar 225,8 213,4 226,9
Finansiella anläggningstillgångar 19,8 34,5 21,5
Övriga omsättningstillgångar 476,8 553,6 623,9
Kassa och bank 3,9 10,4 11,0
Summa tillgångar 747,9 839,4 908,8

Eget kapital och skulder
Eget kapital     169,4 184,8 195,2
Minoritetsintresse 0,8 0,7 0,8
Avsättningar 34,8 36,1 39,6
Långfristiga räntebärande skulder 304,9 249,6 302,8
Kortfristiga räntebärande skulder 29,7 31,3 32,5
Övriga kortfristiga skulder 208,3 336,9 337,9

Summa eget kapital och skulder 747,9 839,4 908,8

Jan-sept Jan-sept Jan-dec
Mkr 2001 2000 2000
Resultat efter finansnetto -25,1 25,5 40,6
Justeringsposter 39,6 30,8 28,4
Betald skatt -4,1 -5,2 -2,4
Förändring av rörelsekapital 21,7 -59,6 -118,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 32,1 -8,5 -51,6
Investeringar i bolag och anläggningstillgångar -27,9 -27,1 -35,4
Försäljning av bolag och anläggningstillgångar 0,1 32,6 46,5
Återstår efter anläggningsinvesteringar 4,3 -3,0 -40,5

Förändring av räntebärande lån -5,2 11,4 49,4
Utdelning -6,2 -5,5 -5,5

Förändring av likvida medel -7,1 2,9 3,4

Jan-sept Jan-sept Jan-dec
Mkr 2001 2000 2000
Räntabilitet på sysselsatt kapital % -1,3 11,0 12,8
Räntabilitet på eget kapital % -14,3 11,3 13,8
Andel riskbärande kapital % 25,1 24,8 24,1
Soliditet % 22,7 22,0 21,5
Nettolåneskuld Mkr 345,6 282,9 338,2
Investeringar exkl aktier Mkr 32,4 32,6 69,4
Antal årsanställda 835 1 007 990
Eget kapital per aktie kr 61:27 66:82 70:58
Data per aktie efter utspädning av utestående konvertibelt förlagslån och teckningsoptioner har ej beräknats eftersom skillnaden är
marginell.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

NYCKELTAL

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999
Nettoomsättning 266,6 390,5 403,5 521,6 450,3 457,7 421,2 418,3 243,9 219,8 185,6
Kostnad för sålda varor -228,4 -332,5 -353,5 -459,2 -413,9 -396,7 -367,7 -365,6 -210,3 -185,0 -157,0
Nedskrivning av varulager -20,0 - - - - - - - - - -
Bruttoresultat 18,2 58,0 50,0 62,4 36,4 61,0 53,5 52,7 33,6 34,8 28,6
Förs.- och adm.kostnader -36,9 -49,1 -42,1 -55,1 -37,9 -46,3 -41,0 -47,4 -31,9 -37,9 -32,3
Återbäring från SPP - - - 2,4 - 17,8 - - - - -
Övriga rörelseposter -1,0 -1,8 -1,2 11,0 -1,1 -0,6 -0,4 2,0 1,2 -0,4 -1,0
Rörelseresultat -19,7 7,1 6,7 20,7 -2,6 31,9 12,1 7,3 2,9 -3,5 -4,7

Nedskrivning aktier mm - - - - - - - -24,8 - - -
Finansnetto -7,0 -5,9 -6,3 -5,6 -5,1 -6,3 -4,5 -4,4 -2,9 -3,2 -2,5
Resultat efter 
finansiella poster -26,7 1,2 0,4 15,1 -7,7 25,6 7,6 -21,9 0,0 -6,7 -7,2

Skatter 6,4 -0,5 -0,3 -4,7 1,1 -8,8 -2,6 8,0 -0,2 1,4 1,5
Minoritetsandel 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0

Resultat efter skatt -20,3 0,7 0,1 10,3 -6,5 16,7 5,1 -13,9 -0,2 -5,4 -5,7

Nettoomsättning Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999
Elektronik 110,7 177,4 214,1 249,9 276,7 229,2 211,6 173,0 87,4 52,2 39,2
Bygg/Miljö 113,9 170,0 146,1 204,0 124,6 170,8 157,7 186,3 112,5 121,4 103,2
Verkstad/Teknik 42,7 44,5 45,3 69,8 50,8 59,9 53,7 59,3 43,5 47,1 43,4
Övrigt -0,7 -1,4 -2,0 -2,1 -1,8 -2,2 -1,8 -0,3 0,5 -0,9 -0,2

Summa 266,6 390,5 403,5 521,6 450,3 457,7 421,2 418,3 243,9 219,8 185,6

Rörelseresultat Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999
Elektronik -21,4 *) 6,8 4,1 11,4 20,4 12,8 9,1 8,6 2,0 -3,3 -2,5
Bygg/Miljö 0,3 3,3 1,1 -3,7 -13,0 -2,3 2,3 -1,6 0,4 1,4 -2,8
Verkstad/Teknik 4,1 -0,2 4,2 4,1 -6,5 5,4 2,7 3,1 1,3 0,7 2,1
Övrigt -2,7 -2,8 -2,7 8,9 -3,5 16,0 -2,0 -2,8 -0,8 -2,3 -1,5

Summa -19,7 7,1 6,7 20,7 -2,6 31,9 12,1 7,3 2,9 -3,5 -4,7

*) Nedskrivning av varulager ingår med -20 mkr.

Jan-sept Jan-sept Jan-dec
Mkr 2001 2000 2000
Ingående eget kapital 195,2 175,1 175,1
Omräkningsdifferenser -0,1 -0,1 0,0
Utdelning -6,2 -5,5 -5,5
Periodens resultat -19,5 15,3 25,6

Utgående eget kapital 169,4 184,8 195,2

 KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN

KVARTALSVÄRDEN AFFÄRSOMRÅDEN

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
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