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T i l l   ä g a r n a

Årsstämman

Årsstämma äger rum fredagen den 27 april 2007 klockan 15.00 
på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt att deltaga i åRsstämman

Enligt lagen om förenklad aktiehantering, som bolaget tillämpar, skall 
aktieägare som önskar deltaga i årsstämman vara införd i den av  
Värdepapperscentralen förda aktieboken senast den 20 april 2007.  
Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild  
fondhandlare låtit förvaltarregistera sina aktier måste tillfälligt  
inregistrera aktierna i sitt eget namn hos Värdepapperscentralen  
för att ha rösträtt på stämman.

anmälan om deltagande i åRsstämman

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall anmäla sig till  
styrelsen senast den 23 april klockan 12.00. Anmälan kan göras per 
post till G & L Beijer AB, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, per  
telefon till 040-35 89 00 eller per e-post till info@gl.beijer.se.
För information om vilka uppgifter en anmälan per e-post skall  
innehålla, se vår hemsida www.beijers.com.

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2006 lämnas med 
6,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 3 maj 
2007. Utbetalning beräknas ske genom VPC den 8 maj 2007.

ekonomisk infoRmation föR 2007
• Delårsrapport för första kvartalet publiceras den 26 april 2007.
• Delårsrapport för sex månader publiceras den 17 augusti 2007.
• Delårsrapport för nio månader publiceras den 19 oktober 2007. 
• Bokslutskommuniké för 2007 publiceras den 8 februari 2008.
• Årsredovisning för 2007 publiceras i april 2008.

Grafisk produktion: Beijers reklamavdelning • Text: Lennart Carlsson, JLC Finanskonsult AB • Tryck: CA Andersson & Co, Malmö • Foto: Lars Owesson, Malmö, m fl 
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Året som gick

2006 i sammandrag
Resultatet i korthet
• Omsättningen steg med 11 procent till 2592 mkr
•  Rörelseresultatet ökade med 55 procent till 172 mkr
•  Vinsten efter skatt steg till 109 mkr
•  Vinsten per aktie efter skatt blev 17,59 kr
•  Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kronor per aktie samt aktiesplit 2:1
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2004
2005
2006

	 2004 2005 2006

Omsättning, mkr 1973,7 2332,9 2592,2

Rörelseresultat, mkr 59,7 110,6 171,8

Vinst efter skatt, mkr 35,2 72,1 109,2

Vinst per aktie efter skatt, kr 5,65 11,72 17,59

Utdelning per aktie, kr* 4,25 5,00 6,50

*) För 2006, enligt styrelsens förslag
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Siffrorna för 2004-2006 är redovisade i enlighet med IFRS medan uppgifter för tidigare år 
är redovisade enligt då gällande redovisningsprinciper. 

Samtliga diagram är justerade för jämförelsestörande- och engångsposter.
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Året som gick

Viktiga händelser
 
I januari förvärvades återstående 49 procent i den 
ungerska kylgrossisten Equinoxe SP. Vid förvärvet 
av Elsmark Holding A/S i juni 2004 ingick 51 
procent av aktierna i Equinoxe SP samt en option 
på resterande 49 procent, som G & L Beijers 
affärsområde Beijer Ref nu utnyttjat. Equinoxe SP är 
marknadsledare inom kylgrossistområdet i Ungern 
med en omsättning på cirka 50 mkr.

Affärsområdet Beijer Ref erhöll i mars - genom ett 
samarbete mellan säljbolaget TT-Coil A/S Danmark 
och tillverkningsföretaget Asarums Industri AB - 
ytterligare en strategisk order på kylmedelkylare. 
Ordern var en första del i ett större infrastrukturprojekt 
på Kuba och levererades under sommaren 2006.
Ordervärdet uppgick till ca 1,2 mkr. 
Asarums Industri AB och TT-Coil A/S Danmark vann 
ordern i konkurrens med flera alternativa tekniker för 
att leda bort överskottsvärme från dieselgeneratorer. 
Kompetensen att tillverka specialanpassade 
kylmedelkylare fällde slutligen avgörandet till Beijers 
fördel.

I maj förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet 
Beijer Industriteknik verksamheten inom YGAB 
Eldfast AB i Västerås. Rörelsen omsätter cirka 
5 mkr på årsbasis. YGAB säljer och installerar 
eldfasta material till olika typer av ugnar. De 
huvudsakliga kundgrupperna utgörs av gjuteri- 
och stålverksindustrin. Förvärvet stärker Beijer 
Industritekniks position på marknaden för eldfasta 
material till framför allt gjuterier. Inom detta segment 
har Beijer Industriteknik haft en stark tillväxt de 
senaste åren.

Affärsområdet Beijer Industriteknik fick i september, 
tillsammans med SMS Demag AG, Tyskland, en order 
avseende en ny haspel för SSAB Tunnplåt i Borlänge. 
Investeringen i en ny haspel innebar att SSAB 
tog ytterligare ett steg för att tillverka avancerade 
höghållfasta stålkvaliteter. Leveransen innefattar både 
mekanisk utrustning och el/automation. Leverans sker 
stegvis och anläggningen beräknas vara i drift 
till sommaren 2008.
SMS Demag AG, som är världsledande inom 
stålindustriutrustning, har redan tidigare i samarbete 
med G & L Beijer levererat utrustning till SSAB.

G & L Beijer tecknade i oktober genom affärsområdet 
Beijer Industriteknik avtal med Edw. H. Thomée AB 
om försäljning av verksamheten i ETC Verktyg inom 
affärsområdets konsumentvarudivision. Den sålda 
verksamheten omsätter cirka 25 mkr på årsbasis. 
Försäljningen av ETC Verktyg var ett led i den tidigare 
aviserade omstruktureringen av affärsområdet Beijer 
Industritekniks konsumentprodukter.

I november förvärvades verksamheten inom 
slipmaterial från Logitool AB. Verksamheten, 
som omsätter cirka 4 mkr på årsbasis, består 
av konventionella slipmaterial, roterande 
filar, polermaterial mm. Förvärvet förstärker 
och kompletterar affärsområdet Beijer 
Industritekniks befintliga produktprogram inom 
området. Verksamheten kommer att integreras i 
slipmaterialavdelningen inom G & L Beijer Industri 
AB.

I december avyttrades BOLTHi inom konsument-
produkter. BOLTHi säljer huvudsakligen 
trädgårdsbelysning och utomhusbelysning. I 
och med avyttringen har Beijer Industriteknik 
helt lämnat marknaden för konsumentprodukter 
för att koncentrera sina resurser på att utveckla 
kärnområdena inom industriprodukter samt slang- 
och gummiverksamheten.

I slutet av december förvärvades den danska 
kylgrossisten Air-Con A/S, med en omsättning på 
cirka 40 mkr på årsbasis. Bolaget ingår i G & L 
Beijers räkenskaper från och med januari 2007.
Säljare är svenska Tesab, en franchiseorganisation 
för kylinstallatörer. Verksamheten fortsätter som 
ett självständigt bolag, liksom Beijer Refs övriga 
verksamhet i Danmark. Förvärvet innebar omedelbara 
kostnadsbesparingar samtidigt som en samordning 
av inköp ger potential till lägre inköpspriser. På lite 
längre sikt kan Beijer Ref utveckla verksamheten i 
Air-Con med ett breddat produktprogram samt bidra 
med teknisk kompetens och support.
I samband med affären förstärktes samarbetet mellan 
Beijer Ref och Tesab. Tesab är en av Beijer Refs 
enskilt största svenska kunder.
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VD har ordet

Koncernen kunde sammantaget
visa sitt hittills bästa år

G & L Beijer kunde för det gångna året 2006 visa 

en mycket gynnsam utveckling. Både omsättning och 

resultat nådde nya rekordnivåer, så vi är klart nöjda 

med utvecklingen även om det, som nästan alltid, 

funnits ett antal problem att ta itu med.

Det anmärkningsvärda, med tanke på att koncernen 

verkar på mogna marknader, är att den höga tillväx-

ten under året nästan uteslutande varit organisk. Den 

huvudsakliga förklaringen till den höga tillväxten är 

den starka konjunkturen, men koncernen har även 

kunnat vinna marknadsandelar. Volymtillväxten i kom-

bination med effektiv kostnadskontroll har lett till ett 

mycket bra resultat.

Aktieägarna har kunnat glädja sig åt en fortsatt bra 

totalavkastning. Inklusive utdelning uppgick avkast-

ningen till drygt 25 procent under 2006. 

Vi fick 2006 en bekräftelse på att förvärvet av 

Elsmark infriat och till och med överträffat våra 

ursprungliga förväntningar. Det vittnar den fina 

utvecklingen för affärsområdet Beijer Ref om. Beijer 

Ref har nu etablerat sig som en ledande och välkänd 

aktör inom kylområdet i Europa, vilket bådar gott för 

framtiden. 

Affärsområdet Beijer Industriteknik hade ett något 

tuffare år. Kärnverksamheterna industrivaror och 

slangprodukter utvecklades fortsatt positivt med såväl 

högre omsättning som bättre resultat. Affärsområdet 

har under året löst problemen inom konsument-

varuverksamheten. Efter flera år av god tillväxt 

förändrades marknadsbilden kraftigt under 2005 

med åtföljande stark prispress. Efter en omläggning 

av strategin beslutade vi att avyttra verksamheten 

vilket genomfördes under hösten 2006. Vi kan dock 

konstatera att facit av affärsområdets satsning på 

konsumentvaror ändå har utfallit positivt, totalt sett.

De senaste tre åren har G & L Beijer vuxit med drygt 

20 procent per år i genomsnitt. Samtidigt har vinsten 

ökat med över 65 procent per år och totalavkastning-

en på Beijeraktien har uppgått till drygt 40 procent 

per år. Efter Elsmarkförvärvet och omstruktureringen 

av Beijer Industriteknik har koncernen skapat en ny 

plattform för framtida lönsam tillväxt. 

Vi har under året genomfört en strategiöversyn för 

att staka ut vägen de kommande 3-5 åren.

Ambitionen är att ge utrymme åt båda affärs-

områdena att växa. 
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VD har ordet

Målet för Beijer Ref att ytterligare stärka positionen 

som den ledande aktören i Europa ligger fast. Resur-

serna kommer att koncentreras till handelsverksam-

heten. Affärsområdet skall utveckla verksamheterna 

genom förvärv och organisk tillväxt på befintliga 

geografiska marknader såväl som genom förvärv på 

nya geografiska marknader i Europa. Produktmässigt 

kommer luftkonditionering, som är en tillväxtmark-

nad, att få ett ökat fokus. 

 

Målet för Beijer Industriteknik är att höja tillväxttakten 

och nå en väsentligt högre försäljningsvolym. Förvärv 

skall ges ökad prioritet. Inriktningen är på företag 

och verksamheter såväl inom befintliga produkt-

områden som kompletterande.

”Aktieägarna har kunnat 
glädja sig åt en fortsatt bra 

totalavkastning”

UtsikteR föR 2007

Den starka konjunkturen anses av många bedömare 

hålla i sig i Europa även under 2007. Sammantaget 

bedöms G & L Beijer kunna öka såväl omsättning 

som resultat för helåret 2007.

Joen Magnusson
Verkställande direktör
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Beijeraktien

Inklusive utdelning var totalavkastningen 
25,4 procent under 2006

aktiekapital

Aktiekapitalet i G & L Beijer AB uppgår till 

217 752 080 kronor fördelat på 647 205 A-aktier 

och 5 574 283 B-aktier, totalt 6 221 488 aktier. 

Varje aktie har ett kvotvärde på 35 kronor. Varje 

A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till 

en röst. Alla aktier har lika rätt till bolagets tillgångar 

och vinst.

ägaRstRUktUR

G & L Beijer hade 2 607 aktieägare per den sista 

december 2006. Fördelningen av ägandet framgår 

av vidstående tabell.

BöRskURs och omsättning

Beijers börskurs mätt som betalkurs blev 217 kronor 

vid utgången av 2006. Betalkursen var 178 kronor 

i slutet av 2005. Inklusive utdelning på 5,00 kronor 

var totalavkastningen 25,4 procent under 2006. 

Jämförbart index steg med 28,1 procent. Beijeraktien 

betalades som högst till 226 kronor och som lägst till 

156,5 kronor under 2006.

Omsättningen av bolagets aktier uppgick till 1,5 

miljoner aktier. Det motsvarade ett värde på 203 

mkr. Omsättningshastigheten blev cirka 24 procent 

av det totala antalet aktier. 

ResUltat

Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 17,59 

kronor (11,72). 

aktieUtdelning

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kronor (5,00) 

för verksamhetsåret 2006. Förslaget motsvarar 37 

procent (42,7) av koncernens resultat efter skatt 

under 2006 och 7,5 procent (6,5) av det egna 

kapitalet vid utgången av 2006. Direktavkastningen 

– den föreslagna utdelningen i procent av årets sista 

betalkurs – uppgår till 3 procent.

G & L Beijers B-aktie är noterad på OM Stockholmsbörsen. 
En handelspost motsvarar 100 aktier.
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Resultat och utdelning

Resultat per aktie
Utdelning 
(för 2006 enligt styrelsens förslag)

aktiesplit

Styrelsen föreslår årsstämman 2007 att besluta om 

en aktiesplit 2:1 för att förbättra likviditeten i aktien.
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BeijeRaktiens Utveckling, 5 åRaktieägaRföRteckning 2006-12-31
 a-aktieR B-aktieR totalt kapital RösteR

Jürgensen, Peter Jessen 223 813 404 600 628 413 10,1 % 21,9 %

Magnusson, Joen (familj & bolag) 236 378   71 258 307 636   4,9 % 20,2 %

Bertland, Per (familj & bolag) 146 714   63 000 209 714   3,4 % 12,7 %

Lannebo fonder  575 600 575 600   9,3 %       4,8 %

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia  570 600 570 600   9,2 %   4,7 %

Hain, Jan (privat & bolag) 40 000   60 000 100 000   1,6 %   3,8 %

SEB Sverige småbolagsfond  442 200 442 200   7,1 %   3,7 %

Ekdahl, Gunnar (familj & bolag)  414 800 414 800   6,7 %   3,4 %

Länsförsäkringar fonder  258 200 258 200   4,2 %   2,1 %

Riksbankens jubileumsfond  200 000 200 000   3,2 %   1,7 %

Skandia fond småbolag  186 815 186 815   3,0 %   1,6 %

Nordea fonder  165 200 165 200   2,7 %   1,4 %

Bjurman, Torsten (familj & bolag)  140 200 140 200   2,3 %   1,2 %

Banco småbolag  126 000 126 000   2,0 %   1,0 %

SIF  120 000 120 000   1,9 %   1,0 %

AMF Pension aktiefond småbolag    71 300   71 300   1,1 %    0,6 %

Handelsbankens småbolagsfond    70 600   70 600   1,1 %   0,6 %

G & L Beijers personalstiftelse    70 000   70 000   1,1 %   0,6 %

Carlson fonder  65 624 65 624   1,1 %   0,5 %

Öresund  57 000   57 000   0,9 %   0,5 %

Robur småbolagsfond  51 000   51 000   0,8 %   0,4 %

Dunkerstiftelserna  50 000   50 000   0,8 %   0,4 %

Summa ägare med >50 000 646 905 4 233 997 4 880 902 78,5 % 88,8 %

Övriga ägare 300 1 318 486 1 318 786 21,5 % 11,2 %

Aktier i eget förvar  21 800   21 800

Totalt 647 205 5 574 283 6 221 488 100,0 % 100,0 %

Röster   12 046 333

aktiedata (sek)
 2006 2005 2004 2003 2002

Resultat per aktie 1 17,59 11,72 5,65 5,53 6,26

Resultat per aktie 

efter schablonskatt 2 18,19 11,62 5,47 5,85 6,73

Eget kapital per aktie 3 87 77 67 65 65

Utdelning 4 6,50 5,00 4,25 4,00 4,00

Börskurs 5 217 178 133 81 68

Direktavkastning, % 6 3,0 2,8 3,2 4,9 5,9

Kassaflöde per aktie 7 23,09 14,84 7,79 10,75 9,80

definitioneR

1) Årets nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
2) Årets resultat före skatt reducerat med 28% skatt 
 dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
3) Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut
4) För 2006, enligt styrelsens förslag
5) Per 31/12
6) Utdelning i förhållande till börskurs
7) Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av
 rörelsekapitalet dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier

aktiedata peR RegistReRad ägaRe (sek)
ägaRe till antal aktieR pRocent antal ägaRe

1-500 219 648 3,5 2 218

501-1000 152 126 2,4 184

1001-2000 116 399 1,9 72

2001-5000 191 399 3,1 58

5001-10000 146 531 2,4 19

10001-20000 264 356 4,2 16

20001-50000 494 060 7,9 16

50001-100000 577 024 9,3 9

100001- 4 059 945 65,3 15

Summa 6 221 488 100,0 2 607



10

Handelsföretagens renässans på börsen

Handelsföretag visar god stabilitet 
och motståndskraft

De svenska handelsföretagen har fått lite av en 

renässans på den svenska aktiemarknaden. Listan 

på antalet handelsinriktade börsbolag har under 

2000-talet blivit allt längre. Senaste tillskottet var 

stålgrossisten BE Group som börsintroducerades i 

november 2006. 

Branschen, som tidningen Affärsvärlden benämner 

”Grossister”, består nu av tio bolag. Den nya tren-

den startade med att G & L Beijer delade ut och 

börsintroducerade dotterbolaget Beijer Electronics år 

2000. Bergman & Beving börsintroducerade där-

efter dotterbolagen Addtech och Lagercrantz 2001. 

Indutrade kom till börsen hösten 2005 och nu senast 

alltså BE Group. 

Om detaljhandelsföretagen räknas in blir listan än 

längre. Sedan slutet av 1990-talet har till exempel 

Axfood, Clas Ohlsson, Hakon Invest, Hemtex, och 

Kapp-Ahl börsintroducerats.

Börsens ”grossistföretag” är normalt verksamma i ett 

tidigare skede än detaljisterna och de vänder sig i 

huvudsak till tillverknings-, bygg- och processindu-

strierna. Ingen av dem beskriver sig heller som en 

renodlad grossist. De är mer vad man på engelskt 

språkbruk kallar ”distributor” (distributör) till skillnad 

från ”wholesaler” (grossist). G & L Beijers affärsidé 

bygger till exempel på teknikinriktad handel och 

distribution som skapar mervärde åt kunderna.

Övriga bolag i branschgruppen har likartade inrikt-

ningar. De skiljer sig från grossister genom att tillföra 

teknisk kompetens kring komponenter, produkter, 

system och lösningar. De kan ofta även erbjuda 

utbildning, support och andra tjänster. Företagen 

representerar vanligtvis internationellt verksamma till-

verkare och producenter i norra Europa där flertalet 

av de svenska handelsföretagen har en stor del av 

sin försäljning.

näRa RelationeR med leveRantöReR

Verksamheten baseras vanligen på nära relationer 

med leverantörerna genom bland annat så kallade 

agenturavtal. En distributör kan närmast jämställas 

med en leverantörs egna försäljningsorganisation i 

ett land eller en region.

Det finns således mycket som är gemensamt mellan 

de olika handelsföretagen. Samtidigt skiljer de sig 

relativt kraftigt åt avseende inriktning, såväl produkt-

mässigt som strategiskt. Några har även utveckling 
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Handelsföretagens renässans på börsen

och tillverkning av egna produkter. G & L Beijer 

har exempelvis egen tillverkning av värmeväxlare 

för europamarknaden. Beijer Electronics har egen 

utveckling av operatörsterminaler för den globala 

automationsmarknaden.

Oavsett likheter och skillnader bolagen emellan 

har branschen som sådan kunnat visa en positiv 

utveckling de senaste åren. Deras sammanlagda 

omsättning uppgick till närmare 29 miljarder kronor 

under 2006. Det motsvarade en ökning på cirka 18 

procent, vilket är högt med tanke på att branschen 

i allt väsentligt är mogen. Flertalet av bolagen har 

visserligen förvärv som en del av sin tillväxtstrategi 

men en inte oväsentlig del av tillväxten under 2006 

var organisk.   

lönsam tillväxt

Tillväxten har av allt att döma varit lönsam. Bolagens 

sammanlagda rörelseresultat uppgick till 2,3 miljar-

der kronor motsvarande en uppgång på 55 procent. 

Den gynnsamma utvecklingen kan bland annat för-

klaras av den goda konjunkturen. Samtidigt visar ofta 

handelsföretag en god stabilitet och motståndskraft. 

G & L Beijer, som firade 140-årsjubileum 2006, har 

klarat att parera förändringar som teknisk utveckling, 

nya produkter och tjänster, nya och ändrade mark-

nadsförutsättningar samt nya produktionsmetoder.

Inriktningen på handel har alltid varit det domine-

rande inslaget i bolagets strategi. Det är säkert en 

viktig del av förklaringen till företagets överlevnads-

förmåga. Det är helt enkelt lättare att anpassa en 

handelsverksamhet till utvecklingen och förändringar 

i omvärlden. Förändringsbenägenhet och anpass-

ningar av verksamheten är något som löper som en 

röd tråd genom G & L Beijers historia.

*) Bolag med brutet räkenskapsår. Siffrorna för 2006 avser rullande tolv månader.

	 Omsättning 2006, Förändring från Rörelseresultat Förändring från Börsvärde
 mkr 2005, % 2006, mkr 2005, % 31/12 2006, mkr

Addtech* 3 553 15 329 41 3 250
BE Group 6 681 15 550 108 3 525
Beijer Electronics 735 20 77 28 989
Bergman & Beving* 6 137 31 393 44 5 417
Elektronikgruppen 827 16 44 52 386
G & L Beijer AB 2 592 11 172 55 1 350
Indutrade 4 516 18 436 35 5 400
Lagercrantz* 1 848 20 81 523 908
Malmbergs El 548 11 56 20 544
OEM International 1 450 6 127 16 1 460
Summa 28 887 18 2 265 55 23 229
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Affärsidé, mål och strategier

Affärsområdena verkar
under olika förutsättningar

affäRsidé

G & L Beijer är en teknikinriktad koncern inom indu-
striell handel och distribution. Koncernen skall genom 
en kombination av mervärdesskapande agenturpro-
dukter och egenutvecklade produkter erbjuda ett 
stort antal kundgrupper konkurrenskraftiga lösningar.

mål

G & L Beijer skall skapa utrymme för en god tillväxt 
inom koncernens båda affärsområden – Beijer Ref 
och Beijer Industriteknik. Moderbolaget har tillsam-
mans med affärsområdena fastställt mål för respek-
tive område.

Beijer Ref skall ytterligare stärka positionen som den 
ledande aktören i Europa samt öka affärsverksam-
heten på fler marknader i Europa. 

Beijer Industriteknik skall stärka positionen som en av 
de ledande leverantörerna, i första hand i Norden. 
Målet är att höja tillväxttakten och nå en väsentligt 
högre försäljningsvolym.
 
Koncernens affärsområden verkar på mogna mark-
nader. Målen är att växa snabbare än marknaden 
inom respektive område.

Koncernen skall uppnå en avkastning på operativt 
kapital om lägst 11 procent. 

Koncernen har normalt goda kassaflöden och hög 
utdelningskapacitet. Målet är att dela ut 30-70 pro-
cent av vinsten efter skatt. Nivån skall dock varje år 
avvägas mot koncernens kapitalbehov och framtids-
utsikter. 

Soliditeten skall normalt inte understiga 30 procent.

stRategieR

G & L Beijer koncentrerar verksamheten till affärs-
områdena Beijer Ref och Beijer Industriteknik. 
Affärsområdena verkar under olika förutsättningar 
och de har därför olika strategier. 

Beijer Refs resurser koncentreras främst till handels-
verksamheten. Strategin för fortsatt tillväxt är att 
utveckla verksamheterna på befintliga marknader 
genom organisk tillväxt och kompletterande förvärv 
samt förvärv på nya marknader i Europa. Produkt-
mässigt kommer luftkonditionering att prioriteras för 
att utveckla verksamheten.  

Beijer Industriteknik skall fokusera resurserna på 
kärnverksamheterna – industrivaror samt slang- och 
gummiverksamheterna. Målet för den organiska 
tillväxten utgår från potentialen i den befintliga kund-
basen. Produktprogrammet skall även kompletteras 
med nya produkter. En ökad förvärvsaktivitet skall pri-
oriteras. Inriktningen är på företag och verksamheter 
med produkter, såväl sådana som finns inom Beijer 
Industritekniks existerande program som sådana som 
kompletterar det. 

Koncernen skall erbjuda breda kundgrupper mer-
värdesskapande lösningar.

Koncernen prioriterar långsiktighet och stabilitet i 
sina affärsrelationer.

Koncernen skall optimera olika intressenters skilda 
intressen. De primära intressegrupperna utgörs av 
aktieägare, kunder, anställda och leverantörer.

Beijer Ref har levererat kylmedelkylare till det nybyggda sjuk-
huset Mater Dei på Malta. Dessa ingår som en del i luftkondi-
tioneringsanläggningen som skapar ett stabilt inomhusklimat i 
byggnaden.
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affäRsmodellen

G & L Beijers affärsmodell har genom åren varit 
uthållig och stabil. Det bärande konceptet är inrikt-
ningen på handelsverksamhet och distribution av 
industriprodukter och kylkomponenter. Koncernens 
värdekedja består av agenturavtal, inköp, viss tillverk-
ning, förädling och kundanpassning av produkter 
genom att tillföra teknisk kompetens, effektiv logistik 
och lagerhållning, systemlösningar samt teknisk 
support och service. Gentemot G & L Beijers 
leverantörer svarar koncernen för kunskap om och 
erfarenhet av marknaden och kundernas behov 
och krav. 

Långsiktighet, stabilitet och tradition är kännetecken 
som präglar G & L Beijers relationer med leveran-
törer och kunder. Samtidigt är förändringskapacitet 
också en viktig hörnsten.
Koncernen har gått igenom successiva förändringar 
och anpassningar till nya förutsättningar. Verksam-
heter har avyttrats eller delats ut och nya har kommit 
till. 

En ny marknadsbild och förändrade konkurrens-
förutsättningar innebar att Beijer Industriteknik tog 
ett strategiskt beslut att avyttra verksamheten inom 
konsumentprodukter vilket genomfördes under 2006. 

Beijer Ref och Beijer Industriteknik har sammantaget 
en bredd och ett djup i produktutbudet som spän-
ner över de flesta branscher. Koncernen erbjuder 
marknaden uppåt 50 000 artiklar. Produktmässigt är 
beröringspunkterna dock små mellan de båda 
affärsområdena. Det gemensamma för affärsom-
rådena är fokuseringen på olika kompetenser kring 
handels- och distributörsverksamhet.

De två affärsområdena ger även en mångfald med 
inriktning på insatsvaror, förbrukningsvaror, system-
lösningar och reservdelar. Det innebär att koncernen 
är mindre känslig för svängningar i den allmänna 
ekonomiska aktiviteten samtidigt som det bidrar till att 
utjämna säsongsmässiga variationer för respektive 
affärsområde. 

G & L Beijer har en god geografisk spridning med 
försäljning i 15 länder i Europa. Det totala antalet 
kunder uppgår till över 20 000.
  
Koncernens marknader är mogna och uppvisar en 
måttlig tillväxt. G & L Beijer strävar efter att höja 

tillväxten bland annat genom förvärv. Förvärv är tids-
mässigt svåra att planera och när de är genomförda 
skall en integrationsprocess ta vid. De två affärsom-
rådena har genom förvärvsstrategin kompletterat 
varandra och växelvis bidragit till en balanserad och 
jämn tillväxt för koncernen som helhet. Koncernen 
har under den senaste femårsperioden 2002-2006 
uppvisat en tillväxt på 14 procent per år i genom-
snitt. 

Den robusta affärsmodellen och den breda verksam-
heten genererar även stabila resultat. Rörelsemargi-
nalen (rörelseresultatet i förhållande till omsättningen) 
har under femårsperioden legat på 4,8 procent i 
genomsnitt. Den har också visat relativt små variatio-
ner med 6,6 procent som högst och 3,1 procent som 
lägst. Avkastningen på operativt kapital har uppgått 
till 11,2 procent i genomsnitt. Avkastningen har varie-
rat mellan 16,6 procent och 7,4 procent. 

G & L Beijers värdeskapande kommer aktieägarna till 
del i form av utdelning och eventuell kurstillväxt. Ut-
delningen de senaste fem åren har i genomsnitt legat 
på 58 procent av vinsten efter skatt. G & L Beijers 
aktieägare har erhållit en totalavkastning (utdelning 
plus kurstillväxt) på 27 procent per år i genomsnitt 
under femårsperioden 2002-2006. Jämförbart index 
– Six Return Index – har under samma period gått 
upp med 13 procent per år i genomsnitt. 
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Beijerkoncernen, verksamheten 2006

En kraftfull tillväxt
med mycket god lönsamhet

G & L Beijerkoncernen är fokuserad på handels- och 
distributörsverksamhet inom kylprodukter, industriva-
ror samt slang- och gummiprodukter. Produktprogram-
met utgörs huvudsakligen av import av agenturpro-
dukter och tillverkning av egna produkter. 

Övergripande styrs verksamheten av styrelse och 
moderbolag genom målformulering och måluppfölj-
ning av koncernens två affärsområden – Beijer Ref 
och Beijer Industriteknik.
Moderbolaget agerar genom styrelsearbete i 
affärsområdena och deltar aktivt i förvärvsprocesser, 
strategiska beslut mm. 

Konjunkturutvecklingen i Europa var under året 
gynnsam med en successivt förbättrad tillväxt. Ut-
vecklingen var särskilt stark i de nordiska länderna. 
G & L Beijer-koncernen kunde sammantaget visa sitt 
hittills bästa år med både en högre omsättning och 
ett högre resultat för helåret 2006. 

Det var framför allt affärsområde Beijer Ref som 
svarade för förbättringarna. Utvecklingen under 
året blev en bekräftelse på att förvärvet av Elsmark 
Holding i mitten av 2004 och den därpå följande 
integrationen med Beijer Ref varit framgångsrik. 
Beijer Ref stärkte sin position på marknaden och är 
nu en välkänd och ledande aktör inom kylområdet i 
Europa.

Affärsområde Beijer Industriteknik hade sammantaget 
lite av ett mellanår under 2006. Affärsområdets 
kärnverksamheter – industrivaror samt slang- och 
gummiprodukter – utvecklades positivt med både 
högre omsättning och resultat. Däremot drabbades 
affärsområdets konsumentvaror av problem till följd 
av ändrade marknadsbetingelser och en kraftig 
prispress. Efter en omläggning av strategin beslutade 
Beijer Industriteknik att avyttra verksamheten inom 
konsumentprodukter. ETC Verktyg såldes i början av 
oktober 2006 och i slutet av året avyttrades BOLTHi 
som var den resterande delen av konsumentvaror.  

Under året genomförde koncernen och de båda 
affärsområdena en genomgripande strategiöversyn. 
Koncernens övergripande mål är att skapa förutsätt-
ningar för tillväxt inom båda affärsområdena.

Målet för Beijer Ref att ytterligare stärka positio-
nen som den ledande aktören i Europa ligger fast. 
Resurserna kommer framför allt att koncentreras till 
handelsverksamheten. Strategin för fortsatt tillväxt är 
att utveckla verksamheterna på befintliga marknader 
bland annat genom förvärv samt att göra förvärv 
på nya marknader i Europa. Produktmässigt kommer 
luftkonditionering att få ett ökat fokus för att utveckla 
verksamheten. 

Efter avyttringen av konsumentvaror skall Beijer 
Industriteknik fokusera resurserna på kärnverksam-
heterna – industrivaror samt slang- och gummiverk-
samheterna. Målet är att skapa en lönsam expansion 
och höja tillväxttakten för att nå en väsentligt högre 
försäljningsvolym. Målet för den organiska tillväxten 
utgår från potentialen i den befintliga kundbasen. 
Produktprogrammet skall även kompletteras med nya 
produkter. Den nya strategin ger även betydligt större 
prioritet åt förvärv. Inriktningen är på företag och 
verksamheter med nya men kompletterande pro-
dukter till Beijer Industritekniks existerande produkt-
program.

omsättning

Koncernens omsättning ökade med 11 procent till 
2592,2 mkr (2332,9). Ökningen förklaras huvudsak-
ligen av organisk tillväxt. 

Omsättningen för Beijer Ref steg med 16 procent till 
2018,3 mkr (1743,2). Det motsvarade 78 procent 
(75) av koncernens omsättning. Beijer Industritekniks 
omsättning minskade till 573,9 mkr (589,7) motsva-
rande 22 procent (25) av koncernens omsättning.
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RöRelseResUltat

Koncernens rörelseresultat ökade med 55 procent till 
171,8 mkr (110,6). Beijer Ref bidrog med 150,4 mkr 
(85,3). Beijer Industritekniks resultat uppgick till 38,1 
mkr (41,8).

ResUltat efteR finansnetto och skatt

Finansnettot uppgick till -15,2 mkr (-10,6). I finans-
nettot 2006 ingick en resultatandel på 6,4 mkr från 
koncernens indirekta ägande i CMP (Copenhagen 
Malmö Port). I finansnettot 2005 ingick en realisa-
tionsvinst på 6,4 mkr från försäljningen av aktierna 
i Malmö Hamn. Resultatet före skatt blev 156,6 mkr 
(100,0). Resultatet efter skatt uppgick till 109,2 mkr 
(72,1).

lönsamhet

Avkastningen på operativt och sysselsatt kapital upp-
gick till 16,6 procent (10,9) respektive 16,5 procent 
(11,6). Avkastningen på det egna kapitalet blev 21,5 
procent (16,2).

övRig ekonomisk infoRmation

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar 
och förvärv uppgick till 33,8 mkr (49,0). Kassaflödet 
från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapitalet var 143,1 mkr (92,0). Nettoskulden 
uppgick till 487,4 mkr (561,5) vid årsskiftet. Det egna 
kapitalet var vid samma tidpunkt 536,4 mkr (479,7). 
Koncernen hade vid årsskiftet en skuldsättningsgrad 
på 1,1 gånger (1,3) och en soliditet på 34,8 procent 
(32,8). 

modeRBolaget 
Moderbolaget G & L Beijer AB visade ett resultat 
efter finansnetto på 33,2 mkr (30,4). Resultatet efter 
skatt uppgick till 38,8 mkr (39,6). Lånefinansieringen 
var vid årsskiftet 218,5 mkr (222,5). Moderbolagets 
investeringar uppgick till 0,1 mkr (10,7).

valUta 
G & L Beijers försäljning sker i Europa. Svenska kro-
nor svarar för 32 procent av den totala försäljningen, 
euro för 22 procent, brittiska pund för 19 procent, 
danska kronor för 10 procent och norska kronor för 
8 procent. Euro svarade för 42 procent av inköpen, 
svenska kronor för 22 procent, övriga europeiska 
valutor för 34 procent och dollar för 2 procent. 

oRganisation och peRsonal

G & L Beijer har en decentraliserad organisation. 
Verksamheten bedrivs i ett antal dotterbolag som 
samordnas under respektive affärsområde – Beijer 
Ref och Beijer Industriteknik. Verksamheten styrs 
genom målformulering och uppföljning av uppsatta 
mål. Moderbolaget har det övergripande ansvaret 
för koncernledning och koncernekonomi.

Koncernen hade i medeltal 907 anställda (919) 
under 2006. Män utgjorde 79 procent av det totala 
antalet anställda. Moderbolaget inklusive Beijer 
Förvaltning AB hade i medeltal 6 anställda (6). 
Antalet anställda i Bejer Ref var 708 (719) och i 
Beijer Industriteknik 193 (194).

miljöpolicy

G & L Beijer skall medverka till en ekologiskt hållbar 
utveckling. Koncernen skall erbjuda kvalificerade 
tekniska tjänster och produkter som motsvarar kunder-
nas krav och som medför minsta möjliga miljöpåver-
kan under en produkts hela livscykel med beaktande 
av vad som är tekniskt möjligt och affärsmässigt 
försvarbart.

G & L Beijer skall säkerställa att koncernens miljö-
ambitioner blir kända och beaktas genom en öppen 
och saklig dialog med olika intressenter. Personalen 
skall kontinuerligt utbildas för att kunna ta ansvar och 
utveckla koncernens miljöarbete.
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Beijer Ref

Beijer Ref är nu en välkänd och ledande 
aktör inom kylområdet i Europa
veRksamheten 2006 
Beijer Ref hade ett mycket fram-
gångsrikt år 2006. Såväl omsätt-
ning som rörelseresultat utveckla-
des starkt. Förbättringarna skedde 
successivt och förstärktes under 
loppet av året. 
Tillväxten var helt och hållet orga-
nisk. Uppgången förklaras bland 
annat av en bättre konjunkturut-
veckling i Europa. Beijer Ref har 
samtidigt flyttat fram sina positio-
ner på marknaderna och vunnit 
marknadsandelar. 

Utvecklingen vittnar om att förvär-
vet av Elsmark i mitten av 2004 
varit lyckosamt. Många av de 
åtgärder som vidtagits tidigare 
gav under 2006 markanta resul-
tat. Beijer Ref är nu en välkänd 
och ledande aktör inom kylområ-
det i Europa. Storlek är en viktig 
konkurrensfaktor. Beijer Ref kan nu 
erbjuda en mer konkurrenskraftig 
produktportfölj i kombination med 
teknisk kompetens och system-
lösningar.

Beijer Ref arbetar mer över grän-
serna mellan olika länder och kan 
därmed dra fördel av respektive 
bolags erfarenheter, exempelvis 
genom att applicera en lösning på 
en marknad som utvecklats på en 
annan marknad. Elsmarkbolagen 
har omvandlats och renodlats till 
fristående grossistverksamheter. 
De har även tillfört väsentlig kom-
petens inom luftkonditionering till 
de övriga Beijer Ref-bolagen som 
i sin tur bidragit med kompetens 
och ett breddat produktprogram 
inom kylgrossistverksamheten till 
Elsmarkbolagen.

Allt sammantaget har stärkt Beijer 
Ref och bidragit till tillväxten. 
Samordnade inköp med bättre 
inköpspriser, omstruktureringar och 
rationaliseringar är andra effekter 
från förvärvet som förutom ökade 
volymer påverkat resultatet posi-
tivt. 

Elsmarkbolagen är på väg att nå 
samma rörelsemarginaler som 
övriga Beijer Ref-bolag, men det 
finns fortsatt utrymme för förbätt-
ringar. Verksamheten i Ungern har 
strukturerats om efter det att Beijer 
Ref förvärvade återstående 49 
procent i den ungerska kylgrossis-
ten Equinoxe SP i början av 2006. 
Equinoxe är marknadsledare inom 
kylgrossistområdet i Ungern med 
en omsättning på cirka 50 mkr.

Beijer Ref förvärvade i slutet av 
2006 den danska kylgrossisten 
Air-Con med en omsättning på 

cirka 40 mkr på årsbasis. Bola-
get ingår i Beijers räkenskaper 
från och med 1 januari 2007. 
Säljare var svenska Tesab som är 
en franchiseorganisation för kyl-
installatörer. Air-Con har inordnats 
under Beijer Refs danska verksam-
het. Förvärvet ger omedelbara 
strukturella kostnadsbesparingar 
samtidigt som en samordning 
av inköp ger potential till lägre 
inköpspriser. På lite längre sikt 
kan Beijer Ref utveckla verksam-
heten i Air-Con med ett breddat 
produktprogram samt bidra med 
teknisk kompetens och support. I 
samband med affären förstärks 
samarbetet mellan Beijer Ref och 
Tesab. Tesab är en av Beijer Refs 
enskilt största svenska kunder.

Beijer Ref genomförde en stra-
tegisk översyn av verksamheten 
under året. Målet att ytterligare 
stärka positionen som den 

Det ungerska bageriföretaget Fornetti har idag mer än 3000 butiker i ett tiotal länder 
i Europa. En obruten kylkedja bidrar till minimal produktvariation och hög produkt-
säkerhet för kunden. Fornetti är ett av de företag som Beijer Ref, via det ungerska 
bolaget Equinoxe, levererar kylanläggningar till.
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Beijer Ref

Affärsområdet Beijer Ref 
marknadsför och säljer hela kylsystem 

och kylkomponenter i 15 europeiska länder

ledande aktören i Europa ligger 
fast. Resurserna kommer framför 
allt att koncentreras till handels-
verksamheten. Strategin för fortsatt 
tillväxt är att utveckla verksam-
heterna på befintliga marknader 
bland annat genom förvärv samt 
att göra förvärv på nya mark-
nader i Europa. Produktmässigt 
kommer luftkonditionering att få ett 
ökat fokus och verksamheten skall 
utvecklas. Marknaden för luftkon-
ditionering är en tillväxtmarknad.

Som ett led i strategin att koncen-
trera resurserna till handelsverk-
samheten avyttrade Beijer Ref 
efter räkenskapsårets utgång sitt 
finländska dotterbolag Oy Dimico 
AB som tillverkar kylbatterier för 
den finländska marknaden. Dimico 
hade en årsomsättning på cirka 
20 mkr. Från den 1 januari 2007 
ingår Dimico inte längre i kon-
cernens räkenskaper. Beijer Refs 
kvarvarande verksamhet i Finland 
är en renodlad handelsverksamhet 
som omsätter cirka 110 mkr.

omsättning

Affärsområdets omsättning ökade 
med 16 procent till 2018,3 mkr 
(1743,2). Försäljningen steg på 
i stort sett alla marknader som 
Beijer Ref bearbetar. Försäljningen 
i Irland, de baltiska länderna, 
Polen, Danmark och Neder-
länderna utvecklades starkast, 
med i genomsnitt 27%. 
I Storbritannien, som är affärs-
områdets enskilt största marknad, 
steg försäljningen med 15 procent. 
I Norge och Finland ökade den 

med 18 procent och i Sverige med 
9 procent.  

Försäljningen inom grossist- och 
handelsföretagen ökade med 14 
procent och inom tillverknings-
företagen med 26 procent. 
Grossist- och handelsföretagen 
svarade för 88 procent av 
affärsområdets försäljning och 
tillverkningsföretagen för resteran-
de 12 procent.

RöRelseResUltat

Affärsområdets rörelseresultat steg 
med 76 procent till 150,4 mkr 
(85,3). Det motsvarade en rörelse-
marginal på 7,5 procent (4,9). 
Den betydande resultatförbättring-
en förklaras av högre försäljnings-
volymer och effekter från tidigare 
besparingsprogram.   

Resultaten för såväl grossist- och 
handelsföretagen som för till-
verkningsföretagen förbättrades 
markant.

Bilderna uppifrån:
1/ Equinoxe’s huvudkontor i 

Budapest, Ungern
2/ Beijer Ref-leverans av kylutrustning 

- för klimat såväl som djupfrysning - 
till anläggning för kycklinguppfödning 

i den rumänska staden Botosani
3/ Exempel på kylsystem som Beijer Ref 

levererar till bake-off-företaget Fornetti 
4 & 5/ Beijer Ref-bolagens huvudkontor i 
Raszyn, Polen samt Timisoara, Rumänien
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Detta är Beijer Ref
Affärsområdet Beijer Ref är ledande kylgrossist och tillverkare 

av värmeväxlare i Europa med försäljning i 15 länder. Verksamheten 

bedrivs inom två områden – grossist- och handelsföretag samt tillverkningsföretag. 

Beijer Refs konkurrensfördelar ligger i den tekniska kompetensen kring produkterna, i 

bredden och djupet i produktutbudet samt i möjligheterna att erbjuda effektiva helhets-

lösningar.

pRodUktpRogRam

Beijer Ref marknadsför och säljer hela kylsystem och 
komponenter till kylsystem. Produktprogrammet består 
av egenutvecklade produkter och agenturprodukter. 
Erbjudandet till kunderna utmärks av nyckelfärdiga 
systemlösningar som förenklar installationsarbetet.

Beijer Refs produkter används huvudsakligen i kyl- 
och frysdiskar, kyl- och frysrum samt till luftkonditione-
ring och ventilation. Produkterna finns i olika miljöer 
såsom till exempel livsmedelsbutiker, shoppingcentra, 
industrier, kontor, datahallar, ishallar, bostäder och 
hotell.

Ett komplett kylsystem består förenklat av ett antal 
komponenter:
• Kompressor som pumpar ett köldmedium runt i ett 
kylsystem.
• Köldmedium som transporterar värme bort från det 
kylda utrymmet.
• Värmeväxlare av olika typer såsom förångare, 
kondensor eller kylare.

En förångare tar bort värmen i det kylda utrymmet. 
En kondensor lämnar ifrån sig den i kylsystemet 
upptagna värmen. Förångare och kondensor arbetar 
med köldmedia i både vätske- och gasform. Kylare 
har enbart vätska som köldmedium. 

Beijer Ref erbjuder marknaden sammantaget 15 000 
olika artiklar inom kylområdet. Verksamheten bedrivs 
inom två områden – grossist- och handelsföretag 
samt tillverkningsföretag. 

gRossist- och handelsföRetag

Beijer Refs grossist- och handelsföretag är de ledan-
de aktörerna i Europa. Företagen har agenturer för 

en mängd produkter inom kylområdet såsom kom-
pressorer, köldmedier, styr- och övervakningsutrust-
ningar samt olika komponenter. Beijer Ref företräder 
ledande företag i branschen inom de olika produkt-
områdena - däribland Bitzer, Danfoss, Outokumpu, 
Armacell, Tecumseh, Alco, Electrolux, Honeywell, 
Ineos, Carel, Johnson Controls, AIA, Luve, Searle och 
Henry.

De svenska och norska grossisterna tillverkar även 
kundanpassade vätskekylaggregat. Produkterna inom 
komfortkyla (luftkonditionering) säljs på agenturbasis 
från de japanska företagen Mitsubishi Heavy 
Industries, Mitsubishi Electric, Daikin, italienska 
Aermec och sydkoreanska LG. Aircool luftkonditione-
ringsaggregat är ett eget varumärke.

Beijer Refs konkurrensfördelar ligger i den tekniska 
kompetensen kring produkterna, i bredden och 
djupet i produktutbudet och framför allt i möjlig-
heterna att erbjuda effektiva helhetslösningar. 
Härutöver har Beijer Ref långvariga och djupa 
relationer till kunderna.

Grossist- och handelsföretagen svarar för cirka 90 
procent av affärsområdets omsättning.

tillveRkningsföRetag

Tillverkningsföretagen bedriver utveckling, tillverkning 
och försäljning av affärsområdets egna produkter 
såsom värmeväxlare, förångare, och kondensorer. 
Tillverkning sker i Sverige och Norge. Produkterna 
kompletterar varandra väl vad gäller kundsegment 
och produktionsteknik vilket ger en samlad teknisk 
och marknadsmässig styrka.
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Tillverkningsföretagen svarar för cirka tio procent av 
affärsområdets omsättning. Av tillverkningsföretagens 
omsättning säljs cirka 80 procent till externa kunder 
och 20 procent levereras till affärsområdets grossist- 
och handelsföretag 

maRknad och maRknadssegment

Beijer Ref är etablerad på 15 marknader i Europa; 
Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien 
och Irland, Nederländerna, Schweiz, Polen, de tre 
baltiska staterna, Ungern, Rumänien och Ryssland.
  

konkURRenteR

Beijer Ref är ledande i Europa med en marknads-
andel på 10 procent. Större konkurrenter till grossist- 
och handelsföretagen i Europa är amerikanskägda 
Carrier, spanska Pecomark och de tyska företagen 
Schiessel, Fischer, Frigotechnik och Reiss. De nordis-
ka konkurrenterna är Ahlsell och Onninen. Därutöver 
finns ett stort antal mindre konkurrenter.

De tillverkande företagen möter konkurrens från 
bland annat Alfa Laval, Carrier, Coil-Tech, Güntner 
och Searle.

Marknaden delas in i tre segment – kommersiell kyla, 
industriell kyla och komfortkyla.

• kommeRsiell kyla dominerar affärsområdet och består 
främst av kompletta kylsystem och komponenter 
till kylsystem. Livsmedelshandeln och restaurang-
branschen är de största slutkundgrupperna. 
• indUstRiell kyla används huvudsakligen av livsmedels-
industri, processkyla, ishallar och i stora värme-
pumpar.
• komfoRtkyla är luftkonditionering för kontor, 
bostäder och bilar samt värmepumpar.

Efterfrågan på affärsområdets största segment kom-
mersiell kyla är relativt stabil och varierar bara delvis 
med konjunkturen. En stigande konsumtion av kylda 
och frysta varor samt etableringar av nya livsmedels-
hallar gynnar segmentet. Marknaden påverkas även 
positivt av myndighetsbeslut såsom konvertering till 
mer miljövänliga köldmedier. Marknaden för komfort-
kyla har en trendmässigt god tillväxt. Klimatanlägg-
ningar på arbetsplatser och i bilar blir allt vanligare. 

Beijer Refs försäljning sker främst till kylinstallatörer, 
serviceföretag och tillverkare av kylprodukter som i 
sin tur levererar till slutkund. Marknaden består av ett 
fåtal stora kunder samt ett betydande antal små och 
medelstora kunder.

Per Bertland
Affärsområdeschef

Beijer Ref

nettoomsättning och ResUltat

mkr 2006 2005 2004 2003 2002
Nettoomsättning 2018,3 1743,2 1405,6 874,3 914,8
Rörelseresultat 150,4 85,3 39,2 59,3 69,8
Avkastning på 
operativt kapital, % 20,2 11,4 7,3 18,3 20,5
Antal anställda 708 719 634 443 472

geogRafisk föRdelning

av nettoomsättning

nettoomsättningens

föRdelning

Siffrorna för 2004-2006 är redovisade i enlighet med IFRS medan 
uppgifter för tidigare år är redovisade enligt då gällande redovisnings-
principer. I rörelseresultatet för 2002-2003 ingår för jämförbarhet ej 
goodwillavskrivningar.

1. Storbritannien 25%, 2. Sverige 18%, 
3. Nederländerna 13%, 4. Danmark 12%, 
5. Norge 8%, 6. Finland 6%, 
7. Schweiz 5%, 8. Övriga Europa 12%, 
9. Övriga världen 1%

1. Grossist- och handelsbolag 88%,
2. Tillverkningsbolag 12%
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En stabil utveckling har lagt grunden
till en ny strategi för ökad tillväxt 
veRksamheten 2006
Affärsområdet Beijer Industritek-
niks kärnverksamheter – industri-
varor samt slang- och gummipro-
dukter - utvecklades positivt under 
2006. Såväl omsättning som 
rörelseresultat ökade, bland annat 
beroende på den starka industri-
konjunkturen. 

Den nya affärsplanen resulterade 
i ett antal strategiska åtgärder 
under verksamhetsåret. Efter en 
omläggning av strategin beslu-
tade Beijer Industriteknik 2006 
att avyttra verksamheten inom 
konsumentprodukter. ETC Verktyg 
såldes i början av oktober till Edw. 
H. Thomée AB. I slutet av året 
avyttrades den resterande delen 
av konsumentvaror – BOLTHi – till 
en tidigare anställd. De sålda verk-
samheterna hade en sammanlagd 
omsättning på cirka 30 mkr på 
årsbasis.

Beijer Industriteknik genomförde 
under året ett par mindre förvärv. 
Verksamheten i YGAB Eldfast 
AB med en omsättning på cirka 
5 mkr på årsbasis förvärvades i 
maj. YGAB säljer och installerar 
eldfasta material till olika typer av 
ugnar. De huvudsakliga kundgrup-
perna återfinns inom gjuteri- och 
stålverksindustrin. I december 
förvärvades verksamheten inom 
slipmaterial från Logitool AB med 
en årsomsättning på cirka 4 mkr. 
Verksamheten består av konventio-
nella slipmaterial, roterande filar, 
polermaterial mm och komplette-
rar Beijer Industritekniks befintliga 
produktprogram inom området. 

I augusti erhöll affärsområdet till-
sammans med tyska SMS Demag 
AG en viktig order avseende en 
ny haspel till SSAB Tunnplåt i 
Borlänge. Leveranserna, som inne-
fattar både mekanisk utrustning 
och el/automation, sker stegvis 
fram till sommaren 2008. Beställ-
ningen är en provisionsaffär. 

Beijer Industriteknik tog under 
året beslut att ändra inriktningen 
av verksamheten i Fyleverken, 
som bryter kvartssand. Den nya 
strategin innebär en inriktning mot 
mer lönsamma nischmarknader. 
Fyleverken fick 2006 förnyat täkt-
tillstånd fram till 2018. I samband 
härmed beslutades om ett åtgärds-
program med målet att förbättra 

produktionsanläggning, arbets-
miljö och yttre miljö. 
  
omsättning

Beijer Industritekniks omsättning 
uppgick till 573,9 mkr (589,7). 
Försäljningen inom slang- och 
gummiverksamheten samt industri-
produktområdet ökade jämfört 
med tidigare år. Minskningen av 
omsättningen totalt förklaras av 
en lägre försäljning inom verksam-
heten för konsumentprodukter samt 
avyttringarna av densamma under 
årets sista kvartal. Exklusive konsu-
mentprodukter steg affärsområdets 
omsättning till 544,4 mkr (531,8). 

Försäljningen av slang- och 
gummiprodukter hade den bästa 

Bilden visar en fiskpumpslang, 12’’ (300 mm), under bruk i Nordsjön. För effektiv 
hantering av stora fångster pumpas fisken direkt upp i båten. Denna typ av slang 
levereras av Beijerbolaget Lundgrens Sverige AB. 
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Affärsområdet Beijer Industriteknik marknadsför och säljer 
insatsvaror, underhållsvaror, maskiner och anläggningar till 

tillverkningsindustrin samt slang- och gummiprodukter till handel, 
industri och sjöfart. Affärsområdet bearbetar huvudsakligen 

marknaderna i Sverige, Norge och Finland.

De senaste två åren har Beijer 
Industriteknik arbetat med en genom-
gripande strategiöversyn. Arbetet 
har utmynnat i en ny affärsplan där 
affärsområdet skall fokusera på sina 
kärnverksamheter – industrivaror samt 
slang- och gummiprodukter. Målet är 
att skapa en lönsam expansion och 
höja tillväxttakten såväl organiskt som 
genom förvärv för att nå en väsentligt 
högre försäljningsvolym. 

Beijer Industritekniks kärnkompetens 
ligger i värdeskapande teknikhandel. 
Affärsidén är att bedriva teknikhandel 
med den övergripande visionen att 
skapa konkurrenskraftiga lösningar 
för kunden. Lösningarna består i 
att erbjuda produktkombinationer, 
förbättringar, nytänkande och service 
som ger kunden mervärden. Erbju-
dandet skall kompletteras med nya 
och närliggande produkter. Beijer 
Industritekniks uppdrag är att förbätt-
ra kundens produktivitet, kvalitet och 
effektivitet. 

Affärsområdets olika bolag har hittills 
framgångsrikt utvecklats inom sina 
respektive områden. Förändringar 
med konsolidering bland såväl 
kunder som konkurrenter och leveran-
törer samt integrering både framåt 
och bakåt i värdekedjan liksom den 
tekniska utvecklingen skapar nya 
förutsättningar. Nordisk och europeisk 
industri förflyttar sig mer och mer mot 
högteknologi och högre kvalitet. 
Sammantaget blir storlek och 
kompetens alltmer avgörande på 
marknaden.

En hörnpelare i den nya strategin är 
därför en ökad samordning mellan 
affärsområdets olika bolag för att 
höja den samlade slagkraften och 
effektiviteten. Samordningen berör 
marknadsföring, utbildning, produkt-
utbud, inköp, logistik med mera, med 
bibehållande av decentralisering och 
stor självständighet för de enskilda 
bolagen. Den nya strategin inklude-
rar fortsatt stort fokus på marknads-
orientering.    

Målet för den organiska tillväxten 
utgår från potentialen i den befintliga 
kundbasen och de enskilda kunder-
nas behov. Det finns ett stort utrymme 
att öka försäljningen av affärsom-
rådets existerande produktprogram 
på nuvarande marknader.

Den nya strategin ger även betydligt 
större prioritet åt förvärv. Målet är att 
förvärva företag som sammantaget 
skall ge ett betydande tillskott till 
affärsområdets försäljning. Inriktning-
en är på företag och verksamheter 
med produkter, såväl sådana som 
finns inom Beijer Industritekniks 
existerande program som sådana 
som kompletterar det.

målet äR att nå en väsentligt högRe föRsäljningutvecklingen med en ökning på 
11 procent. Den goda organiska 
tillväxten beror på en successivt 
stigande efterfrågan på under-
hållsvaror de senaste två åren. 
Efter flera år av bra organisk 
tillväxt planade marknaden för 
industrivaror ut under 2006. 
Försäljningen av industrivaror låg 
i stort sett på samma nivå som 
föregående år. Stålprodukter och 
gjuteriverksamhet samt slipmaterial 
visade en fortsatt positiv utveck-
ling. 

Förvärven påverkade affärs-
områdets omsättning marginellt. 
Omsättningen på den svenska 
marknaden exklusive konsument-
produkter steg med 3,5 procent 
och den svarade för 84 procent 
av affärsområdets omsättning.

RöRelseResUltat

Rörelseresultatet uppgick till 38,1 
mkr (41,8). Det motsvarade en 
rörelsemarginal på 6,6 procent 
(7,1). Resultatet påverkades nega-
tivt av konsumentprodukter samt 
kostnader för Fyleverken. Exklusive 
konsumentprodukter steg resultatet.
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Detta är Beijer Industriteknik
Affärsområdet Beijer Industriteknik fokuserar på värdeskapande 

teknikhandel och sätter kundens behov i centrum. Beijer Industriteknik 

är ett handelsföretag som säljer ett brett produktprogram av industrivaror till verkstads- 

och tillverkningsindustrin, slang- och gummiprodukter till handel, industri och sjöfart. 

Affärsområdet har också agenturer för investeringsvaror som tyngre stålverksutrustning 

och gjuterianläggningar. Beijer Industriteknik företräder väletablerade internationella 

leverantörer och tillför teknisk kompetens kring produkterna samt erfarenhet och 

kunskap om marknaderna.

maRknad

Beijer Industriteknik är verksamt på marknaderna i 
Sverige, Norge och Finland. Marknaden för 
affärsområdets produkter är mogen och uppvisar 
en måttlig tillväxt. Affärsområdet har ett mycket brett 
och varierat kundunderlag. Antalet kunder uppgår till 
cirka 10 000. De tio största kunderna svarade för 23 
procent av omsättningen 2006.

Bredden och djupet i produktutbudet innebär att 
försäljningen är mindre känslig för svängningar i 
den allmänna ekonomiska aktiviteten. Affärsområdet 
påverkas mer av långsiktiga förändringar i industri-
strukturen. Affärsområdet är även beroende av 
investeringsklimatet inom industrin. 

Beijer Industritekniks strategi är att stärka konkurrens-
kraften inom befintliga områden och åstadkomma 
tillväxt genom bland annat förvärv inom närliggande 
områden.

pRodUktpRogRam

Beijer Industriteknik marknadsför och säljer ett stort 
antal produkter – cirka 15 000 produkter och 
uppemot 30 000 artiklar i Sverige, Norge och 
Finland. Produktprogrammet delas in i två områden: 

- Industrivaror till huvudsakligen verkstads- och tillverk-
ningsindustrin. I produktprogrammet ingår råvaror, 
insatsvaror och förnödenheter, stålprodukter, pro-
cessråvaror som koks, kemikalier, blästermedel och 

andra slipprodukter, kvartssand mm. Här ingår även 
agenturprodukter som utgörs av tyngre stålverksutrust-
ning såsom hela valsverk och gjuterianläggningar för 
formning och pressgjutning. 

- Slang- och gummiprodukter med ett brett sortiment 
av standardvaror inom slang, slangtillbehör, transmis-
sioner, gummi, plast, packningsmaterial, samt O-ring-
ar och radialtätningar till handel, industri och sjöfart. 

konkURRenteR

Affärsområdets främsta konkurrenter när det gäller 
industrivaror är Askania, Kernfest-Webac, Foseco, 
Karlebo, Calderys och Swecox. Inom slanggrossist-
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verksamheten är konkurrenterna bland 
annat Trelleborg, Luna, Rubber&Co, Hiflex, och 
Hydroscand. 

oRganisation

Beijer Industriteknik består organisatoriskt av åtta 
operativa dotterbolag som har en gemensam och 
övergripande nordisk ledning med ansvar att ut-
veckla affärsområdet. Verksamhet och försäljning 
bedrivs genom dotterbolagen.

G & L Beijer Industri AB är huvudsakligen verksamt 
inom produktområdena gjuteri, koks, slipmaterial, 
kemi, stål och stålverksprodukter. Stora kunder är 
gjuterier, stålverk, verkstadsindustri och industri-
handel. 

AB Tebeco Industriprodukter tillhandahåller markna-
dens bredaste sortiment av blästermedel och bläster-
maskiner till verkstadsindustrin samt lättare utrustning 
till gjuterier.

Brogårdsand AB med dotterbolaget Fyleverken säljer 
genom egna sandtäkter kvarts- och fältspatsand för 
en rad olika applikationer såsom formar och kärnor 
i gjuteriindustrin, filter för luft- och vattenrening samt 
sand till fritidssektorn.

G & L Beijer OY och G & L Beijer AS säljer delar av 
affärsområdets industrivarusortiment i Finland respek-
tive Norge. I Finland säljs bl a blästermedel, gjuteri-
kemikalier, eldfast material, maskiner och reservdelar 
till stålverk, gjuteri- och verkstadsindustri. I Norge 
säljs bl a blästermaskiner, blästermedel, smältugnar, 
eldfast material, reservdelar samt olika typer av 
filter till smältverk, gjuterier, offshore- samt verkstads-
industri.

Lundgrens Sverige AB erbjuder handel, industri och 
sjöfart ett brett sortiment av slang, slangtillbehör, 
transmissioner, gummi, plast, packningsmaterial, tork-
material, samt O-ringar och radialtätningar.

Slanggrossisten Ekonil AB erbjuder ett omfattande 
sortiment av industrislang, armaturer samt tillbehör.

Beijer Industritekniks verksamhet kännetecknas av en 
stor bredd i produktprogrammet, närhet till kunden, 
snabba leveranser vilket kräver effektiv logistik och 
lagerhållning, samt teknisk kompetens kring produk-
terna. Verksamheten styrs genom ett långtgående 
delegerat ansvar vilket skapar korta beslutsvägar och 
hög servicenivå.

nettoomsättning och ResUltat

mkr 2006 2005 2004 2003 2002
Nettoomsättning 573,9 589,7 568,1 526,6 500,7
Rörelseresultat 38,1 41,8 34,9 29,4 29,4
Avkastning på 
operativt kapital, % 25,1 24,1 20,1 18,2 18,7
Antal anställda 193 194 200 197 199

geogRafisk föRdelning

av nettoomsättning

nettoomsättningens

föRdelning

Peter Kollert
Affärsområdeschef
Beijer Industriteknik

Siffrorna för 2004-2006 är redovisade i enlighet med IFRS medan 
uppgifter för tidigare år är redovisade enligt då gällande redovisnings-
principer. I rörelseresultatet för 2002-2003 ingår för jämförbarhet ej 
goodwillavskrivningar.

1. Sverige 85%, 2. Norge 7%, 
3. Finland 6%, 4. Danmark, 1%, 
5. Övriga Europa 1%

1. Industrivaror 59%, 
2. Slang- och gummivaror 36%, 
3. Konsumentvaror 5%
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styRelsens oRdföRande
Peter Jessen Jürgensen
Född 1949
Invald i styrelsen 1999.
Styrelseordförande i Bio 
Aqua ApS.
Styrelseledamot i IKI 
Invest A/S, Labotek A/S, 
Profort A/S och G & L 
Beijer A/S.
Aktieinnehav 
i G & L Beijer AB: 
223 813 A-aktier samt 
404 600 B-aktier.

styRelseledamot
Joen Magnusson
Född 1951
Invald i styrelsen 1985.
VD i G & L Beijer AB.
Styrelseledamot i 
Beijer Electronics m fl.
Aktieinnehav 
i G & L Beijer AB: 
236 378 A-aktier samt 
71 258 B-aktier.

styRelseledamot
Poul Friis
Född 1939
Invald i styrelsen 2002.
Styrelseledamot i 
G & L Beijer A/S.
Aktieinnehav 
i G & L Beijer AB: 
6 100 B-aktier.

styRelseledamot
Anne-Marie Pålsson
Född 1951
Invald i styrelsen 2003.
Vice ordförande i Läns-
försäkringar Skåne.
Styrelseledamot i Länsför-
säkringar AB, Hagströmer & 
Qviberg och Riksrevisionen.
Arbetande ledamot i 
Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademin och 
Kungliga Skogs- och 
Lantbruksakademin.
Docent vid Lunds Universitet.
Riksdagsledamot. 
Aktieinnehav 
i G & L Beijer AB: 
300 B-aktier.

styRelseledamot
Bernt Ingman
Född 1954
Invald i styrelsen 2006.
Styrelseordförande i 
Schneidlerföretagen AB 
och Merpac AB.
Aktieinnehav 
i G & L Beijer AB: 
1 000 B-aktier.
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Ledande befattningshavare

ekonomidiRektöR
Jonas Lindqvist
Född 1962
Aktieinnehav 
i G & L Beijer AB: 0

affäRsomRådeschef
BeijeR indUstRiteknik
Peter Kollert
Född 1961
Aktieinnehav 
i G & L Beijer AB: 
10 000 B-aktier

affäRsomRådeschef
BeijeR Ref
Per Bertland
Född 1957
Aktieinnehav 
i G & L Beijer AB: 
146 714 A-aktier samt
63 000 B-aktier

RevisoReR
Mikael Eriksson (t h)
Född 1955
Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers AB.
Ordinarie revisor i G & L 
Beijerkoncernen sedan 2005. 

Lars Nilsson (t v)
Född 1965
Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers AB.
Ordinarie revisor i G & L 
Beijerkoncernen sedan 2005.
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1. inledning 
G & L Beijer AB har allt sedan sommaren 2005 arbetat 
fortlöpande med att implementera den svenska koden för 
bolagsstyrning (Koden). 

Bolaget tillämpar Koden i alla väsentliga avseenden. 

Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av 
bolagets revisorer. 

2. BeRedningen av styRelses och RevisoRs tillsättning

Valberedning utsågs i oktober 2006. Valberedning har 
i uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, 
styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och 
revisorsarvoden att föreläggas årsstämma den 27 april 
2007. Ledamöterna i valberedningen utsågs bland bola-
gets största ägare.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
Peter Rönström (Lannebo Fonder), ordförande i 
valberedningen
Peter Jessen Jürgensen (IKI Invest A/S samt ordförande 
i Beijers styrelse) 
Erik Sjöström (Skandia Liv)

Valberedningen har bedrivit sitt arbete på följande sätt:
man har utvärderat styrelsens arbete, sammansättning 
och kompetens.

3. infoRmation om styRelseledamöteRna

Nedan följer information om styrelsens ledamöter.

- Peter Jessen Jürgensen (f 1949), styrelseordförande.
Styrelseledamot sedan 1999.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör och dansk Handelsdiplomexamen, HD. 
Ingenjör i Atlas. Arbete i familjeföretaget HJJ som VD 
i dotterbolaget Ajax och sedan VD i IKI samt VD i TTC 
Danmark.
Andra väsentliga uppdrag:
- styrelseordförande i Bio Aqua ApS
- styrelseledamot i IKI Invest A/S, Labotek A/S, Profort 
A/S och G & L Beijer A/S.
Aktieinnehav, privat samt via bolag, i G & L Beijer AB: 
223.813 A-aktier samt 404.600 B-aktier.

Valberedningen anser att Peter Jessen Jürgensen inte är 
oberoende gentemot större aktieägare. 

- Poul Friis (f 1939), ledamot.
Styrelseledamot sedan 2002.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Poul Friis har civilingenjörsexamen från DTU och har 
arbetat inom ITT, Teleselskaberne i Danmark, nuvarande 
Teledanmark, i olika befattningar och sedemera ledande 
poster. Poul Friis arbetade senare som divisionsdirektör i 
Siemens Danmark och därefter som administrativ direktör i 
NKT Elektronik fram till 1995. Poul Friis har därefter ägnat 
sig åt styrelsearbete. 
Andra väsentliga uppdrag:
- styrelseledamot i G & L Beijer A/S
Aktieinnehav  i G & L Beijer AB: 6.100 B-aktier.

Valberedningen anser att Poul Friis är oberoende gente-
mot bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

- Anne-Marie Pålsson (f 1951), ledamot.
Styrelseledamot sedan 2003.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Anne-Marie Pålsson har en MA från University of Califor-
nia och är Fil.dr. från Lunds Universitet i  nationalekonomi. 
Anne-Marie Pålsson har under sin yrkesverksamma tid 
arbetat i den akademiska världen och är docent vid Lunds 
Universitet. Anne-Marie Pålsson innehar en rad styrelse-
poster och är sedan 2002 riksdagsledamot. 
Andra väsentliga uppdrag:
- vice ordförande i Länsförsäkringar Skåne
- styrelseledamot i Länsförsäkringar AB, Hagströmer & 
Qviberg, Riksrevisionen, Institutet för Framtidsstudier. 
- suppleant i Riksbankens jubileumsfond.
- arbetande ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademin och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. 
Aktieinnehav i G & L Beijer AB: 300 B-aktier.

Valberedningen anser att Anne-Marie Pålsson är obe-
roende gentemot bolaget, bolagsledningen och större 
aktieägare.

- Joen Magnusson (f 1951), ledamot.
Styrelseledamot sedan 1985.
Verkställande direktör i G & L Beijer AB.
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Lund.
Anställd i Teglund Marketing AB, Statskonsult AB, Skrinet 
AB. VD i G & L Beijer AB sedan 1993. 
Andra väsentliga uppdrag:
- styrelseledamot i Beijer Electronics AB
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- ledamot/ordförande i ett antal bolag inom Beijer-
koncernen.
Aktieinnehav, privat samt via bolag, i G & L Beijer AB: 
236.378 A-aktier samt 71.258 B-aktier.

Valberedningen anser att Joen Magnusson inte är 
oberoende varken gentemot bolaget, bolagsledningen 
eller större aktieägare.

- Bernt Ingman (f 1954), ledamot.
Styrelseledamot sedan 2006.
CFO på Husqvarna AB
Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom
CFO på Munters under åtta år
Andra väsentliga uppdrag;
- styrelseordförande i Merpac AB
- styrelseordförande i Schneidlerföretagen AB
Aktieinnehav i G & L Beijer AB: 1.000 B-aktier.

Valberedningen anser att Bernt Ingman är oberoende 
gentemot bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

4. infoRmation om RevisoReR

Vid bolagsstämman 2005 valdes auktoriserade revi-
sorerna Mikael Eriksson och Lars Nilsson, båda verk-
samma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Malmö, 
för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs. år 2009. 

Då det inte skall hållas nyval av revisor på årsstämman 
2007 lämnas här ingen närmare information om 
revisorerna.  

5. styRelsens aRBete

G & L Beijers styrelse har under 2006 haft 5 ordinarie 
sammanträden, varav ett då strategi behandlades. 
Bolagets revisorer har varit närvarande vid styrelsemöten 
som behandlar årsbokslutet. Mellan styrelsemötena har ett 
stort antal kontakter ägt rum mellan bolaget, dess ord-
förande och övriga styrelseledamöter. Ledamöterna har 
löpande tillställts skriftlig information beträffande bolagets 
verksamhet, ekonomiska och finansiella ställning samt 
annan information av betydelse för detsamma.

Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas bland annat 
företagets ekonomiska och finansiella ställning samt 
investeringsverksamheten.

Styrelsen har en arbetsordning som fastställs vid konstitu-
erande styrelsemöte efter årsstämma. Styrelsen fastställer 
vid samma tidpunkt instruktioner för verkställande direktör.

Samtliga ledamöter har deltagit vid samtliga styrelse-
möten under 2006 med undantag för Bernt Ingman som 
deltagit i två av de tre möten som hållits sedan han valdes 
i april 2006.

6. infoRmation om veRkställande diRektöRen

Verkställande direktören i G & L Beijer AB, Joen 
Magnusson, har inga väsentliga aktieinnehav eller 
delägarskap i företag som G & L Beijer AB har 
betydande affärsförbindelser med.

7. eRsättning och övRiga anställningsvillkoR 
 föR Bolagsledningen

Styrelsen har handhaft frågor om ersättning till de 
ledande befattningshavarna och styrelsen i sin helhet 
utgör ersättningskommitté. VD deltar inte i beslut rörande 
sin egen ersättning. Frågan bereds under årets första 
styrelsemöte och beslutas vid det styrelsemöte som hålls i 
samband med årsstämma.

8. aktie- och aktiekURsRelateRade incitamentspRogRam

Bolaget har inga aktie- och aktiekursrelaterade incita-
mentsprogram till bolagsledningen. 

9. kvalitetssäkRing

Styrelsen studerar löpande Bolagets redovisningsrappor-
ter som tillsänds styrelsen i samband med styrelsemöten. 
Utöver den ekonomiska rapporteringen för koncernen 
bifogas ekonomiska rapporter för de två affärsområdena 
jämte VD-kommentarer från respektive affärsområdeschef. 
Vid varje möte föredrar VD aktuell periods ekonomiska 
utfall som diskuteras och analyseras.

Styrelsen träffar alltid Bolagets revisorer vid det styrelse-
möte som behandlar årsbokslutet, men vanligtvis även i 
samband med delårsrapporten för årets tredje kvartal. Vid 
dessa möten redovisar revisorerna sina iakttagelser och 
syn på den interna kontrollen. Styrelsen ställer frågor och 
diskuterar frågor runt revision och den ekonomiska 
rapporteringens kvalitet vid dessa möten.
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Internkontrollrapport

Styrelsens rapport om intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen 
för räkenskapsåret 2006

inledning

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen 
och svensk kod för bolagsstyrning för den interna 
kontrollen. Denna rapport har upprättats i enlighet med 
Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 3.7.2 och 3.7.3, 
och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen. Denna rapport utgör inte del 
av de formella årsredovisningshandlingarna.

BeskRivning

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med organisation, 
beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats 
och kommunicerats i styrande dokument, i första hand 
styrelsernas arbetsordningar, VD’s arbetsordning och 
attestinstruktioner. G & L Beijer är ett företag med starkt 
ägarinflytande. Ägarna är representerade i styrelsen och 
i ledande befattningar inom företaget. G & L Beijer är 
till sin karaktär decentraliserat och de enskilda bolagens 
egna organisationer fyller viktiga funktioner avseende 
företagskultur och kontrollmiljö genom de korta besluts-
vägar som finns och stark närvaro av lokal ledning. Den 
legala organisationen sammanfaller med den operativa 
och det finns alltså inga beslutsforum som är frikopplade 
från det civilrättsligt reglerade ansvar som ligger i de 
olika legala enheterna. Ledningsarbetet utgår från styrelse-
arbetet vilket är ryggraden i bolagsledningen. Detta 
utgår från G & L Beijer AB’s styrelse, via affärsområdes-
styrelserna och ut i organisationens olika bolagsstyrel-
ser. De regelverk som behandlar bolagsledning, såsom 
aktiebolagslagen, utgör grunden för hur styrelsearbetet 
sker och befogenheter och ansvar är genom detta sätt att 
arbeta reglerat genom dessa lagar. De beslut som fattas i 
styrelserna dokumenteras och följs noggrant upp. Ledande 
befattningshavare i koncern- och affärsområdesledningar 
är representerade i styrelser på underliggande organisa-
torisk nivå och även i enskilda bolag av betydelse. 

Genomgående tillämpas i koncernen den s.k. farfars-
principen, vilken innebär att vid kritiska frågor såsom 
viktiga personalfrågor, organisationsfrågor m m går 
närmsta chef vidare till sin chef för att förankra beslut 
innan dessa fattas.

Principen om långtgående decentralisering har stor 
betydelse för de olika bolagens känsla för sin betydelse 
och för arbetsmotivationen. En spridning av ansvar och 
befogenheter leder till stark vilja att leva upp till detta 
ansvar och de förväntningar som följer med detta.

Riskbedömning sker löpande för att kartlägga risk-
områden avseende den finansiella rapporteringen. 
Nuläge bedöms och förbättringspunkter fastslås. 
Kontrollaktiviteterna utvärderas likaså och bedöms 
löpande. 

styRelsens ställningstagande till inteRnRevision

Styrelsen i G & L Beijer AB har i enlighet med reglerna i 
punkt 3.7.3 tagit ställning till behovet av en speciell intern-
revisionsfunktion. Styrelsen har funnit att i nuläget finns 
inte behov av att skapa denna organisation inom G & L 
Beijerkoncernen.
Bakgrund till ställningstagandet är bolagets storlek och 
riskbild samt de kontrollfunktioner som finns inbyggda 
i bolagets struktur, såsom aktivt arbetande styrelser i 
samtliga bolag, hög grad av närvaro från lokala 
ledningar och styrelserepresentation från ledningen 
på nivån ovanför etc.

Något uttalande om hur väl den interna kontrollen har 
fungerat har ej lämnats och någon revisorsgranskning 
har ej utförts. 
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören 
för G & L Beijer AB (publ), organisations-
nummer 556040-8113, avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning 
för verksamhetsåret 2006. 

Leveranserna sker stegvis fram till sommaren 2008. 
Beställningen är en provisionsaffär för G&L Beijer. 
Den påverkar inte omsättningen men den bidrar posi-
tivt till resultatet under leveransperioden.

I början av oktober avyttrade G & L Beijer genom 
Beijer Industriteknik verksamheten inom ETC Verktyg 
inom affärsområdets konsumentvarudivision. Den 
sålda verksamheten omsatte cirka 25 mkr på års-
basis. 

I november förvärvade G & L Beijer genom Beijer 
Industriteknik verksamheten inom slipmaterial från 
Logitool AB . Verksamheten, som omsätter cirka 4 
mkr på årsbasis, består bland annat av konventio-
nella slipmaterial, roterande filar och polermaterial. 
Förvärvet förstärker och kompletterar Beijer Industri-
tekniks befintliga produktprogram inom området och 
ingår i G&L Beijers räkenskaper från den 1 decem-
ber 2006. 

G & L Beijer avyttrade genom Beijer Industriteknik 
BOLTHi inom konsumentprodukter i slutet av decem-
ber. Omsättningen uppgick till cirka 5 mkr på års-
basis. I och med avyttringen lämnade Beijer Industri-
teknik marknaden för konsumentprodukter.  

händelseR efteR RäkenskapsåRets Utgång

G & L Beijer förvärvade i slutet av december genom 
Beijer Ref den danska kylgrossisten Air-Con med en 
omsättning på cirka 38 mkr på årsbasis. Air-Con har 
inordnats under Beijer Refs danska verksamhet som 
omsätter cirka 200 mkr. Air-Con ingår i G & L Beijers 
räkenskaper från den 1 januari 2007. 

Efter räkenskapsåret utgång avyttrade G & L Beijer 
genom Beijer Ref sitt finländska dotterbolag Oy 
Dimico AB som tillverkar kylbatterier för den finländ-
ska marknaden med en årsomsättning på cirka 22 
mkr. Avyttringen var ett led i Beijer Refs strategi att 
koncentrera resurserna till handelsverksamheten. 
Från den 1 januari 2007 ingår Dimico inte längre 
i koncernens räkenskaper. Beijer Refs kvarvarande 
verksamhet i Finland är en renodlad handelsverksam-
het som omsätter cirka 110 mkr.

omsättning och ResUltat

G & L Beijerkoncernens omsättning steg med 11 pro-
cent till 2592,2 mkr (2332,9) under 2006. Tillväxten 
har i allt väsentligt varit organisk och den förklaras 
av en stark konjunktur i Norden samt en klart bättre 
efterfrågan i övriga Europa samtidigt som koncernen 
tagit marknadsandelar. 

konceRnens veRksamhet 
G & L Beijers verksamhet består av import av agen-
turprodukter från ledande internationella tillverkare 
och tillverkning av egna produkter kombinerat med 
service och support kring produkterna. Koncernen 
skapar mervärde genom att tillföra teknisk kompetens 
till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om 
marknaden samt tillhandahålla effektiv logistik och 
lagerhållning.  

Verksamheten bedrivs inom två affärsområden Beijer 
Ref och Beijer Industriteknik. G & L Beijerkoncernen 
är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och 
ledande i Norden inom Industriteknik. Tillväxt skall 
ske både organiskt och genom förvärv av företag 
som kompletterar nuvarande verksamheter. 

modeRBolagets veRksamhet 
Moderbolaget G & L Beijer AB är moderbolag i 
G & L Beijer-koncernen. Moderbolaget utövar 
centrala funktioner som koncernledning och koncern-
ekonomi. Bolaget har sitt säte i Malmö.

Moderbolaget, som har enbart en marginell extern 
omsättning, redovisar ett resultat efter finansnetto på 
33,2 mkr (30,4) för verksamhetsåret 2006. 

väsentliga händelseR UndeR RäkenskapsåRet

Beijer Ref förvärvade i januari återstående 49 
procent i den ungerska kylgrossisten Equinoxe SP. 
Equinoxe är marknadsledare inom kylgrossistområdet 
i Ungern med en omsättning på cirka 50 mkr.

I maj förvärvade G & L Beijer genom Beijer Industri-
teknik verksamheten inom YGAB Eldfast AB i 
Västerås. Rörelsen omsätter cirka 5 mkr på årsbasis. 
YGAB säljer och installerar eldfasta material till olika 
typer av ugnar. Verksamheten i YGAB ingick i G & L 
Beijer räkenskaper från maj månad 2006. 

Affärsområde Beijer Industriteknik erhöll i augusti till-
sammans med tyska SMS Demag AG en viktig order 
avseende en ny haspel till SSAB Tunnplåt i Borlänge. 
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Förvaltningsberättelse

Försäljningen i Sverige svarade för 33 procent av 
koncernens omsättning. Storbritannien stod för 19 
procent och Nederländerna för 10 procent. Danmark 
svarade för 9 procent medan Norge och Finland 
utgjorde 8 procent respektive 6 procent. 

Koncernens rörelseresultat steg med 55 procent till 
171,8 mkr (110,6). Den kraftiga ökningen förklaras 
av volymökningar och god kostnadskontroll.

Finansnettot uppgick till -15,2 mkr (-10,6). I finans-
nettot 2006 ingick en resultatandel på 6,4 mkr från 
koncernens indirekta ägande i CMP (Copenhagen 
Malmö Port). I finansnettot 2005 ingick en realisa-
tionsvinst på 6,4 mkr från försäljningen av aktierna 
i Malmö Hamn. Resultatet före skatt blev 156,6 mkr 
(100,0). Resultatet efter skatt uppgick till 109,2 mkr 
(72,1).

lönsamhet

Avkastningen på operativt och sysselsatt kapital upp-
gick till 16,6 procent (10,9) respektive 16,5 procent 
(11,6). Avkastningen på det egna kapitalet blev 21,5 
procent (16,2).

investeRingaR, likviditet och antalet anställda

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar och 
förvärv uppgick till 33,8 mkr (49,0). Likvida medel 
inklusive outnyttjad checkräkningskredit var vid års-
skiftet 184,7 mkr (146,0). Medeltalet anställda var 
907 (919).

kassaflöde, finansieRing och soliditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalet var 143,1 mkr (92,0). 
Investeringsverksamheten visade ett netto på 18,9 
mkr (-25,4). Nettoskulden uppgick till 487,4 mkr 
(561,5) vid årsskiftet. Det egna kapitalet var 536,4 
mkr (479,7) vid samma tidpunkt. Förändringen av 
eget kapital blev 56,7 mkr (67,0). Den bestod av 
årets resultat om 109,2 mkr (72,1) med avdrag för 
utdelning om 31,1 mkr (26,4). Omräkningsdifferenser 
uppgick till -19,3 mkr (21,6). Övrig förändring av 
eget kapital på -2,2 mkr avser förvärv av 49 procent 
i Equinoxe SP. Soliditeten var 34,8 procent (32,8) vid 
årsskiftet. 

foRskning och Utveckling

Forskning och utveckling avseende handelsverk-
samheten bedrivs huvudsakligen av leverantörerna. 
Koncernens tillverkande bolag bedriver egen forsk-
ning och utveckling och kostnaden för detta 2006 
uppgick till 2,3 mkr (1,5). 
 

UtsikteR föR 2007
Den starka konjunkturen anses av många bedömare 
kunna hålla i sig även om tillväxten i Europa kan bli 
något lägre jämfört med 2006. Sammantaget be-
döms G & L Beijer kunna öka såväl omsättning som 
resultat för helåret 2007.

Affärsområdena

BeijeR Ref 
Affärsområdets omsättning uppgick till 2018,3 mkr 
(1743,2). Ökningen förklaras både av organisk 
tillväxt till följd av en stark konjunktur i Europa och av 
att affärsområdet tagit marknadsandelar. Försäljning-
en i Storbritannien ökade till 510,6 mkr (442,0) och i 
Sverige ökade den till 493,6 mkr (454,1). Försälj-
ningen i Danmark och Nederländerna blev 281,8 
mkr (218,1) respektive 266,5 mkr (218,3). Rörelse-
resultatet uppgick till 150,4 mkr (85,3). Det mot-
svarade en rörelsemarginal på 7,5 procent (4,9). 

BeijeR indUstRiteknik

Affärsområdets omsättning uppgick till 573,9 mkr 
(589,7). Minskningen förklaras av en lägre försälj-
ning inom konsumentprodukter samt avyttringen av 
ETC Verktyg i oktober och BOLTHi i december 2006. 
Exklusive konsumentprodukter steg affärsområdets 
omsättning till 544,4 mkr (531,8). Sverige dominerar 
affärsområdet och stod för 85 procent av den totala 
omsättningen. Norge svarade för 7 procent och 
Finland för 6 procent av omsättningen. Rörelse-
resultatet uppgick till 38,1 mkr (41,8). Det mot-
svarade en rörelsemarginal på 6,6 procent (7,1). 

RedovisningspRincipeR enligt ifRs
G & L Beijer-koncernen tillämpar från och med den 
1 januari 2005 rapportering enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS). 

valUta

G & L Beijer har försäljning i 15 länder i Europa. 
De största försäljningsvalutorna är svenska kronor, 
euro, brittiska pund, danska och norska kronor. Inköp 
sker huvudsakligen i svenska kronor och euro. För 
närmare upplysning om koncernens valutapolicy och 
finansiella riskhantering hänvisas till not 3.
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Förvaltningsberättelse

RöRelseRiskeR

G & L Beijerkoncernens verksamhet påverkas av ett 
antal omvärldsfaktorer vars effekter på koncernens 
rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. 
Koncernens affärsområden är beroende av den 
allmänna ekonomiska utvecklingen i framför allt 
Europa, vilken styr efterfrågan på affärsområdenas 
produkter och tjänster. Koncernen har en god geo-
grafisk spridning med en försäljning på 15 markna-
der i Europa och ett stort antal kunder samt ett brett 
produktprogram inom verksamhetsområdena, vilket 
normalt reducerar riskerna. Andra rörelserisker som 
agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och 
leveransåtagande, teknisk utveckling, garantier, 
personberoende med flera analyseras kontinuerligt 
och vid behov vidtas åtgärder för att reducera 
koncernens riskexponering.

finansiella RiskeR och RiskhanteRing

G & L Beijer AB är i sin verksamhet utsatt för finan-
siella risker såsom valutarisk, ränterisk samt refinan-
sieringsrisk och likviditetsrisk. Koncerngemensamma 
regler, som fastställs av styrelsen, ligger till grund 
för hanteringen av dessa risker på olika nivåer inom 
koncernen. Målet med dessa regler är att få en 
samlad bild av risksituationen, att minimera negativa 
resultateffekter och klargöra ansvar och befogenheter 
inom koncernen. Uppföljning av att reglerna efterlevs 
kontrolleras av ansvarig och avrapporteras till styrel-
sen. Se vidare not 3.

miljö

G & L Beijer strävar efter att medverka till en ekolo-
giskt hållbar utveckling. Koncernen bedriver tillstånds- 
och anmälningspliktig verksamhet. Den tillståndsplikti-
ga verksamheten omfattar maskinbearbetningsplatser 
samt täktverksamhet. Den anmälningspliktiga verk-
samheten omfattar hantering av köldmedier.
  
  

föRslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:
Tkr
Balanserad vinst 108 164
Årets vinst 38 758
Summa 146 922

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
vinstmedlen disponeras enligt följande:
Tkr
Utdelning, 6,50 kronor per aktie 40 298
I ny räkning överföres 106 624
Summa 146 922

Styrelsen finner att den föreslagna utdelningen ligger 
inom ramen för bolagets långsiktiga mål och är för-
svarlig med hänsyn till vad som anges i aktiebolags-
lagen 17 kap 3§ angående de krav som verksam-
hetens art, omfattning och risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet och konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och 
koncernen.

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas 
årsstämman 2007-04-27 för fastställelse. Som av-
stämningsdag föreslås 2007-05-03.

G & L Beijer AB (publ)
Organisationsnummer: 556040–8113
Adress: Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, Sverige
Säte: Malmö

Styrelsen och VD försäkrar härmed att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse 
med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska 

förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka 
den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av årsredovisningen.

Malmö 2007-03-16

 Peter Jessen Jürgensen Poul Friis Bernt Ingman Anne-Marie Pålsson Joen Magnusson
 Styrelsens ordförande    Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2006-03-19

 Mikael Eriksson Lars Nilsson
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Koncernens resultaträkning

tkR  2006 2005 not

RöRelsens intäkteR mm

Nettoomsättning ............................................................................... 2 592 207 2 332 869 5
Förändring av produkter i arbete och färdiga varor .............................. 2 704 4 268
Övriga rörelseintäkter ........................................................................ 40 788 27 354 7

Summa intäkter mm ........................................................................... 2 635 699 2 364 491

RöRelsens kostnadeR

Råvaror och förnödenheter................................................................. – 64 250 – 117 451
Handelsvaror .................................................................................... – 1 685 489 – 1 447 713
Övriga externa kostnader .................................................................. – 251 898 – 250 909 8, 9
Ersättning till anställda ....................................................................... – 418 915 – 401 584 6
Av- och nedskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar ......................................................... – 35 572 – 33 284 19, 20 
Övriga rörelsekostnader .................................................................... – 7 721 – 2 990 

Rörelseresultat................................................................................... 171 854 110 560 

ResUltat fRån finansiella investeRingaR

Resultat från andelar i intresseföretag .................................................. 6 355 — 22
Resultat från övriga värdepapper ........................................................ — 7 950 11
Finansiella intäkter ............................................................................ 2 030 5 624 12
Finansiella kostnader ......................................................................... – 23 614 – 24 112 13

Resultat före skatt .............................................................................. 156 625 100 022

Skatt på årets resultat ........................................................................ – 47 407 – 27 947 15

Årets resultat .................................................................................... 109 218 72 075 16

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare ............................................................... 109 043 72 680 
Minoritetsintresse .............................................................................. 175 – 605

Årets resultat per aktie, kr 1 ................................................................ 17,59 11,72 17
Utdelning per aktie, kr 2 .....................................................................  6,50 5,00 18

1) Ingen utspädning förekommer
2) För 2006, enligt styrelsens förslag
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Koncernens balansräkning

tkR 2006-12-31 2005-12-31 not

Tillgångar
anläggningstillgångaR
Immateriella anläggningstillgångar ..................................................... 292 328 307 106 19
Materiella anläggningstillgångar ........................................................ 174 049 212 734 20
Andelar i intresseföretag .................................................................... 16 105 9 750 22
Finansiella tillgångar som kan säljas ................................................... — 102 23
Uppskjutna skattefordringar ............................................................... 8 874 14 777 30
Kundfordringar och andra fordringar .................................................. 137 384 24
Summa anläggningstillgångar ............................................................ 491 493 544 853

omsättningstillgångaR
Varulager ......................................................................................... 475 777 434 330 25
Kundfordringar och andra fordringar .................................................. 495 899 429 992 24 
Skattefordringar ................................................................................ 977 9 155 
Likvida medel ................................................................................... 77 999 44 097 26
Summa omsättningstillgångar ............................................................. 1 050 652 917 574

Summa tillgångar .............................................................................. 1 542 145 1 462 427

Eget kapital
kapital och ReseRveR som kan hänföRas till 
modeRföRetagets aktieägaRe	 	 	
Aktiekapital ...................................................................................... 217 752 217 752 27
Omräkningsreserv ............................................................................. 770 19 897 
Balanserad vinst ............................................................................... 317 420 239 375
  535 942 477 024
Minoritetsintresse .............................................................................. 451 2 700
Summa eget kapital .......................................................................... 536 393 479 724

Skulder
långfRistiga skUldeR

Upplåning ........................................................................................ 346 770 385 460 29, 34
Uppskjutna skatteskulder .................................................................... 27 838 31 582 30
Pensionsförpliktelser .......................................................................... 15 938 20 612 31, 35
Övriga avsättningar .......................................................................... 10 725 14 272 32
Summa långfristiga skulder................................................................. 401 271 451 926

koRtfRistiga skUldeR

Leverantörsskulder och andra skulder .................................................. 388 003 322 942 33
Upplåning ........................................................................................ 206 088 202 977 29, 34
Aktuella skatteskulder ........................................................................ 10 169 4 763
Övriga avsättningar .......................................................................... 221 95 32
Summa kortfristiga skulder.................................................................. 604 481 530 777

Summa skulder ................................................................................. 1 005 752 982 703

Summa skulder och eget kapital ......................................................... 1 542 145 1 462 427
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 Hänförligt till moder- Minoritets- Summa eget not

 företagets aktieägare intresse kapital

tkR Aktie- Omräknings- Balanserad
 kapital reserv vinst

eget kapital 2005-01-01 217 752 – 1 972 193 043 3 868 412 691

Säkring av nettoinvestering  – 280   – 280 
Valutakursdifferenser  22 149  – 513 21 636 
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital — 21 869 — – 513 21 356

Årets resultat   72 680 – 605 72 075
 217 752 19 897 265 723 2 750 506 122

Utdelning avseende 2004   – 26 348 – 50 – 26 398 18
 — — – 26 348 – 50 – 26 398

eget kapital 2005-12-31	 217 752 19 897 239 375 2 700 479 724

Säkring av nettoinvestering  811   811 
Valutakursdifferenser  – 19 938  – 149 – 20 087 
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital — – 19 127 — – 149 – 19 276

Årets resultat   109 043 175 109 218
 217 752 770 348 418 2 726 569 666

Utdelning avseende 2005   – 30 998 – 100 – 31 098 18
Förvärv av dotterföretag    – 2 175 – 2 175
 — — – 30 998 – 2 275 – 33 273

eget kapital 2006-12-31	 217 752 770 317 420 451 536 393

Koncernens förändringar i eget kapital
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Koncernens kassaflödesanalys

tkR 2006 2005 not

den löpande veRksamheten

Rörelseresultat .................................................................................. 171 854 110 560
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar ......................................................... 35 572 33 284
Förändring av pensions-, garanti- och övriga avsättningar ..................... – 8 095 – 20 168
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar................................... – 2 961 1 639

Summa ............................................................................................ 196 370 125 315

Erhållen ränta och utdelning ............................................................... 2 030 7 140
Erlagd ränta ..................................................................................... – 23 614 – 24 112
Betald inkomstskatt ............................................................................ – 31 664 – 16 322

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital ............................................................. 143 122 92 021

föRändRingaR i RöRelsekapital

Förändring varulager ......................................................................... – 64 569 24 624
Förändring rörelsefordringar .............................................................. – 78 261 – 33 781
Förändring rörelseskulder ................................................................... 82 658 – 25 458

Kassaflöde från den löpande verksamheten .......................................... 82 950 57 406

investeRingsveRksamheten

Förvärv av aktier och andelar ............................................................ – 5 822 – 9 750
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar ................ – 26 008 – 39 286
Förvärv av verksamheter .................................................................... – 1 947 — 36
Försäljning av verksamheter ............................................................... 17 544 —
Försäljning och amortering av finansiella tillgångar .............................. 102 21 843
Försäljning av materiella anläggningstillgångar .................................... 34 991 1 766

Kassaflöde från investeringsverksamheten ............................................ 18 860 – 25 427

finansieRingsveRksamheten

Amortering av skulder ....................................................................... – 34 414 – 24 278
Utbetald utdelning till aktieägare ........................................................ – 30 998 – 26 348
Utbetald utdelning till minoritet ........................................................... – 100 – 50

Kassaflöde från finansieringsverksamheten ........................................... – 65 512 – 50 676

Förändring av likvida medel ............................................................... 36 298 – 18 697

Kursdifferens likvida medel ................................................................. – 2 396 3 441

Likvida medel vid årets början ............................................................ 44 097 59 353

Likvida medel vid årets slut ................................................................. 77 999 44 097
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Moderbolagets resultaträkning

tkR 2006 2005 not

RöRelsens intäkteR mm

Övriga rörelseintäkter ........................................................................ 33 101 7

Summa intäkter ................................................................................. 33 101

RöRelsens kostnadeR

Övriga externa kostnader .................................................................. – 8 094 – 11 229 8
Personalkostnader ............................................................................. – 5 215 – 4 921 6
Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar ............................................... – 249 – 364 19, 20

Rörelseresultat................................................................................... – 13 525 – 16 413

ResUltat fRån finansiella investeRingaR

Resultat från andelar i koncernföretag ................................................. 45 533 35 076 10
Resultat från övriga värdepapper ........................................................ — 11 729 11
Finansiella intäkter ............................................................................ 12 141 10 625 12
Finansiella kostnader ......................................................................... – 10 936 – 10 586 13

Resultat efter finansiella investeringar .................................................. 33 213 30 431

BokslUtsdispositioneR

Bokslutsdispositioner.......................................................................... 3 059 6 631 14

Resultat före skatt .............................................................................. 36 272 37 062
Skatt på årets resultat ........................................................................ 2 486 2 574 15

Årets resultat .................................................................................... 38 758 39 636 16
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Moderbolagets balansräkning

tkR 2006-12-31 2005-12-31 not

Tillgångar
anläggningstillgångaR
mateRiella anläggningstillgångaR

Inventarier, verktyg och installationer ................................................... 709 853 20
Summa materiella anläggningstillgångar ............................................. 709 853

finansiella anläggningstillgångaR

Andelar i koncernföretag ................................................................... 245 022 245 022 21
Andelar i intresseföretag .................................................................... 9 750 9 750 22
Summa finansiella anläggningstillgångar ............................................. 254 772 254 772
Summa anläggningstillgångar ............................................................ 255 481 255 625

omsättningstillgångaR
koRtfRistiga foRdRingaR

Fordringar hos koncernföretag ............................................................ 400 425 427 520
Övriga kortfristiga fordringar ............................................................. 646 563
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ...................................... 327 324
Summa kortfristiga fordringar ............................................................. 401 398 428 407

kassa och Bank

Kassa och bank ................................................................................ 634 788 
Summa omsättningstillgångar ............................................................. 402 032 429 195
Summa tillgångar .............................................................................. 657 513 684 820

Eget kapital och skulder
eget kapital   
BUndet eget kapital	 	 	
Aktiekapital (6 221 488 aktier à kvotvärde 35 kr) ................................ 217 752 217 752 27
Reservfond ....................................................................................... — 43 550
Summa bundet eget kapital ................................................................ 217 752 261 302

fRitt eget kapital

Balanserad vinst ............................................................................... 108 164 39 307
Årets resultat .................................................................................... 38 758 39 636
Summa fritt eget kapital ..................................................................... 146 922 78 943
Summa eget kapital .......................................................................... 364 674 340 245

oBeskattade ReseRveR	 	 	 28
Periodiseringsfonder .......................................................................... 4 024 7 075
Ackumulerade avskrivningar utöver plan .............................................. 145 153
Summa obeskattade reserver .............................................................. 4 169 7 228

skUldeR
långfRistiga skUldeR

Långfristiga räntebärande skulder till koncernföretag ............................. 6 610 6 818
Övriga långfristiga räntebärande skulder ............................................ 154 500 178 500 29
Summa långfristiga skulder................................................................. 161 110 185 318

koRtfRistiga skUldeR

Checkräkningskredit .......................................................................... 56 543 104 450 29
Övriga kortfristiga räntebärande skulder ............................................. 63 999 43 998 29
Leverantörsskulder ............................................................................. 606 463
Skatteskulder .................................................................................... 4 032 923
Övriga skulder ................................................................................. 328 328
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ...................................... 2 052 1 867 
Summa kortfristiga skulder.................................................................. 127 560 152 029
Summa eget kapital och skulder ......................................................... 657 513 684 820

Ställda säkerheter ............................................................................. 235 122 235 122 34
Ansvarsförbindelser ........................................................................... 89 317 181 949 35
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

tkR Aktie- Reserv-  Fritt eget  Summa eget not

 kapital fond kapital kapital

eget kapital 2004-12-31 217 752 43 550 59 036 320 338 

Erhållet koncernbidrag   9 193 9 193
Skatteeffekt av koncernbidrag   – 2 574 – 2 574
Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas
i resultaträkningen   6 619 6 619
      
Årets resultat   39 636 39 636
      
Utdelning   – 26 348 – 26 348 18

eget kapital 2005-12-31 217 752 43 550 78 943 340 245 

Nedsättning reservfond  – 43 550 43 550 —
Erhållet koncernbidrag   23 152 23 152
Skatteeffekt av koncernbidrag   – 6 483 – 6 483
Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas
i resultaträkningen  – 43 550 60 219 16 669
      
Årets resultat   38 758 38 758
      
Utdelning   – 30 998 – 30 998 18

eget kapital 2006-12-31 217 752 — 146 922 364 674 
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Moderbolagets kassaflödesanalys

tkR 2006 2005

den löpande veRksamheten

Rörelseresultat .................................................................................. – 13 525 – 16 413
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar ......................................................... 249 364
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar................................... — – 92

Summa ............................................................................................ – 13 276 – 16 141

Erhållna koncernbidrag ..................................................................... 23 152 9 193
Erhållen ränta och utdelning ............................................................... 57 674 47 217
Erlagd ränta ..................................................................................... – 10 936 – 10 586
Betald inkomstskatt ............................................................................ – 888 – 125

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital ............................................................. 55 726 29 558

föRändRingaR i RöRelsekapital

Förändring rörelsefordringar .............................................................. 27 009 – 11 896
Förändring rörelseskulder ................................................................... 328 – 238

Kassaflöde från den löpande verksamheten .......................................... 83 063 17 424

investeRingsveRksamheten

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar ................ – 105 – 925
Förvärv av aktier i intresseföretag ....................................................... — – 9 750
Försäljning av materiella anläggningstillgångar .................................... — 723
Försäljning av värdepapper ............................................................... — 19 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten ............................................ – 105 9 548

finansieRingsveRksamheten

Nyupplåning netto ............................................................................ – 52 114 52
Utbetald utdelning............................................................................. – 30 998 – 26 348

Kassaflöde från finansieringsverksamheten ........................................... – 83 112 – 26 296

Förändring av kassa och bank ............................................................ – 154 676

Kassa och bank vid årets början ......................................................... 788 112

Kassa och bank vid årets slut .............................................................. 634 788
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Noter

not 1 allmän infoRmation

G & L Beijer AB (Moderföretaget) och dess 
dotterbolag (sammantaget Koncernen) 
importerar agenturprodukter från ledande 
internationella tillverkare och tillverkar egna 
produkter samt kombinerar detta med service 
och support kring produkterna. Verksamheten 
bedrivs inom två affärsområden Beijer Ref och 
Beijer Industriteknik. Koncernen har dotter-
bolag inom stora delar av Europa.
 
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat 
och med säte i Malmö, Sverige. Adressen till 
huvudkontoret är Norra Vallgatan 70, 
211 22 Malmö.

Denna koncernredovisning har den 16 mars 
2007 godkänts av styrelsen för offentlig-
görande.

not 2 tillämpade Redovisnings- och 
väRdeRingspRincipeR

allmänna RedovisningspRincipeR

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen, RR 30:05 Komplet-
terande redovisningsregler för koncerner, Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) 
samt tolkningsuttalanden från International 
Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC) som är godkända av EU kommissionen. 
De standarder som har utgivits men ännu ej 
trätt i kraft följs ej. 

inföRande av nya RedovisningspRincipeR

Vid upprättandet av koncernredovisningen per 
31 december 2006 har ett flertal standarder 
och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt 
ikraft. Nedan följer en preliminär bedömning 
av den påverkan som införandet av dessa 
standarder och uttalanden kan få på G & L 
Beijer ABs finansiella rapporter:

IAS 1 tillägg – Utformning av finansiella rap-
porter: Upplysningar om kapital 
Tillägget träder i kraft den 1 januari 2007. 
Detta tillägg bedöms i dagsläget innebära 
utökade tilläggsupplysningar avseende bl.a. 
definition av kapital, kapitalstruktur och policys 
för hantering av kapital.

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar
Standarden träder i kraft den 1 januari 2007. 
För G & L Beijer AB bedöms denna standard 
innebära ytterligare tilläggsupplysningar 
avseende finansiella instrument.

IFRS 8 Operativa segment*
Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 
och gäller för räkenskapsår som påbörjas 
fr.o.m detta datum. Standarden behandlar 

indelningen av företagets verksamhet i olika 
segment. Enligt standarden ska företaget ta 
utgångspunkt i den interna rapporteringens 
struktur och bestämma rapporteringsbara 
segment efter denna struktur. G & L Beijer ABs 
bedömning är att inga ytterligare segment 
kommer att presenteras i årsredovisningen 
2009.

IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusterings-
metoden enligt IAS 29 Redovisning i 
höginflationsländer
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 mars 
2006 och gäller för räkenskapsår som påbör-
jas efter den 1 mars 2006. Koncernen har för 
närvarande inte verksamhet i några länder 
där övergång till höginflationsredovisning är 
aktuell.

IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 maj 
2006 och gäller för räkenskapsår som påbör-
jas efter den 1 maj 2006. Enligt IFRIC 8 omfat-
tar reglerna i IFRS 2 varor och tjänster som 
erhålls i utbyte mot eget kapitalinstrument även 
om dessa varor eller tjänster, helt eller delvis, 
inte specifikt kan identifieras. Detta uttalande 
är inte tillämpligt för koncernen då denna typ 
av transaktioner inte förekommer.

IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat
Tolkningsuttalandet träder ikraft den 1 juni 
2006 och gäller för räkenskapsår som 
påbörjas efter den 1 juni 2006. Uttalandet 
utgör ett förtydligande av IAS 39 avseende 
inbäddade derivat, främst vad gäller ändrad 
bedömning av inbäddade derivat till följd av 
att marknadsförutsättningar ändras. Tolknings-
uttalandet bedöms inte ha någon påverkan på 
koncernens räkenskaper.

IFRIC 10 Delårsrapportering och 
nedskrivningar*
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 novem-
ber 2006 och gäller för räkenskapsår som 
börjar efter detta datum. I tolkningen slås fast 
att nedskrivning i en tidigare delårsrapport 
inte kan återföras i en följande rapport för 
del- eller helår. Koncernen kommer att tillämpa 
IFRIC 10 från och med den 1 januari 2007 
men detta förväntas inte ha någon inverkan 
på koncernens räkenskaper.

IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och 
transaktioner mellan koncernbolag*
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 
mars 2007 och gäller för räkenskapsår som 
påbörjas efter detta datum. Tolkningen klargör 
hanteringen avseende klassificeringen av 
aktierelaterade ersättningar där bolaget åter-
köper aktier för att reglera sitt åtagande samt 
redovisningen av optionsprogram i dotterbo-
lag som tillämpar IFRS. Koncernen kommer att 
tillämpa IFRIC 11 från och med den 1 januari 
2008 men detta förväntas inte ha någon 
inverkan på koncernens räkenskaper.

IFRIC 12 Servicekoncessionsarrangemang*
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 januari 
2008 och gäller för räkenskapsår som påbör-
jas efter detta datum. Utlåtandet behandlar 
de arrangemang där ett privat företag ska 
uppföra en infrastruktur för att tillhandahålla 
offentlig service för en specifik tidsperiod. 
Företaget får betalt för denna service under 
avtalets löptid. Koncernen kommer att tillämpa 
IFRIC 12 från och med den 1 januari 2008 
men detta förväntas inte ha någon inverkan 
på koncernens räkenskaper.

* Dessa standarder/tolkningar är ej antagna 
av EU vid denna tidpunkt

föRUtsättningaR vid UppRättande av konceRnens 
finansiella RappoRteR

Moderbolagets funktionella valuta är svenska 
kronor som också är rapporteringsvalutan för 
såväl moderbolaget som koncernen. Samtliga 
belopp som anges är om inget annat anges 
avrundade till närmaste tusental. 

De redovisningsprinciper som tillämpats när 
denna koncernredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har tillämpats konse-
kvent för alla presenterade år, om inte annat 
anges.

Moderbolaget tillämpar samma redovisnings-
principer med de undantag och tillägg som 
stipuleras av Redovisningsrådets rekommen-
dation RR 32:05 ”Redovisning för juridiska 
personer”. Redovisningsprinciperna för mo-
derbolaget anges i avsnittet ”Moderbolagets 
redovisningsprinciper”.

RappoRteRing föR segment

Den primära indelningsgrunden för koncer-
nens segment är rörelsegrenar. Koncernens 
interna rapporteringssystem är uppbyggt med 
tanke på uppföljning av avkastningen på kon-
cernens varor och tjänster varför rörelsegrenar 
är den primära indelningsgrunden.

klassificeRing mm

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder 
består i allt väsentligt enbart av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas efter mer 
än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
består i allt väsentligt enbart av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv 
månader räknat från balansdagen.

väRdeRingspRincipeR mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har vär-
derats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.
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immateRiella tillgångaR

Immateriella tillgångar som förvärvats av före-
taget är redovisade till anskaffningsvärde mi-
nus ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. Utgifter för internt genererad goodwill 
och varumärken redovisas i resultaträkningen 
som kostnad då de uppkommer. Tillkommande 
utgifter för en immateriell tillgång läggs till 
anskaffningsvärdet endast om de ökar de 
framtida ekonomiska fördelarna. Alla andra 
utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Av-
skrivningar enligt plan baseras på ursprungli-
ga anskaffningsvärden minskat med eventuella 
restvärden. Avskrivningarna sker linjärt över 
tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.

Forskning och utveckling
Utgifter för forskning redovisas som kostna-
der när de uppstår. Kostnader som uppstått 
i utvecklingsprojekt (som gäller utformning 
och test av nya eller förbättrade produkter) 
redovisas som immateriella tillgångar när det 
är sannolikt att projektet kommer att gene-
rera ekonomiska fördelar med tanke på dess 
kommersiella och tekniska möjligheter, och 
kostnaderna kan mätas å ett tillförlitligt sätt. 
Övriga utvecklingsutgifter redovisas som kost-
nader när de uppstår. Utvecklingskostnader 
som tidigare har redovisats som en kostnad 
redovisas inte som en tillgång i efterföljande 
period. Utvecklingskostnader med en begrän-
sad nyttjandeperiod som har aktiverats skrivs 
av linjärt från den tidpunkt då den kommer-
siella produktionen av produkten påbörjas. 
Avskrivningarna görs under den förväntade 
nyttjandeperioden, dock högst fem år.

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed an-
skaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet 
på Koncernens andel av det förvärvade dot-
terföretagets/intresseföretagets identifierbara 
nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill 
på förvärv av dotterföretag redovisas som 
immateriella tillgångar. Goodwill vid förvärv 
av intresseföretag ingår i värdet på innehav 
i intresseföretag. Goodwill testas årligen för 
att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov 
och redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar. Vinst eller 
förlust vid avyttring av en enhet inkluderar 
kvarvarande redovisat värde på den goodwill 
som avser den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande 
enheter vid prövning av eventuellt nedskriv-
ningsbehov. Koncernens kassagenererande 
enheter är identifierade per verksamhetsland 
och rörelsegren.

Följande avskrivningstider tillämpas:

 Koncern Moderbolag
Förvärvade 
immateriella
tillgångar:
Dataprogram 3-5 år 3 år
FoU 5 år —

mateRiella tillgångaR

Materiella anläggningstillgångar redovisas 
som tillgång i balansräkningen när det på 
basis av tillgänglig information är sannolikt 

att den framtida ekonomiska nyttan som är 
förknippad med innehavet tillfaller koncer-
nen/företaget och att anskaffningsvärdet för 
tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens re-
dovisade värde eller redovisas som en separat 
tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, 
endast då det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska förmåner som är förknippade 
med tillgången kommer att komma Koncernen 
tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former 
av reparationer och underhåll redovisas som 
kostnader i resultaträkningen under den period 
de uppkommer.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod 
prövas varje balansdag och justeras vid 
behov.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprung-
liga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgång-
ens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

 Koncern Moderbolag
Byggnader 25-50 år —
Markanläggningar 20 år —
Maskiner och andra
tekniska anläggningar 5-10 år —
Inventarier, verktyg
och installationer 3-10 år 3-10 år

nedskRivning av icke-finansiella tillgångaR

Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperi-
od skrivs inte av utan prövas årligen avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som 
skrivs av bedöms med avseende på värde-
minskning närhelst händelser eller förändring-
ar i förhållanden indikerar att det redovisade 
värdet kanske inte är återvinningsbart. En 
nedskrivning görs med det belopp med vilket 
tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 
högre av en tillgångs verkliga värde minskat 
med försäljningskostnader och nyttjandevär-
det. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där 
det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter).

Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras 
framtida kassaflöden till en räntesats före 
skatt som är tänkt att beakta marknadens 
bedömning av riskfri ränta och risk förknippad 
med den speciella tillgången. En tillgång som 
är beroende av andra tillgångar anses inte 
generera några oberoende kassaflöden. En 
sådan tillgång hänförs istället till den minsta 
kassagenererande enhet där de oberoende 
kassaflödena kan fastställas. 

En nedskrivning reverseras om det har skett en 
förändring av beräkningarna som användes 
för att bestämma återvinningsvärdet. En 
reversering görs endast i den utsträckning 
som tillgångens redovisade värde skulle ha 
varit, om ingen nedskrivning gjorts. Vid varje 
balansdag görs en prövning av om återföring 
bör göras.

finansiella tillgångaR

Koncernen klassificerar sina finansiella 
tillgångar i följande kategorier: finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, lånefordringar och kund-
fordringar, finansiella instrument som hålles 
till förfall och finansiella tillgångar som kan 
säljas. Klassificeringen är beroende av för vil-
ket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen 
fastställer klassificeringen av instrumenten vid 
den första redovisningen och omprövar detta 
beslut vid varje rapporteringstillfälle.

 (a) Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
Denna kategori har två underkategorier: 
finansiella tillgångar som innehas för handel 
och sådana som från första början hänförs 
till kategorin värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen. En finansiell tillgång klas-
sificeras i denna kategori om den förvärvas 
huvudsakligen i syfte att säljas inom kort eller 
om denna klassificering bestäms av ledningen. 
Derivatinstrument kategoriseras också som 
innehav för handel om de inte är identifierade 
som säkringar. Tillgångar i denna kategori 
klassificeras som omsättningstillgångar om de 
antingen innehas för handel eller förväntas bli 
realiserade inom 12 månader från balansda-
gen.

 (b) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-
derivata finansiella tillgångar med fastställda 
eller fastställbara betalningar som inte är 
noterade på en aktiv marknad. Utmärkande 
är att de uppstår när Koncernen tillhandahål-
ler pengar, varor eller tjänster direkt till en 
kund utan avsikt att handla med uppkommen 
fordran. De ingår i omsättningstillgångar, 
med undantag för poster med förfallodag 
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. 
Lånefordringar och kundfordringar ingår i 
posten Kundfordringar och andra fordringar i 
balansräkningen.

 (c) Finansiella instrument som hålles till förfall
Finansiella instrument som hålles till förfall 
är icke-derivata finansiella tillgångar med 
fastställda eller fastställbara betalningar och 
fastställd löptid som Koncernens ledning har 
för avsikt och förmåga att behålla till förfall. 
Under räkenskapsåret har Koncernen inte haft 
några instrument tillhörande denna kategori.

 (d) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är icke-
derivata tillgångar som antingen har hänförts 
till denna kategori eller inte klassificerats i 
någon av övriga kategorier. De ingår i an-
läggningstillgångar om ledningen inte har för 
avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader 
efter balansdagen.

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar 
redovisas på affärsdagen – det datum då 
Koncernen förbinder sig att köpa eller sälja 
tillgången. Finansiella instrument värderas 
inledningsvis till verkligt värde plus transak-
tionskostnader, vilket gäller alla finansiella 
tillgångar som inte värderas till verkligt värde 
via resultaträkningen. Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträk-
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ningen redovisas första gången till verkligt 
värde, medan hänförliga transaktionskostna-
der redovisas i resultaträkningen. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och Koncernen har 
överfört i stort sett alla risker och fördelar som 
är förknippade med äganderätten. Finansiella 
tillgångar som kan säljas och finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via re-
sultaträkningen redovisas efter anskaffningstid-
punkten till verkligt värde. Lånefordringar och 
kundfordringar samt finansiella investeringar 
som hålles till förfall redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv-
räntemetoden. 

Realiserade och orealiserade vinster och för-
luster till följd av förändringar i verkligt värde 
avseende kategorin finansiella tillgångar vär-
derade till verkligt värde via resultaträkningen 
ingår i resultaträkningen i den period då de 
uppstår. Orealiserade vinster och förluster 
till följd av förändringar i verkligt värde för 
icke-monetära instrument som klassificerats 
som instrument som kan säljas redovisas i 
eget kapital. När instrument som klassificerats 
som instrument som kan säljas säljs eller då 
nedskrivningsbehov föreligger för dessa, förs 
ackumulerade justeringar av verkligt värde till 
resultaträkningen såsom Intäkter från finan-
siella instrument.
 
Verkligt värde för noterade placeringar 
baseras på aktuella köpkurser. Om markna-
den för en viss finansiell tillgång inte är aktiv 
(och för onoterade värdepapper), fastställer 
Koncernen verkligt värde genom att tillämpa 
värderingstekniker. Därvid används informa-
tion avseende nyligen gjorda transaktioner på 
armlängds avstånd, andra instrument som är 
i stor sett likvärdiga, analys av diskonterade 
kassaflöden och optionsvärderingsmodeller 
som förfinats för att återspegla utfärdarens 
speciella förhållanden.

Koncernen bedömer per varje balansdag om 
det finns objektiva bevis för att nedskrivnings-
behov föreligger för en finansiell tillgång eller 
en grupp av finansiella tillgångar. När det gäl-
ler aktier som klassificerats som instrument som 
kan säljas, beaktas en väsentlig eller långvarig 
nedgång i verkligt värde för en aktie under 
dess anskaffningsvärde vid bedömningen av 
om nedskrivningsbehov föreligger. Om sådant 
bevis föreligger för finansiella tillgångar som 
kan säljas, tas den ackumulerade förlusten 
– beräknad som skillnaden mellan anskaff-
ningsvärdet och aktuellt verkligt värde, med 
avdrag för eventuella tidigare nedskrivningar 
som redovisats i resultaträkningen – bort från 
eget kapital och redovisas i resultaträkningen. 
Nedskrivningar av egetkapitalinstrument, som 
redovisats i resultaträkningen, återförs inte 
över resultaträkningen.

vaRUlageR

Varulagret är upptaget till det lägsta av an-
skaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- 
först ut- principen eller enligt vägda genom-
snittspriser.
I egentillverkade halv- och helfabrikat består 

anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskost-
nader och skälig andel av indirekta tillverk-
ningskostnader. Vid värdering har hänsyn 
tagits till normalt kapacitetsutnyttjande. 

kUndfoRdRingaR

Kundfordringar redovisas inledningsvis till 
verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av ef-
fektivräntemetoden, minskat med eventuell 
reservering för värdeminskning. En reservering 
för värdeminskning av kundfordringar görs 
när det finns objektiva bevis för att Koncernen 
inte kommer att kunna erhålla alla belopp som 
är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga 
villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillna-
den mellan tillgångens redovisade värde och 
nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, 
diskonterade med den ursprungliga effektiva 
räntan. Det reserverade beloppet redovisas 
i resultaträkningen i posten Övriga externa 
kostnader. När en kundfordran inte kan drivas 
in, skrivs den bort. Återvinning av belopp som 
tidigare har skrivits bort krediteras Övriga 
externa kostnader i resultaträkningen.

likvida medel

Likvida medel omfattar kassa, omedelbart 
tillgängliga banktillgodohavanden samt övriga 
penningmarknadsinstrument med ursprungligt 
löptid understigande tre månader från anskaff-
ningstidpunkten. Poster som löper med fast 
ränta värderas till upplupet värde.

leveRantöRsskUldeR

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till 
verklig värde och därefter till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivränte-
metoden.

Upplåning

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt 
värde, netto efter transaktionskostnader. 
Upplåning redovisas därefter till upplupet an-
skaffningsvärde och eventuell skillnad mellan 
erhållet belopp (netto efter transaktionskost-
nader) och återbetalningsbeloppet redovisas i 
resultaträkningen fördelat över låneperioden, 
med tillämpning av effektivräntemetoden.

Verkligt värde på skulddelen av konvertibla 
skuldebrev fastställs genom användning av 
marknadsränta för ett likvärdigt icke-konverti-
belt skuldebrev. Detta belopp redovisas som 
skuld till upplupet anskaffningsvärde tills dess 
att skulden upphör genom konvertering eller 
inlösen. Återstående del av erhållet belopp 
hänförs till optionsdelen. Denna redovisas i 
eget kapital, netto efter skatt.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder 
om inte Koncernen har en ovillkorlig rätt att 
skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 
12 månader efter balansdagen.

skatt

Företaget och koncernen tillämpar IAS 12 In-
komstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt.

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt 
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt 
som skall betalas eller erhållas avseende ak-
tuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt 
balansräkningsmetoden, på alla temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemäs-
siga värden på tillgångar och skulder. Den 
uppskjutna skatten redovisas emellertid inte 
om den uppstår till följd av en transaktion som 
utgör den första redovisningen av en tillgång 
eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och 
som, vid tidpunkten för transaktionen, varken 
påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med till-
lämpning av skattesatser (och – lagar) som 
har beslutats eller aviserats per balansdagen 
och som förväntas gälla när den berörda 
uppskjutna skattefordran realiseras eller den 
uppskjutna skatteskulden regleras. 
I juridisk person redovisas obeskattade 
reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I 
koncernredovisningen delas däremot obeskat-
tade reserver upp på uppskjuten skatteskuld 
och eget kapital.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den 
omfattning det är troligt att framtida skattemäs-
siga överskott kommer att finnas tillgängliga, 
mot vilka de temporära skillnaderna kan 
utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära 
skillnader som uppkommer på andelar i dot-
terföretag och intresseföretag, förutom där 
tidpunkten för återföring av den temporära 
skillnaden kan styras av Koncernen och det 
är sannolikt att den temporära skillnaden inte 
kommer att återföras inom överskådlig framtid.

avsättningaR (föRUtom UppskjUten skatt)
En avsättning redovisas i enlighet med IAS 37 
Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventual-
tillgångar i balansräkningen när företaget har 
ett formellt eller informellt åtagande som en 
följd av en inträffad händelse och det är troligt 
att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras.

Garantireserv
En avsättning redovisas när den underliggan-
de produkten eller tjänsten har sålts. Garanti-
avsättningen är beräknad utifrån tidigare års 
garantiutgifter och en beräkning av framtida 
garantirisk.

Omstruktureringsreserv
En avsättning redovisas när en detaljerad 
omstruktureringsplan har fastställts och om-
struktureringen har antingen påbörjats eller 
annonserats offentligt.

eRsättningaR till anställda

Ersättningar till anställda redovisas i koncern-
redovisningen enligt IAS 19 Ersättningar till 
anställda.
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Pensionsförpliktelser
Koncernens pensionskostnader redovisas i sin 
helhet under rubriken Ersättning till anställda i 
resultaträkningen. 

I avgiftsbestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet 
och har ingen förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter. Koncernens resultat belastas för kost-
nader i takt med att förmånerna intjänas.

I förmånsbestämda pensionsplaner utgår 
ersättningar till anställda och före detta an-
ställda baserat på lön vid pensioneringen och 
antalet tjänsteår. Koncernen bär risken för att 
de utfästa ersättningarna utbetalas.

De förmånsbestämda pensionsplanerna är 
både fonderade och ofonderade. I de fall 
planerna är fonderade hålls de tillgångar 
som hör till planerna avskilda från koncernens 
tillgångar, i externt förvaltade fonder. Dessa 
förvaltningstillgångar kan bara användas för 
att betala ersättningar enligt pensionsavtalen.

I balansräkningen redovisas nettot av beräknat 
nuvärde av förpliktelserna och verkligt värde 
på förvaltningstillgångarna som antingen 
en avsättning eller en långfristig finansiell 
fordran. I de fall då ett överskott i en plan 
inte helt går att utnyttja redovisas endast den 
del av överskottet som företaget kan åter-
vinna genom minskade framtida avgifter eller 
återbetalningar. Kvittning av ett överskott i en 
plan mot ett underskott i en annan plan sker 
endast om företaget har en rätt att använda ett 
överskott i en plan för att reglera ett underskott 
i en annan plan och om förpliktelserna avses 
att regleras på nettobasis.

Pensionskostnaden och pensionsförpliktelsen 
för förmånsbestämda pensionsplaner beräknas 
enligt den sk. Projected Unit Credit Method. 
Metoden fördelar kostnaden för pensioner 
i takt med att de anställda utför tjänster för 
företaget som ökar deras rätt till framtida 
ersättning. Företagets åtagande beräknas 
årligen av oberoende aktuarier. Åtagandet 
utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida 
utbetalningarna. Diskonteringsräntan som 
används motsvarar räntan för förstklassiga fö-
retagsobligationer alternativt statsobligationer 
med en löptid som motsvarar den genomsnitt-
liga löptiden för förpliktelserna och valutan. 
De viktigaste aktuariella antagandena anges 
i not 31.

Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde 
och verkligt värde på förvaltningstillgångarna 
kan det uppstå aktuariella vinster och förluster. 
Dessa uppkommer antingen genom att det 
verkliga utfallet avviker från det tidigare 
gjorda antagandet, eller att antaganden änd-
ras. Den del av de ackumulerade aktuariella 
vinsterna och förlusterna, vid föregående års 
utgång, som överstiger det högre av 10 % av 
förpliktelsernas nuvärde och 10 % av förvalt-
ningstillgångarnas verkliga värde redovisas i 
resultatet över den förväntade genomsnittliga 
återstående tjänstgöringstiden för de anställda 
som omfattas av planen.

Åtaganden för ålderspension och familjepen-
sion för tjänstemän i Sverige tryggas genom 

en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från 
Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är 
detta en förmånsbestämd plan som omfattar 
flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2004 
har bolaget inte haft tillgång till sådan infor-
mation som gör det möjligt att redovisa denna 
plan som en förmånsbestämd plan. 

Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom 
en försäkring i Alecta redovisas därför som 
en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för 
pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta 
uppgår till 7,1 mkr (5,7). Alectas överskott kan 
fördelas till försäkringstagarna och/eller de 
försäkrade. Vid utgången av 2006 uppgick 
Alectas överskott i form av den kollektiva 
konsolideringsnivån till 143,1 procent (128,5). 
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs 
av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i 
procent av försäkringsåtagandena beräknade 
enligt Alectas försäkringstekniska beräknings-
antaganden, vilka inte överensstämmer med 
IAS 19.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med upp-
sägningar av personal endast om företaget är 
bevisligen förpliktigat att avsluta en anställ-
ning före den normala tidpunkten eller när 
ersättningar lämnas som ett erbjudande för att 
uppmuntra frivillig avgång. I de fall företaget 
säger upp personal upprättas en detaljerad 
plan som minst innehåller arbetsplats, befatt-
ningar och ungefärligt antal berörda personer 
samt ersättningarna för varje personalkategori 
eller befattning och tiden för planens genom-
förande.

Rörlig ersättning
Rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
redovisas i not 6. Den rörliga ersättningen be-
slutas årligen av G & L Beijer ABs styrelse och 
kan maximalt uppgå till en månadslön. Den 
rörliga ersättningen baseras på kvalitativ och 
kvantitativ måluppfyllelse. Rörlig ersättning till 
anställda utöver ledande befattningshavare 
finns endast i begränsad omfattning. 

intäkteR

Redovisning av intäkter sker enligt IAS 18 
Intäkter.
Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelarna kommer att tillfalla bolaget och 
dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.
Intäkterna inkluderar endast det bruttoinflöde 
av ekonomiska fördelar som företaget erhåller 
eller kan erhålla för egen räkning. Inkomst 
vid varuförsäljning redovisas som intäkt då 
bolaget till köparen har överfört de väsentliga 
risker och förmåner som är förknippade med 
varornas ägande och bolaget utövar inte 
heller någon reell kontroll över de varor som 
sålts.
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet 
av vad som erhållits eller kommer att erhållas 
med avdrag för moms och lämnade rabatter.
Kriterierna för intäktsredovisning tillämpas på 
varje transaktion för sig.
Ersättningar i form av ränta, provisioner och 
utdelning redovisas som intäkt när det är san-
nolikt att de ekonomiska fördelar som är för-

knippade med transaktionen tillfaller bolaget 
och att de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränteintäkter periodiseras så att en jämn 
avkastning erhålles under innehavstiden.

leasing – leasetagaRe

Leasing redovisas enligt IAS 17. Leasing klas-
sificeras i koncernredovisningen antingen som 
finansiell eller operationell leasing. Finansiell 
leasing föreligger då de ekonomiska riskerna 
och förmånerna som är förknippade med 
ägandet i allt väsentligt är överförda till lease-
tagaren, om så ej är fallet är det fråga om 
operationell leasing.

Operationell leasing innebär att leasingavgif-
ten kostnadsförs över löptiden med utgångs-
punkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig från 
vad som de facto erlagts som leasingavgift 
under året.

konceRnRedovisning

 (a) Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag (inklusive 
företag för särskilt ändamål) där Koncernen 
har rätten att utforma finansiella och operativa 
strategier på ett sätt som vanligen följer med 
ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften 
av rösträtterna. Förekomsten och effekten av 
potentiella rösträtter som för närvarande är 
möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas 
vid bedömningen av huruvida Koncernen 
utövar bestämmande inflytande över ett annat 
företag. Dotterföretag inkluderas i koncern-
redovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncer-
nen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning 
av Koncernens förvärv av dotterföretag. 
Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs 
av verkligt värde på tillgångar som lämnats 
som ersättning, emitterade egetkapitalinstru-
ment och uppkomna eller övertagna skulder 
per överlåtelsedagen, plus kostnader som är 
direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden 
på förvärvsdagen, oavsett omfattning på 
eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som 
utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
och det verkliga värdet på Koncernens andel 
av identifierbara förvärvade nettotillgångar 
redovisas som goodwill. Om anskaffnings-
kostnaden understiger verkligt värde för det 
förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, 
redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträk-
ningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter 
samt orealiserade vinster på transaktioner mel-
lan koncernföretag elimineras. Även orealise-
rade förluster elimineras, om inte transaktionen 
utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov 
föreligger för den överlåtna tillgången. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har 
i förekommande fall ändrats för att garantera 
en konsekvent tillämpning av Koncernens 
principer.
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 (b) Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där Koncer-
nen har ett betydande men inte bestämmande 
inflytande, vilket i regel gäller för aktieinne-
hav som omfattar mellan 20 % och 50 % av 
rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden och värderas in-
ledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens 
redovisade värde på innehav i intresseföretag 
inkluderar goodwill som identifieras vid förvär-
vet, netto efter eventuella nedskrivningar.

Koncernens andel av resultat som uppkommit i 
intresseföretaget efter förvärvet redovisas i re-
sultaträkningen och dess andel av förändring-
ar i reserver efter förvärvet redovisas bland 
reserver. Ackumulerade förändringar efter 
förvärvet redovisas som ändring av innehavets 
redovisade värde. När Koncernens andel i 
ett intresseföretags förluster uppgår till eller 
överstiger dess innehav i intresseföretaget, 
inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, 
redovisar Koncernen inte ytterligare förluster, 
om inte Koncernen har påtagit sig förpliktelser 
eller gjort betalningar för intresseföretagets 
räkning.

Orealiserade vinster på transaktioner mellan 
Koncernen och dess intresseföretag elimine-
ras i förhållande till Koncernens innehav i 
intresseföretaget.  Även orealiserade förluster 
elimineras, om inte transaktionen utgör ett be-
vis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för 
den överlåtna tillgången. Redovisningsprinci-
perna för intresseföretag har i förekommande 
fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av principer inom Koncernen.

omRäkning av Utländsk valUta

 (a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rappor-
terna för de olika enheterna i Koncernen är 
värderade i den valuta som används i den 
ekonomiska miljö där respektive företag hu-
vudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen används svenska kronor, 
som är Moderföretagets funktionella valuta 
och rapportvaluta.

 (b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till 
den funktionella valutan enlig de valutakurser 
som gäller på transaktionsdagen. Valuta-
kursvinster och -förluster som uppkommer 
vid betalning av sådana transaktioner och 
vid omräkning av monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, 
redovisas i resultaträkningen. Undantag är då 
transaktionerna utgör säkringar som uppfyller 
villkoren för säkringsredovisning av kassaflö-
den eller av nettoinvesteringar, då vinster/för-
luster redovisas i eget kapital.

Omräkningsdifferenser för icke-monetära 
poster, såsom aktier som värderas till verkligt 
värde via resultaträkningen, redovisas som en 
del av verkligt värde-vinst/-förlust. Omräk-
ningsdifferenser för icke-monetära poster, 
såsom aktier som klassificeras som finansiella 
tillgångar som kan säljas, förs till eget kapital.

 (c) Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla kon-
cernföretag (av vilka inget har en höginfla-
tionsvaluta) som har en annan funktionell 
valuta än rapportvalutan, omräknas till koncer-
nens rapportvaluta enligt följande:

a. Tillgångar och skulder för var och en av 
balansräkningarna omräknas till balans-
dagskurs
b. intäkter och kostnader för var och en av 
resultaträkningarna omräknas till genomsnitt-
lig valutakurs
c. alla valutakursdifferenser som uppstår re-
dovisas som en separat del av eget kapital.

Vid konsolideringen förs valutakursdifferen-
ser, som uppstår till följd av omräkning av 
nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och 
av upplåning och andra valutainstrument 
som identifierats som säkringar av sådana 
investeringar, till eget kapital. Vid avyttring 
av en utlandsverksamhet redovisas sådana 
kursdifferenser i resultaträkningen som en del 
av realisationsvinsten/-förlusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som 
uppkommer vid förvärv av en utlandsverksam-
het behandlas som tillgångar och skulder hos 
denna verksamhet och omräknas till balansda-
gens kurs.

näRståendetRansaktioneR

Vad gäller styrelsens, VDs och övriga ledande 
befattningshavares löner och andra ersätt-
ningar, kostnader och förpliktelser som avser 
pensioner och liknande förmåner, avtal avse-
ende avgångsvederlag, se not 6.

I nordiskt dotterbolag har till styrelseledamot 
utgått provisionsersättning relaterad till tidi-
gare företagsförvärv på 118 tkr. Styrelseleda-
moten är ej anställd i koncernen och ingår inte 
i moderbolagets styrelse.

MODERBOLAGETS 
REDOVISNINGSPRINCIPER 

UppskjUten skatt

I moderbolaget redovisas – på grund av sam-
bandet mellan redovisning och beskattning 
– den uppskjutna skatteskulden på obeskat-
tade reserver, som en del av de obeskattade 
reserverna.

dotteRföRetag

I moderbolagets bokslut redovisas andelar 
i dotterföretag till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar. Som 
utdelning från dotterföretag redovisas endast 
erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats 
efter förvärvet.

intResseföRetag

I moderbolagets bokslut redovisas andelar 
i intresseföretag till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar. Som 
intäkt från intresseföretag redovisas endast 
erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats 
efter förvärvet.

konceRnBidRag och aktieägaRtillskott

Företaget redovisar koncernbidrag och 
aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från 
Redovisningsrådets Akutgrupp.
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital 
hos mottagaren och aktiveras i aktier och 
andelar hos givaren, i den mån nedskrivning 
ej erfordras.
Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk 
innebörd. Det innebär att koncernbidrag som 
lämnats i syfte att minimera koncernens totala 
skatt redovisas direkt mot balanserade vinstme-
del efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

eRsättningaR till anställda

Moderbolaget redovisar förmånsbestämda 
pensionsplaner enligt FARs rekommendation nr 
4, Redovisning av pensionsskuld och pensions-
kostnad. Moderbolaget har utfäst förmånsba-
serade pensioner till anställda. Moderbolagets 
förpliktelser att i framtiden utbetala pension 
har härvid ett nuvärde, bestämt för varje 
anställd av bland annat pensionsnivån, åldern 
och i vilken grad full pension blivit intjänad. 
Detta nuvärde har beräknats enligt aktuariella 
grunder, och utgår från de löne- och pensions-
nivåer som råder vid balansdagen. Pensionså-
tagandena redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. Pensionsåtaganden för 
tjänstemän som är tryggade genom försäk-
ring i Alecta, redovisas i moderbolaget som 
en avgiftsbestämd plan. Räntedelen i årets 
pensionskostnad redovisas bland finansiella 
kostnader. Övriga pensionskostnader belastar 
rörelseresultatet.
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not 3 finansiell RiskhanteRing

finansiella RiskeR

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella 
risker, inkluderande effekterna av förändringar av priser på låne- och 
kapitalmarknad, valutakurser och räntesatser. Koncernens övergripande 
riskhanteringsprogram fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella 
marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma 
effekter på koncernens resultat. Koncernen använder valutatermins-
kontrakt och i förekommande fall ränteswappar för att säkra viss 
exponering. Riskhanteringen sköts av en central ekonomifunktion i 
samarbete med affärsområdenas ekonomifunktioner (Koncernfinans) 
enligt principer som godkänts av styrelsen. Koncernfinans identifierar, 
utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med Koncer-
nens operationella enheter. Styrelsen upprättar skriftliga principer såväl 
för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom 
valutarisker, ränterisker, kreditrisker, användning av derivatinstrument 
och placering av överlikviditet.

valUtaRiskeR

Koncernen utsätts för transaktionsrisker vid köp/försäljningar och finan-
siella transaktioner i utländsk valuta. Valutaexponeringen avser primärt 
EURO och US dollar. Offerter och prislistor innehåller valutaklausul. 
Kontinuerliga prisjusteringar sker i paritet till förändrade inköpspriser or-
sakade av bl. a. valutaförändringar. Terminssäkring sker i följande fall: 
Enstaka större affärer med fast pris till kund; avtal utan valutaklausul; 
stora enskilda inköp utan möjlighet till prisjustering. Vid omräkning till 
koncernvalutan SEK utsätts koncernen för omräkningsrisk. Denna typ av 
valutarisk säkras ej, förutom i Storbritannien och Schweiz där s k equity 
hedge finns. Uppkommen valutadifferens jämfört med föregående år 
framgår av not 16. På balansdagen hade bolaget inga utestående 
valutaterminskontrakt eller andra finansiella instrument för vilka verkligt 
värde ska redovisas.

RänteRiskeR

Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt 
oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Koncernen 
innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar. Vid årets slut var i 
princip samtliga skulder till rörlig ränta då detta bedömdes som mest 
fördelaktigt. Koncernen har stort fokus på den löpande ränteutveckling-
en och frågan om räntebindning av hela eller delar av skulden till rörlig 
ränta är föremål för löpande behandling i G & L Beijer ABs styrelse.  

kReditRisk

Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen 
har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter sker till 
kunder med lämplig kreditbakgrund. Genom det stora antalet kunder 
och transaktioner som koncernen har så hålls kreditrisken på en låg 
nivå. 

likviditetsRisk

Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt, 
vilket innebär att bibehålla tillräckliga likvida medel, tillgänglig finansie-
ring och genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter. På balansdagen 
fanns likvida medel inklusive outnyttjad checkkredit på sammanlagt 
184,7 mkr (146,0). 

not 4 viktiga UppskattningaR och BedömningaR föR Redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på 
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på fram-
tida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. 
De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande räkenskapsår är framförallt prövning av nedskriv-
ningsbehov för goodwill.

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger 
för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 
2. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts ge-
nom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras (not 19).
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not 5 RappoRteRing föR segment

Rörelsegrenar: Koncernen är organiserad i två affärsområden, Beijer Ref och Beijer Industriteknik. Affärsområdena utgår den primära 
indelningsgrunden. Det förekommer ingen försäljning eller andra transaktioner mellan de olika rörelsegrenarna. Ofördelade kostnader 
representerar gemensamma kostnader.

Segmentsindelningen betingas av produkterna och därmed kunderna man vänder sig till. 
Segmentet Beijer Ref delas in i tre verksamhetsgrenar – grossistverksamhet, luftkonditionering samt tillverkning, varav grossistverksamheten är störst. 
Företagen inom denna verksamhetsgren är fullsortimentsgrossister för kylbranschen. Man tillhandahåller produkter och tjänster till den europeiska 
marknaden för kyl/frys, teknisk isolering, värmepumpar och klimatkomfort. 
Segmentet Beijer Industriteknik är en grossist- och handelsrörelse som säljer ett brett produktprogram av insatsvaror, maskiner och anläggningar till 
tillverknings- och verkstadsindustrierna.
            
Rörelsegrenstillgångar består framför allt av materiella anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar, varulager, fordringar och 
rörelsekassa.  
Rörelsegrensskulder består av rörelseskulder men inte poster som skatt och viss företagsupplåning.      
Investeringar består av inköp av materiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar, inklusive ökningar som blivit följden av 
förvärv. 
           
sekUndäRa segment – geogRafiska omRåden          
Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Europa. I Sverige, som är koncernens hemmamarknad, bedrivs verksamhet inom både Beijer Ref 
och Beijer Industriteknik, liksom i Norge och Finland. I övriga länder bedrivs huvudsakligen verksamhet inom affärsområde Beijer Ref.   
Försäljningssiffrorna baseras på det land där kunden finns. Tillgångar och investeringar rapporteras där tillgången finns.

pRimäRa segment – RöRelsegRenaR

 BeijeR Ref BeijeR indUstRiteknik konceRnen

 2006 2005 2006 2005 2006 2005
intäkteR

Extern försäljning 2 018 311 1 743 186 573 896 589 683 2 592 207 2 332 869
Summa intäkter 2 018 311  1 743 186 573 896  589 683 2 592 207  2 332 869
  
ResUltat

Resultat per rörelsegren 150 426 85 265 38 133 41 827 188 559 127 092
Ofördelade kostnader     – 16 705 – 16 532
Rörelseresultat 150 426  85 265 38 133  41 827 171 854 110 560
Resultat från andelar i intresseföretag     6 355 —
Finansiella intäkter     2 030 13 574
Finansiella kostnader     – 23 614 – 24 112
Skatt på årets resultat     – 47 407 – 27 947
Årets resultat     109 218 72 075
  
övRiga UpplysningaR	   
Tillgångar 1 273 967 1 153 801 244 776 270 216 1 518 743 1 424 017
Ofördelade tillgångar     23 402 38 410
Summa tillgångar     1 542 145 1 462 427
Skulder 347 711 282 622 85 398 102 164 433 109 384 786
Ofördelade skulder     518 142 531 356
Summa skulder     951 251 916 142
Investeringar 25 292 34 645 5 609 6 234
Avskrivningar 28 695 26 723 6 624 6 191

	 föRsäljning tillgångaR investeRingaR

 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Sverige 850 391 856 651 654 611 686 699 12 075 15 617
Storbritannien 493 705 434 140 269 952 242 874 6 285 7 129
Nederländerna 262 167 213 843 141 098 110 301 761 492
Danmark 245 441 193 776 308 118 284 671 2 666 4 643
Norge 211 158 172 707 97 609 90 691 1 755 3 293
Finland 146 007 140 868 78 935 83 095 1 379 4 336
Schweiz 107 354 102 207 55 612 56 680 1 177 768
Polen 56 252 49 546 33 575 26 018 29 25 
Ungern 41 368 45 131 32 727 28 104 3 980 3 327
Övriga Europa 148 374 73 587 52 329 44 050 794 1 249
Övriga världen 29 990 50 413 — — — —
Summa 2 592 207 2 332 869 1 724 566 1 653 183 30 901 40 879
Ofördelade tillgångar/Elimineringar   – 182 421 – 190 756
Summa tillgångar   1 542 145 1 462 427
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Noter

not 6 anställda och eRsättningaR till anställda	     
        
medelantalet anställda 
modeRBolaget 2006 vaRav män 2005 vaRav män

Sverige 3 67% 3 67%
Totalt i moderbolaget 3 67% 3 67%

dotteRBolagen

Sverige 386 86% 390 86%
Storbritannien 158 73% 156 74%
Norge  88 81% 89 83%
Nederländerna 57 75% 58 76%
Finland 53 79% 55 78%
Danmark 48 81% 44 77%
Schweiz 35 66% 37 65%
Ungern 31 65% 40 60%
Polen 16 81% 17 76%
Irland 10 70% 9 78%
Estland 8 75% 7 71%
Lettland 5 60% 5 60%
Litauen 5 60% 4 75%
Rumänien 4 75% 4 75%
Tyskland — — 1 100%
Totalt i dotterbolag 904 80% 916 79%
Koncernen totalt 907 79% 919 79%

löneR, andRa eRsättningaR 
och sociala kostnadeR (tkR)	 2006  2005 
 löneR och sociala löneR och sociala

 eRsättningaR kostnadeR eRsättningaR kostnadeR

Moderbolaget 1 5 160 2 926 4 743 2 644
(varav pensionskostnader) 2 — (1 114) — (982)
Dotterbolag 316 642 94 187 306 428 87 769
(varav pensionskostnader) — (22 602) — (14 148)
Koncernen totalt 321 802 97 113 311 171 90 413
(varav pensionskostnader) 3 — (23 716) — (15 130)

 1) Sjukfrånvaro rapporteras ej för moderbolaget då antalet anställda understiger 10.
2) Av moderbolagets pensionskostnader avser 710 (695) styrelse och VD.
3) Av koncernens pensionskostnader avser 4 167 (4 141) gruppen styrelse och VD.
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Noter

(forts Not 6)

Förmåner	till	ledande	befattningshavare
Styrelsearvode till styrelsens ordförande har under 2006 uppgått till 300 tkr och till övriga ledamöter sammanlagt 
570 tkr. Styrelsen består av fyra män och en kvinna. VD Joen Magnusson har erhållit lön, ersättningar samt övriga 
förmåner uppgående till 2 975 tkr (2 829) inklusive resultatlön på 210 tkr (200). Till pensionsförsäkring avsätts ett 
årligt belopp motsvarande 26% av bruttolönen inklusive resultatlön. Pensionslösningen är avgiftsbestämd. Pensions-
ålder för VD inträder vid 65 år. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller VD 24 månadslöner samt 26% avsättning 
till pensionsförsäkring. Resultatlön beslutas årligen av styrelsen och kan maximalt uppgå till en månadslön. Resultatlön 
baseras på kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse. Övriga ledande befattningshavare består av ekonomidirektören 
samt de två affärsområdescheferna, samtliga män, som sammantaget erhållit lön, ersättningar samt övriga förmåner 
uppgående till 4 234 tkr (4 115) inklusive resultatlön på 299 tkr (285). Pensionslösningar till övriga ledande 
befattningshavare är avgiftsbestämda och uppgår i genomsnitt till 23% av lön inklusive resultatlön. Vid uppsägning 
från bolagets sida erhåller dessa i genomsnitt 10 månadslöner samt i genomsnitt 23% avsättning till pensions-
försäkring. En av de ledande befattningshavarna har, utöver 12 månaders uppsägningslön, 12 månaders 
avgångsvederlag. Egen uppsägning från VDs eller annan ledande befattningshavares sida utlöser inget 
avgångsvederlag. Vid ny anställning sker ej någon avräkning av avgångsvederlag.

Styrelsen handhar frågor om ersättningar till de ledande befattningshavarna och styrelsen i sin helhet utgör 
ersättningskommitté. Dock deltar ej VD i beslut rörande sin egen ersättning.
Frågan bereds under årets första styrelsemöte och beslutas vid det styrelsemöte som hålls i samband med 
årsstämman. 

löneR och andRa eRsättningaR föRdelade peR land och mellan styRelseledamöteR m.fl. och övRiga anställda

 2006  2005
 styRelse och vd övRiga anställda styRelse och vd övRiga anställda

modeRBolaget totalt 3 652 1 508 3 307 1 436
(varav tantiem o.d.) (210) (114) (200) (108)
  
dotteRBolag i sveRige 10 798 122 046 10 689 119 416
(varav tantiem o.d.) (1 273) (4 794) (1 016) (3 809)
  
dotteRBolag Utomlands  
Storbritannien 2 267 44 594 1 792 43 386
(varav tantiem o.d.) (407) (407) (—) (—)
Norge  3 493 32 508 3 107 32 069
(varav tantiem o.d.) (491) (638) (131) (110)
Danmark 3 449 22 934 2 544 20 266
(varav tantiem o.d.) (955) (—) (668) (—)
Nederländerna 1 277 21 833 1 179 19 080
(varav tantiem o.d.) (259) (1 222) (—) (—)
Finland 3 082 16 085 3 120 15 934
(varav tantiem o.d.) (416) (787) (213) (382)
Schweiz 1 365 14 746 1 331 16 606
(varav tantiem o.d.) (59) (594) (—) (48)
Ungern 781 4 191 600 5 339
Irland — 3 739 — 2 971
(varav tantiem o.d.) (—) (342) (—) (—)
Polen 1 003 2 606 898 2 183
(varav tantiem o.d.) (254) (466) (180) (344)
Tyskland — — — 892
Estland 502 1 137 840 599
(varav tantiem o.d.) (204) (65) (141) (50)
Lettland 372 479 293 347
(varav tantiem o.d.) (80) (27) (—) (—)
Litauen 340 434 323 387
Rumänien 442 139 145 92
Dotterbolag totalt 29 171 287 471 28 861 279 567
(varav tantiem o.d.) (4 398) (9 342) (2 349) (4 743)
Koncernen totalt 32 823 288 979 30 168 281 003
(varav tantiem o.d.) (4 608) (9 456) (2 549) (4 851)
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not 14 BokslUtsdispositioneR

modeRBolaget	 2006 2005
Periodiseringsfond, årets förändring 3 051 6 659
Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning enligt plan
– Inventarier, verktyg och installationer 8 – 28
Summa 3 059 6 631

not 13 finansiella kostnadeR

konceRnen	 2006 2005
Räntekostnader – 22 358 – 22 709
Valutakursförlust – 597 – 743
Övrigt – 659 – 660
Summa – 23 614 – 24 112

modeRBolaget

Räntekostnader, koncernföretag – 9 – 32
Räntekostnader, externt – 11 020 – 9 946
Valutakursvinst/förlust 93 – 608
Summa – 10 936 – 10 586

not 12 finansiella intäkteR

konceRnen	 2006 2005
Ränteintäkter 1 776 4 427
Valutakursvinst 224 1 197
Realisationsvinst 30 —
Summa 2 030 5 624

modeRBolaget

Ränteintäkter, koncernföretag 12 093 10 448
Ränteintäkter, externt 59 23
Valutakursförlust/vinst – 11 154
Summa 12 141 10 625

not 11 ResUltat fRån övRiga väRdepappeR

konceRnen	 2006 2005
Utdelning — 1 516
Reavinst försäljning aktier Malmö Hamn — 6 434
Summa — 7 950

modeRBolaget

Utdelning — 1 516
Reavinst försäljning aktier Malmö Hamn — 10 213
Summa — 11 729

not 10 ResUltat fRån andelaR i konceRnföRetag

modeRBolaget	 2006 2005
Erhållen utdelning 45 533 35 076
Summa 45 533 35 076

Moderbolaget har erhållit utdelning från Beijer Industriteknik AB med 
18 000 tkr, G & L Beijer A/S med 15 533 tkr och från Beijer Ref AB 
med 12 000 tkr.

not 8 eRsättningaR till RevisoReR

I övriga externa kostnader år 2006 ingår kostnader för revision och 
andra uppdrag utförda av huvudrevisor PricewaterhouseCoopers enligt 
följande:

konceRnen	 2006 2005
Revision, huvudrevisor 2 213 1 983
Revision, övriga 102 639
Andra uppdrag (huvudrevisor och övriga) 1 228 901
Summa 3 543 3 523

modeRBolaget

Revision, huvudrevisor 647 310
Revision, övriga — 526
Andra uppdrag (huvudrevisor och övriga) 571 727
Summa 1 218 1 563

not 7 övRiga RöRelseintäkteR

konceRnen	 2006 2005
Provisioner 19 123 17 257
Realisationsvinst 10 341 1 906
Installationsarbete 3 605 236
Hyresintäkt utrustning 3 447 2 553
Hyror 1 275 4 725
Valutakursvinster 1 002 669
Övrigt 1 995 8
Summa 40 788 27 354

modeRBolaget

Realisationsvinst — 93
Övrigt 33 8
Summa 33 101

Noter

not 9 leasingavtal

konceRnen	 2006 2005
Årets leasingkostnad 36 665 34 276
Leasingavgift som förfaller inom 1 år 25 855 26 569
Leasingavgift som förfaller mellan 1-5 år 63 563 62 914
Leasingavgift som förfaller senare än 5 år 787 1 393

Ovanstående belopp avser i huvudsak hyresavtal för lokaler, men även 
leasingavgifter för bilar, truckar och kontorsutrustning ingår.
Hyresavtalen löper med sedvanliga indexklausuler och bilkontrakten 
löper med normala räntevillkor.
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not 15 skatt på åRets ResUltat

konceRnen	 2006 2005
Aktuell skatt – 44 718 – 22 720
Uppskjuten skatt (not 30) – 2 689 – 5 227
Skatt på årets resultat – 47 407 – 27 947

avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 156 625 100 022
Skattekostnad beräknad efter 
faktisk skattesats, 28% – 43 855 – 28 006
Effekt av olika skattesatser 696 – 489
Ej avdragsgilla kostnader – 7 382 – 2 920
Ej skattepliktiga intäkter 2 907 3 273
Skatt hänförlig till tidigare år 611 16
Utnyttjade, tidigare ej redovisade 
förlustavdrag — 769
Övrigt – 384 – 590
Redovisad effektiv skatt – 47 407 – 27 947
Effektiv skattesats 30,3% 27,9%

modeRBolaget	
Aktuell skatt 2 486 2 574
Skatt på årets resultat 2 486  2 574

avstämning av effektiv skatt	
Resultat före skatt 36 272 37 062
Skattekostnad beräknad efter 
faktisk skattesats, 28% – 10 156 – 10 377
Ej avdragsgilla kostnader* – 107 – 154
Ej skattepliktiga intäkter 12 749 13 105
Redovisad effektiv skatt 2 486 2 574
Effektiv skattesats – 6,9% – 6,9%

*) varav skatt på periodiseringsfond – 47 – 109

not 17 ResUltat peR aktie

	 2006 2005
Resultat som är hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 109 043 72 680
Vägt genomsnitt antal 
utestående aktier 6 199 688 6 199 688
Resultat per aktie, kr* 17,59 11,72

*) Ingen utspädning förekommer

not 16 valUtapåveRkan i ResUltat

konceRnen	 2006 2005
Valutapåverkan i rörelseresultat 1 002 669
Valutapåverkan i finansnetto – 373 454
Valutapåverkan i resultat efter skatt 629 1 123

modeRBolaget

Valutapåverkan i rörelseresultat — —
Valutapåverkan i finansnetto 82 – 454
Valutapåverkan i resultat efter skatt 82 – 454

Noter

not 18 Utdelning peR aktie

De utdelningar som betalats ut under 2006 och 2005 uppgick till 
30 998 tkr (5,00 kr per aktie) respektive 26 348 tkr (4,25 kr per aktie). 
På årsstämman den 27 april 2007 kommer en utdelning avseende år 
2006 på 6,50 kr per aktie, totalt 40 298 tkr, att föreslås.
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Balanserade utgifter för programvaror
modeRBolaget

ackUmUleRade anskaffningsväRden	 2006 2005
Vid årets början 706 706
Summa 706 706

ackUmUleRade avskRivningaR enligt plan

Vid årets början – 706 – 565
Årets avskrivning enligt plan — – 141
Summa – 706 – 706
Planenligt restvärde — —

Totalt immateriella anläggningstillgångar
konceRnen

ackUmUleRade anskaffningsväRden	 2006 2005
Vid årets början 322 801 295 899
Årets anskaffningar 7 030 9 260
Företagsförvärv 4 648 56
Justering av förvärvskalkyl — 2 400
Avyttringar och utrangeringar – 11 612 – 548
Omklassificering —  3 526
Årets omräkningsdifferenser – 8 319 12 208
Summa 314 548 322 801

ackUmUleRade avskRivningaR enligt plan

Vid årets början – 15 695 – 6 772
Avyttringar och utrangeringar — 167
Årets avskrivning enligt plan – 7 282 – 5 985
Omklassificering — – 2 522
Årets omräkningsdifferenser 757 – 583
Summa – 22 220 – 15 695
Planenligt restvärde 292 328 307 106

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter 
identifierade per verksamhetsland och rörelsegren.

goodwill 2006 2005
Beijer Ref 248 958 252 572
Beijer Industriteknik 28 232 39 844
Summa 277 190 292 416

Goodwill
konceRnen

ackUmUleRade anskaffningsväRden	 2006 2005
Vid årets början 292 416 279 108
Företagsförvärv 3 647 56
Justering av förvärvskalkyl — 2 400
Avyttringar och utrangeringar – 11 612 —
Årets omräkningsdifferenser – 7 261 10 852
Planenligt restvärde 277 190 292 416

not 19 immateRiella anläggningstillgångaR

Balanserade utgifter för programvaror
konceRnen

ackUmUleRade anskaffningsväRden	 2006 2005
Vid årets början 26 443 14 002
Årets anskaffningar 4 761 7 785
Omklassificering — 3 301
Årets omräkningsdifferenser – 1 058 1 355
Summa 30 146 26 443

ackUmUleRade avskRivningaR enligt plan

Vid årets början – 15 039 – 6 473
Årets avskrivning enligt plan – 6 705 – 5 556
Omklassificering — – 2 420
Årets omräkningsdifferenser 757 – 590
Summa – 20 987 – 15 039
Planenligt restvärde 9 159 11 404

Balanserade utgifter för forskning och utveckling mm
konceRnen

ackUmUleRade anskaffningsväRden	 2006 2005
Vid årets början 3 942 2 789
Årets anskaffningar 2 269 1 475
Företagsförvärv 1 001 —
Avyttringar och utrangeringar — – 548
Omklassificering — 225
Årets omräkningsdifferenser — 1
Summa 7 212 3 942

ackUmUleRade avskRivningaR enligt plan

Vid årets början – 656 – 299
Avyttringar och utrangeringar — 167
Årets avskrivning enligt plan – 577 – 429
Omklassificering — – 102
Årets omräkningsdifferenser — 7
Summa – 1 233 – 656
Planenligt restvärde 5 979 3 286

Noter

Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet fastställs 
baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår 
från uppskattade framtida kassaflöden baserade på finansiella 
budgetar som godkänts av koncernledningen för det närmaste året. 
Därefter har uppskattningar gjorts av respektive affärsområdesledning 
och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden 
extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt och framtida 
lönsamhetsutveckling. De viktigaste variablerna vid beräkning av 
nyttjandevärdet är rörelsemarginal och tillväxt. Dessa är uppskattade 
utifrån branscherfarenhet och historisk erfarenhet.

Diskonteringsräntan som uppgår till 7,1% före skatt har fastställts med 
hjälp av gängse verktyg för uträkning av avkastningskrav på kapital 
och vägt snitt av avkastningskrav för bolagets totala kapital.

Det föreligger inget nedskrivningsbehov av koncernens goodwillpost.
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Inventarier, verktyg och installationer
modeRBolaget

ackUmUleRade anskaffningsväRden	 2006 2005
Vid årets början 1 782 1 614
Årets anskaffningar 105 925
Avyttringar och utrangeringar – 65 – 757
Summa 1 822 1 782

ackUmUleRade avskRivningaR enligt plan

Vid årets början – 929 – 832
Avyttringar och utrangeringar 65 126
Årets avskrivning enligt plan – 249 – 223
Summa – 1 113 – 929
Planenligt restvärde 709 853

Totalt materiella anläggningstillgångar
konceRnen

ackUmUleRade anskaffningsväRden	 2006 2005
Vid årets början 538 997 526 235
Årets anskaffningar 18 978 29 972
Företagsförvärv 350 —
Avyttringar och utrangeringar – 43 152 – 29 625
Omklassificering — – 3 526
Årets omräkningsdifferenser – 8 498 15 941
Summa 506 675 538 997

ackUmUleRade avskRivningaR enligt plan

Vid årets början – 326 263 – 316 682
Avyttringar och utrangeringar 16 977 26 051
Årets avskrivning enligt plan – 27 939 – 27 299
Årets upp-/nedskrivning – 351 —
Omklassificering — 2 522
Årets omräkningsdifferenser 4 950 – 10 855
Summa – 332 626 – 326 263
Planenligt restvärde 174 049 212 734

Pågående nyanläggningar
konceRnen	 2006 2005
Ingående balans 343 52
Under året nedlagda kostnader — 343
Under året genomförda omklassificeringar – 328 – 52
Summa 15 343

Inventarier, verktyg och installationer
konceRnen

ackUmUleRade anskaffningsväRden	 2006 2005
Vid årets början 214 104 210 921
Årets anskaffningar 14 708 22 142
Företagsförvärv 350 —
Avyttringar och utrangeringar – 11 884 – 26 650
Omklassificering 328 – 2 007
Årets omräkningsdifferenser – 5 835 9 698
Summa 211 771 214 104

ackUmUleRade avskRivningaR enligt plan

Vid årets början – 150 821 – 152 608
Avyttringar och utrangeringar 9 791 24 462
Årets avskrivning enligt plan – 16 348 – 16 997
Omklassificering — 2 234
Årets omräkningsdifferenser 2 611 – 7 912
Summa – 154 767 – 150 821
Planenligt restvärde 57 004 63 283

Maskiner och andra tekniska anläggningar
konceRnen

ackUmUleRade anskaffningsväRden	 2006 2005
Vid årets början 154 102 150 492
Årets anskaffningar 2 756 6 433
Avyttringar och utrangeringar – 187 – 2 975
Omklassificeringar — – 1 467
Årets omräkningsdifferenser – 1 556 1 619
Summa 155 115 154 102

ackUmUleRade avskRivningaR enligt plan

Vid årets början – 122 769 – 117 520
Avyttringar och utrangeringar 163 1 589
Årets avskrivning enligt plan – 6 738 – 5 462
Årets upp-/nedskrivning – 260 —
Omklassificeringar — 288
Årets omräkningsdifferenser 2 494 – 1 664
Summa – 127 110 – 122 769
Planenligt restvärde 28 005 31 333

not 20 mateRiella anläggningstillgångaR

Byggnader och mark
konceRnen

ackUmUleRade anskaffningsväRden	 2006 2005
Vid årets början 170 448 164 770
Årets anskaffningar 1 514 1 054
Avyttringar och utrangeringar – 31 081 —
Årets omräkningsdifferenser – 1 107 4 624
Summa 139 774 170 448

ackUmUleRade avskRivningaR enligt plan

Vid årets början – 52 673 – 46 554
Avyttringar och utrangeringar 7 023 —
Årets avskrivning enligt plan – 4 853 – 4 840
Årets upp-/nedskrivning – 91 —
Årets omräkningsdifferenser – 155 – 1 279
Summa – 50 749 – 52 673
Planenligt restvärde 89 025 117 775
   Varav mark 5 785 9 898
Bokförda värden, Sverige 35 855 40 869
Taxeringsvärden, byggnader, Sverige 20 392 22 787
Taxeringsvärden, mark, Sverige 9 438 9 515

Noter
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	 	 	 antal	 diRekt kapital- indiRekt kapital- BokföRt väRde

Bolag	  oRg. nR säte andelaR andel i %1 andel i %1 2006 2005
G & L Beijer Förvaltning AB 556020-8935 Malmö 20 000 100  9 900 9 900
Fastighets AB Timmerön 556076-3442 Malmö   100
G & L Beijer Ltd SC38231 Glasgow   100
      
BeijeR Ref  
G & L Beijer Ref AB 556046-6087 Malmö 586 447 100  72 569 72 569
G & L Beijer A/S 56813616 Ballerup 40 000 100  142 553 142 553
Kylma AB 556059-7048 Solna   100  
Asarums Industrier AB 556072-3289 Karlshamn   100  
Schlösser Möller Kulde AS 914492149 Oslo   100  
OY Dimico AB 0130571-1 Borgå   100  
Külmakomponentide OÜ 10037180 Tallinn   100
OY Combi Cool AB 5999255 Helsingfors   100
Svenska Daikin AB 556216-8913 Solna   90
Kylkomponenter HJJ AB 556242-8986 Stockholm   100
H. Jessen Jürgensen A/S 16920401 Ballerup   100
Armadan A/S 16920436 Ballerup   100
BKF-Klima A/S 18297094 Ballerup   100
TT-Coil A/S 19509519 Ballerup   100
Beijer Ref ApS 26010292 Ballerup   100
TT-Coil Norge AS 947473697 Mysen   100
Beijer Ref Polska Sp.z.o.o 206476 Warzawa   100
TT-Coil Deutschland Gmbh 984002092 Hamburg   100
Max Cool Sia 344341 Riga   100
H. Jessen Jürgensen AB 556069-2724 Göteborg   100
Metrab Industri AB 556357-7344 Stockholm   100
UAB Beijer Ref, Lithuania 1177481 Vilnius   100
Werner Kuster AG 280.3.001.874-3 Frenkendorf   100
Dean & Wood Ltd 467637 Surrey   100
Dean & Wood Ireland 299353 Dublin   100
Coolmark bv 24151651 Barendrecht   100
Equinoxe Kft Cg 01-09-163446 Budapest   100
EQ Tehnica Frigului J35-2794-29 Timisoara   100
OY Beijer Ref Russia Ltd 18913916 Lappeenranta   100

BeijeR indUstRiteknik 
G & L Beijer Industriteknik AB 556650-8320 Malmö 50 000 100  20 000 20 000
G & L Beijer Industri AB 556031-1549 Malmö   100
Lundgrens Sverige AB 556063-3504 Göteborg   100
AB Tebeco Industriprodukter 556021-1442 Halmstad   100
Brogårdsand AB 556090-1851 Habo   100
Fyleverken IMB AB 556049-6787 Sjöbo   100
G & L Beijer AS 929417607 Drammen   100
G & L Beijer OY 0109075-7 Helsingfors   100
Slanggrossisten Ekonil AB 556173-1083 Helsingborg   100

Koncernen totalt      245 022 245 022

Noter

1) Kapitalandelen överensstämmer med röstandelen för totalt antal aktier

not 21 andelaR i konceRnföRetag

specifikation av modeRBolagets och konceRnens innehav av aktieR och andelaR i konceRnBolag
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not 22 andelaR i intResseföRetag

Innehavet avser Förvaltnings AB Norra Vallgatan 
(org. nr. 556669-0383) som har sitt säte i Malmö, Sverige.

konceRnen	 2006 2005
Ingående balans 9 750 —
Förvärv under året — 9 750
Andel av vinst 1 6 355 —
Utgående balans 16 105 9 750

1) Andel av vinst anges efter skatt.

Koncernens andel i intresseföretaget, vilket är onoterat, 
var på balansdagen som följer:

 2006 2005
Tillgångar 43 456 29 590
Skulder 9 436 9 692
Årets vinst 13 424 —
Ägarandel, % 47 49

modeRBolaget 2006 2005
Ingående balans 9 750 —
Förvärv under året — 9 750
Utgående balans 9 750 9 750

not 28 oBeskattade ReseRveR

modeRBolaget	 2006 2005
Periodiseringsfonder 4 024 7 075
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 145 153
Summa* 4 169 7 228

*) Andelen skatt uppgår till 28%

not 27 aktiekapital

Antal aktier 2006 2005
A-aktier med röstvärde 10 647 205 647 205
B-aktier med röstvärde 1 5 574 283 5 574 283
Totalt 6 221 488 6 221 488

Aktier i eget förvar –21 800 –21 800
Antal utestående aktier 6 199 688 6 199 688

Varje aktie har ett kvotvärde på 35 kr.

not 25 vaRUlageR

konceRnen	 2006 2005
Råvaror och förnödenheter 41 535 37 668
Varor under tillverkning 11 820 9 893
Färdiga varor och handelsvaror1 420 362 386 249
Förskott till leverantörer 2 060 520
Summa varulager 475 777 434 330

1) Varav redovisat till 
nettoförsäljningsvärde 19 555 19 680

not 24 kUndfoRdRingaR och andRa foRdRingaR

konceRnen	 2006 2005
Kundfordringar 438 593 381 839
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 38 450 30 962
Övriga fordringar 18 993 17 575
Vid årets slut 496 036 430 376
Avgår långfristig del – 137 – 384 
koRtfRistig del 495 899 429 992

Alla långfristiga fordringar förfaller inom fem år från balansdagen.
I kundfordringar är reservering för värdeminskning gjord med 
9 493 tkr (10 867).
Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar överensstämmer 
med redovisade värden.
Det finns ingen koncentration av kreditrisker avseende kundfordringar, 
eftersom koncernen har ett stort antal kunder som dessutom är spridda 
internationellt.

not 23 finansiella tillgångaR som kan säljas

konceRnen	 2006 2005
Vid årets början 102 13 140
Årets anskaffningar — 28
Avyttringar – 102 – 13 066
Bokfört värde — 102

Noter

not 26 likvida medel

Likvida medel i koncernen består av medel i kassa och bank och 
uppgick till 77 999 tkr (44 097).
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	 väRde Redovisat omRäknings- väRde Redovisat omRäknings- väRde

 2004-12-31 öveR ResUltat- diffeRenseR 2005-12-31 öveR ResUltat- diffeRenseR 2006-12-31
konceRnen   Räkningen   Räkningen

UppskjUtna skattefoRdRingaR:
Anläggningstillgångar 3 454 996 249 4 699 – 3 467 29 1 261
Varulager 641 – 139 2 504 617 25 1 146
Pensionsavsättningar 7 243 – 3 134 260 4 369 – 1 528 259 3 100
Övriga avsättningar 1 088 1 303 13 2 404 2 664 – 13 5 055
Förlustavdrag 10 923 – 4 062 776 7 637 – 5 021 128 2 744
Övrigt 2 011 – 541 35 1 505 275 – 41 1 739
Kvittning – 4 928 – 1 413 — – 6 341 170 — – 6 171
Summa uppskjutna skattefordringar 20 432 – 6 990 1 335 14 777 – 6 290 387 8 874

UppskjUtna skatteskUldeR:
Anläggningstillgångar – 15 668 – 1 783 – 50 – 17 501 1 539 21 – 15 941
Varulager – 2 452 – 893 – 100 – 3 445 895 127 – 2 423
Periodiseringsfond – 19 307 2 325 5 – 16 977 1 337 – 5 – 15 645
Övrigt – 701 701 — — — — 0
Kvittning 4 928 1 413 — 6 341 – 170 — 6 171
Summa uppskjutna skatteskulder – 33 200 1 763 – 145 – 31 582 3 601 143 – 27 838

Uppskjuten skatt – 12 768 – 5 227 1 190 – 16 805 – 2 689 530 – 18 964

modeRBolaget

långfRistig	 2006 2005
Banklån 154 500 178 500
Summa långfristig 154 500  178 500

koRtfRistig	
Checkräkningskredit 56 543 104 450
Banklån 63 999 43 998
Summa kortfristig 120 542 148 448
Summa upplåning 275 042 326 948

Förfallodagar för långfristig upplåning är som följer:
Mellan 1 och 5 år 154 500 159 200
Mer än 5 år — 19 300
 154 500  178 500

not 29 Upplåning

konceRnen

långfRistig	 2006 2005
Banklån 346 770 385 460
Summa långfristig 346 770  385 460

koRtfRistig	
Checkräkningskredit 94 913 117 395
Banklån 111 175 85 582
Summa kortfristig 206 088 202 977
Summa upplåning 552 858 588 437
Koncernens räntemässiga bindningstid är i sin helhet kortare än 6 
månader. 
Förfallodagar för långfristig upplåning är som följer:
Mellan 1 och 5 år 342 684 358 819
Mer än 5 år 4 086 26 641
 346 770 385 460

Koncernens upplåning per valuta är följande:
SEK 318 936 341 246
GBP 96 173 80 967
DKK 54 657 84 851
EUR 46 342 37 032
CHF 15 900 20 733
NOK 13 615 17 053
Andra valutor 7 235 6 555
 552 858 588 437

Redovisade belopp för upplåning utgör en god approximation av dess 
verkliga värde.

Noter

not 30 UppskjUten skatt
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not 31 pensionsföRpliktelseR

konceRnen	 2006 2005
föRmånsBestämda föRpliktelseR 
och väRdet av föRvaltningstillgångaR

Helt eller delvis fonderade förpliktelser:	
Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 58 188 49 052
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde – 48 905 – 42 231
Summa helt eller delvis fonderade förpliktelser 9 283 6 821
Nettovärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser 6 572 6 960
Nettoförpliktelser före justeringar 15 855 13 781
Justeringar:
Ackumulerade oredovisade aktuariella vinster (+) 6 312 11 077 
och förluster (-) – 6 229 – 4 245
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 15 938 20 612

Nettobeloppet redovisas i följande post i balansräkningen:
Pensionsförpliktelser 15 938  20 612
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 15 938  20 612

Nettobeloppet fördelar sig på planer i följande länder:
Sverige 4 333 5 153
Norge 2 312 2 530
Nederländerna 9 293 12 929

pensionskostnad

Förmånsbestämda planer
Kostnad för pensioner intjänade under året 2 568 3 737
Räntekostnad 2 599 2 655
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar – 2 252 – 2 452
Aktuariella vinster(-) och förluster(+) som redovisats under året 21 – 194
Vinster(-) eller förluster(+) på reduceringar och regleringar – 560 – 6 528
Kostnad förmånsbestämda planer 2 376 – 2 783

Kostnad avgiftsbestämda planer 21 340 18 208
Löneskatt 3 416 3 460
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning 27 132 18 885

avstämning av nettoBelopp föR pensioneR i BalansRäkningen 
Följande tabell förklarar hur nettobeloppet i 
balansräkningen har förändrats under perioden
	
Nettobelopp vid årets ingång 20 612 28 708
Kostnad förmånsbestämda planer 614 1 368
Utbetalning av ersättningar – 1 604 – 3 586
Förändrade åtaganden i pensionsplaner – 3 072 – 6 567
Valutakursdifferenser – 612 689
Nettobelopp vid årets utgång 15 938 20 612

avkastning föRvaltningstillgångaR 
Verklig avkastning på förvaltningstillgångar 1 045 1 968
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 2 252 2 452
Aktuariellt resultat för förvaltningstillgångar under perioden – 1 207 – 485

aktUaRiella antaganden

Följande väsentliga aktuariella antaganden har tillämpats 
vid beräkningen av förpliktelserna:
Diskonteringsränta, % 4,0-4,75 4,0-5,5
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna, % 4,5-5,5 3,0-4,25
Framtida löneökningar, % 1,5-3,0 2,0-3,0
Framtida ökningar av pensioner, % 0,2-3,0 0,2-2,5

Noter

De nederländska förmånsbestämda pensionsplanerna 
omfattar i princip samtliga anställda och baseras på 
den genomsnittliga lönen under anställningstiden.

De svenska pensionsplanerna avser i huvudsak PRI-
skulder till anställda i Sverige. Resterande skuld avser 
tre pensionsplaner i Norge.

Löneskatteskuld på svenska pensionsplaner redovisas 
under rubriken Leverantörsskulder och andra skulder.
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not 35 eventUalföRpliktelseR / ansvaRsföRBindelseR

konceRnen	 2006 2005
Åtaganden gentemot pensionsinstitut 5 452 5 615
Summa 5 452 5 615

modeRBolaget	
Borgensförbindelser till förmån
för koncernföretag 89 317 181 949
Summa 89 317 181 949

not 34 ställda säkeRheteR

konceRnen 
föR egna skUldeR och avsättningaR 2006 2005
Fastighetsinteckningar 12 925 15 890
Företagsinteckningar 33 050 46 590
Aktier 386 730 350 426
Belånade kundfordringar 9 304 4 058
Pant varulager 8 209 2 940
Övrigt 2 465 —
Summa 452 683 419 904

modeRBolaget 
föR egna skUldeR och avsättningaR

Aktier i dotterbolag 235 122 235 122
Summa 235 122 235 122

not 33 leveRantöRsskUldeR och andRa skUldeR

konceRnen 2006 2005
Leverantörsskulder 236 373 183 386
Förskott från kunder 1 784 633
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 91 425 87 960
Övriga korta skulder 58 421 50 963
sUmma 388 003 322 942

gaRantiåtaganden	
Redovisat värde vid periodens ingång 6 526 7 550
Avsättningar som gjorts under perioden 1 410 1 856
Belopp som tagits i anspråk under perioden – 1 245 – 1 901
Outnyttjade belopp som återförts 
under perioden – 939 – 135
Omräkningsdifferens – 166 – 844
Redovisat värde vid periodens utgång 5 586 6 526

omstRUktUReRingsReseRv	
Redovisat värde vid periodens ingång 7 746 18 708
Belopp som tagits i anspråk under perioden – 2 225 – 10 962
Outnyttjade belopp som återförts 
under perioden – 243 — 
Omräkningsdifferens – 139 — 
Redovisat värde vid periodens utgång 5 139 7 746

övRigt	
Redovisat värde vid periodens ingång 95 181
Avsättningar som gjorts under perioden 133 95
Belopp som tagits i anspråk under perioden — – 181
Omräkningsdifferens – 7 — 
Redovisat värde vid periodens utgång 221 95

omstRUktUReRing

Vid förvärvet av Elsmarkgruppen gjordes avsättningar för de kostnader 
som beräknades i samband med omstruktureringsåtgärder. Den 
återstående reserven avser i huvudsak kostnader för avveckling av 
långa fastighetsleasingkontrakt i England.

gaRantiReseRv

En garantireserv redovisas när den underliggande produkten eller 
tjänsten sålts. Garantiavsättningen är beräknad utifrån tidigare års 
garantiutgifter och en beräkning av framtida garantirisk.

not 32 övRiga avsättningaR

konceRnen	 2006 2005
Garantiåtaganden 5 586 6 526
Omstruktureringsreserv 5 139 7 746
Övrigt 221 95
Summa 10 946 14 367

Långfristig del 10 725 14 272
Kortfristig del 221 95
Summa 10 946 14 367

Noter

Koncernens och moderbolagets ställda säkerheter utgör säkerhet 
för bankengagemang såsom lån och checkkrediter i koncernens 
huvudbanker.

Koncernens eventualförpliktelser utgörs av åtaganden gentemot 
pensionsinstitut. Moderbolagets borgensåtagande är till banker för 
dotterbolags krediter.
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Noter

not 36 föRetagsföRväRv

2006
Under året har två mindre förvärv inom affärsområdet Beijer 
Industriteknik gjorts. Den sammanlagda köpeskillingen är 1,9 mkr 
och betraktas inte ur ett koncernredovisningsperspektiv som materiellt. 
YGAB Eldfast AB i Västerås med två anställda förvärvades i maj 2006 
till en köpeskilling av 1,2 mkr samt slipmaterialverksamheten från 
Logitool AB i december till en köpeskilling av 0,7 mkr. Inga anställda 
medföljde i förvärvet av slipmaterialverksamheten.

Beijer Ref förvärvade resterande 49% av det ungerska bolaget 
Equinoxe vilket ursprungligen köptes i Elsmarkförvärvet 2004. 
Bolaget har konsoliderats i koncernens räkenskaper sedan juni 2004. 
Likviden för detta förvärv uppgick till 6,2 mkr.

2005
Inga förvärv skedde under året.

not 37 händelseR efteR Balansdagen

G & L Beijer AB gjorde genom affärsområdet Beijer Ref ett mindre 
förvärv av en dansk kylgrossist till en köpeskilling av 7,5 mkr. Bolaget 
konsolideras i G & L Beijers räkenskaper från och med 1 januari 2007.
Air-Con har inordnats under Beijer Refs danska verksamhet. 
Förvärvet påverkar ej koncernens nyckeltal i en materiell omfattning.

Beijer Ref avyttrade efter balansdagen ett av sina finländska dotter-
bolag, OY Dimico AB, som tillverkar kylbatterier för den finska 
marknaden. Avyttringen är ett led i arbetet med att koncentrera 
resurserna till handelsverksamheten.
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Revisionsberättelse

RevisionsBeRättelse

till åRsstämman i g & l BeijeR aB
oRg nR 556040-8113

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i G & L Beijer AB för år 2006. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 29-59. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för 
att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisnings-
lagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om års-
redovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkstäl-
lande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att ut-
värdera den samlade informationen i årsredovisningen 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 ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. 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 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 
antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och 
ställning.  Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 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.

Malmö den 19 mars 2007

 Mikael Eriksson Lars Nilsson
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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mkR 2006 2005 2004 2003 2002

föRsäljning och ResUltat
Nettoomsättning .................................................................... 2 592,2 2 332,9 1 973,7 1 400,9 1 415,5
Övriga rörelseintäkter mm ....................................................... 43,5 31,6 22,0 19,7 17,8
Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar .............................. –2 428,3 –2 220,6 –1 906,2 –1 321,6 –1 323,8
Avskrivningar ........................................................................ –35,6 –33,3 –29,8 –38,9 –37,9
Rörelseresultat........................................................................ 171,8 110,6 59,7 60,2 71,6

Räntenetto ............................................................................. –21,6 –18,5 –13,5 –9,1 –13,0
Övriga finansiella intäkter och kostnader .................................. 6,4 7,9 0,9 –0,6 –0,1
Resultat före skatt och minoritet ................................................ 156,6 100,0 47,1 50,5 58,4

Skatt ..................................................................................... –47,4 –27,9 –11,9 –16,0 –19,3
Resultat efter skatt .................................................................. 109,2 72,1 35,2 34,5 39,1

Minoritetens andel ................................................................. –0,2 0,6 –0,2 –0,2 –0,2

Nettoresultat .......................................................................... 109,0 72,7 35,0 34,3 38,9

kapitalstRUktUR
Kassa och bank inkl outnyttjad checkräkningskredit ................... 184,7 146,0 162,4 117,9 130,8
Eget kapital ........................................................................... 536,4 479,7 412,7 401,4 404,3
Sysselsatt kapital (1). ............................................................... 1 105,2 1 082,4 1 055,1 648,0 668,8
Operativt kapital (2). ............................................................... 1 027,2 1 038,3 995,1 617,5 611,6
Räntebärande skulder ............................................................. 565,4 605,6 638,8 245,9 263,9
Balansomslutning ................................................................... 1 542,1 1 462,4 1 431,2 884,8 898,4

nyckeltal
Soliditet, % (3). ....................................................................... 34,8 32,8 28,8 45,4 45,1
Avkastning på eget kapital, efter full skatt, % (4). ........................ 21,5 16,2 8,7 8,5 9,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % (5). ...................................... 16,5 11,6 7,4 9,6 11,1
Avkastning på operativt kapital, % (6). ...................................... 16,6 10,9 7,4 9,8 11,3
Räntetäckningsgrad, ggr (7). .................................................... 7,6 5,1 3,9 4,9 4,4
Skuldsättningsgrad, ggr (8)....................................................... 1,1 1,3 1,5 0,6 0,7
Vinstmarginal, % (9). ............................................................... 6,0 4,3 2,4 3,6 4,1

övRigt
Medelantalet anställda ........................................................... 907 919 839 645 677
    varav utanför Sverige ......................................................... 518 526 453 273 288
Löner exklusive sociala avgifter ................................................ 321,8 311,2 288,2 230,9 220,9
    varav utanför Sverige ......................................................... 183,8 178,3 158,3 101,0 100,7
Investeringar i materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar och förvärv ............................................................. 33,8 49,0 155,6 40,9 30,0

Siffrorna för 2004 – 2006 är redovisade i enlighet med IFRS medan uppgifter för tidigare år 
är redovisade enligt då gällande redovisningsprinciper.

definitioneR

(1) Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt.
(2) Sysselsatt kapital minus likvida medel och andra räntebärande tillgångar.
(3) Eget kapital inklusive minoritetsskuld i procent av balansomslutningen.
(4) Resultat efter avdrag för full skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
(5) Resultat före skatt och minoritet plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
(6) Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.
(7) Resultat före skatt och minoritet plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.
(8) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.
(9) Resultat före skatt och minoritet i procent av årets nettoomsättning.

Fem år i sammandrag
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Adresser

Bolag inom affäRsomRådet BeijeR Ref 

g & l BeijeR Ref aB 
Skeppsbron 2, 211 20 Malmö, Sverige
Tel: 040-35 89 20 
Fax: 040-30 49 20 
www.kylma.se
www.beijerref.com
VD: Per Bertland 
 
kylma aB 
Box 4026, 171 04 Solna, Sverige
Tel: 08-598 908 00 
Fax: 08-598 908 91 
www.kylma.se
VD: Johan Bern 
 
asaRUms indUstRi aB 
Södra industrivägen 2-4, 374 50 Asarum, Sverige
Tel: 0454-334 00 
Fax: 0454-32 02 95 
www.aia.se
VD: Martin Andersson

h jessen jüRgensen aB
Aröds Industriväg 70
422 43 Hisings Backa, Sverige
Tel: 031-51 45 46
Fax: 031-51 45 65
VD: Johan Bern

kylkomponenteR hjj aB  
Box 4026, 171 04 Solna, Sverige 
Tel: 08-794 06 61 
Fax: 08-744 08 08 

svenska daikin aB
Box 1808, 171 22 Solna, Sverige
Tel: 08-564 855 40
Fax: 08-564 855 50
www.daikin.se
VD: Olof Elvander

g & l BeijeR a/s
Skeppsbron 2, 211 20 Malmö, Sverige
Tel: 040-35 89 20
Fax: 040-30 49 20
www.beijerref.com
VD: Per Bertland
  
aRmadan a/s
Tempovej 18-22, DK-2750 Ballerup, Danmark
Tel: 0045-70 26 06 36
Fax: 0045-70 26 34 05
VD: Finn Kaas Larsen

Bkf-klima a/s
Tempovej 18-22, DK-2750 Ballerup, Danmark
Tel: 0045-70 26 56 66
Fax: 0045-70 26 02 23
www.daikin.dk
VD: Finn Kaas Larsen

h. jessen jüRgensen a/s
Tempovej 18-22, DK-2750 Ballerup, Danmark
Tel: 0045-70 27 06 07
Fax: 0045-70 26 34 05
www.hjj.dk
VD: Finn Kaas Larsen

aiR-con a/s
A. Knudsens vej 15, DK-8400 Ebeltoft, Danmark
Tel: 0045-86 34 51 11
Fax: 0045-86 34 58 10
www.aircon.dk
VD: Finn Kaas Larsen

tt coil a/s
Svanningevej 2, DK-9220, Aalborg Ø, Danmark
Tel: 0045-98 15 95 00
Fax: 0045-98 15 90 85
www.tt-coil.dk
VD: Peter Rasmussen

schlösseR mölleR kUlde as 
Box 65, Bryn, NO-0611 Oslo 6, Norge
Tel: 0047-23 37 93 00 
Fax:0047-23 37 93 10
www.schlosser-moller.no 
VD: Ragnar Torsaeter

ttc noRge as
Box 54, NO-1851 Mysen, Norge
Tel: 0047-69 84 51 00
Fax: 0047-69 89 46 30
www.ttc.no
VD: Tore Grefslie

oy comBi cool aB 
Ruosilantie 14E, FIN-00390 Helsingfors, Finland
Tel: 00358-9 777 12 30 
Fax: 00358-9 79 09 35
www.combicool.fi 
VD: Fjalar Edlund

BeijeR Ref polska sp. zo. o.
Al. Krakowska 22 Sekocin Nowy
PL-05-090 Raszyn, Polen
Tel: 0048-22 715 58 58
Fax: 0048-22 715 58 60
www.beijer.pl
VD: Rafal Rosinski

külmakomponentide oü 
Kadaka tee 1, EE-10621 Tallinn, Estland
Tel: 00372-651 80 60 
Fax: 00372-651 80 66
www.kylmakom.ee 
VD: Jaan Loot

max cool sia
Ganibu dambis 24, Riga, LV-1005 Lettland
Tel: 00371-7 39 57 57
Fax: 00371-7 39 57 45
www.maxcool.lv
VD: Uldis Osenieks

UaB BeijeR RefRigeRation

Savanoriu pr. 189, 2053 Vilnius, Litauen
Tel: 00370-5 23 11 762
Fax: 00370-5 23 11 763
www.refrigeration.lt
VD: Jonas Jusevicius

oy BeijeR Ref RUssia ltd

Lentokentäntie 36, FIN-536 00 Lappeenranta, 
Finland
Tel: 00358-20 743 25 10
Fax: 00358-20 743 25 11
www.beijerrefrussia.fi
VD: Fjalar Edlund

weRneR kUsteR ag
Parkstrasse 6, CH-4402 Frenkendorf, Schweiz
Tel: 0041-61 906 1414
Fax: 0041-61 906 1444
www.wernerkuster.ch
VD: Peter Gubser

g & l BeijeR aB 
Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, Sverige
Tel: 040-35 89 00 
Fax: 040-23 51 65 
e-mail: info@gl.beijer.se 
www.beijers.com
VD: Joen Magnusson 

g & l BeijeR föRvaltning aB 
Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, Sverige
Tel: 040-35 89 00 
Fax: 040-23 51 65 
VD: Joen Magnusson



��

Adresser

g & l BeijeR indUstRiteknik aB 
Flintrännegatan 21, 211 24 Malmö, Sverige
Tel: 040-35 83 00   
Fax: 040-29 38 55 
VD: Peter Kollert

g & l BeijeR indUstRi aB 
Flintrännegatan 21, 211 24 Malmö, Sverige
Tel: 040-35 83 00   
Fax: 040-29 38 55
www.beijerind.se 
VD: Peter Skoog 
 
aB teBeco indUstRipRodUkteR 
Box 40, 301 02 Halmstad, Sverige
Tel: 035-15 32 00 
Fax: 035-15 32 29 
www.tebeco.se
VD: Gunnar Thornberg 

BRogåRdsand aB 
Box 117, 566 22 Habo, Sverige 
Tel: 036-410 45 
Fax: 036-419 85 
www.brogardsand.se
VD: Arne Forsell

fyleveRken imB aB 
Box 132, 275 23 Sjöbo, Sverige 
Tel: 0416-150 55 
Fax: 0416-151 11 
VD: Arne Forsell

lUndgRens sveRige aB 
Box 9114, 400 93 Göteborg, Sverige
Tel: 031-84 03 90 
Fax: 031-25 77 08 
www.lundgrenssverige.se
VD: Hans Jacobsen 
 
slanggRossisten ekonil aB 
Depågatan 111, 254 64 Helsingborg, Sverige
Tel: 042-16 95 00 
Fax: 042-16 44 15
www.ekonil.se 
VD: Håkan Johansson
 
g & l BeijeR as 
Postbox 4123, NO-3005 Drammen, Norge
Tel: 0047-32 20 24 00 
Fax: 0047-32 20 24 01
www.glbeijer.no 
VD: Björn-Olav Andersen 

g & l BeijeR oy 
Elannontie 5, FIN-01510 Vantaa, Finland
Tel: 00358-9 615 20 550 
Fax: 00358-9 615 20 555
www.beijers.fi 
VD: Tom Weber

dean & wood ltd

Mole Business Park, Station Road, Leatherhead, 
Surrey KT22 7 BA
Storbritannien
Tel: 0044-1372 378 788
Fax: 0044-1372 386 239
www.dean-wood.co.uk
VD: John Billson  

dean & wood iReland ltd

Unit 6, Airton Close, Tallaght, Dublin 24, Irland
Tel: 00353-1451 4100
Fax: 00353-1461 0406
www.dean-wood.co.uk
VD: Mark Gardner

coolmaRk Bv

Zweth 6, NL-2991 LH Barendrecht, Nederländerna
Tel: 0031-180 491 666
Fax: 0031-180 426 798
www.coolmark.nl
VD: Vincent Slappendel

eqUinoxe kft

Öv u. 29, HU-1141 Budapest, Ungern
Tel: 0036-1273 32 32
Fax: 0036-1273 32 33
www.equinoxe.hu
VD: Istvan Imeli

eqUinoxe tehnica fRigUlUi s.R.l.
Str. C. Brancoveanu nr 105, 300 502 Timisoara-RO, 
Rumänien
Tel: 0040-256 20 80 23
Fax: 0040-256 28 79 67
www.equinoxe.ro
VD: Nicu Luca

tt coil deUtschland gmBh
Wilhelm Stein Weg 26
DE-22339 Hamburg, Tyskland
Tel: 0049-405 388 105
Fax: 0049-405 388 104
VD: Peter Gottschalck

tt coil ltd

Mole Business Park, Station Road, Leatherhead, 
Surrey KT22 7 BA
Storbritannien
Tel: 0044-1372 378 788
Fax: 0044-1372 386 239
VD: Mark Gardner

Bolag inom affäRsomRådet BeijeR indUstRiteknik



G & L BEIJER AB
Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, Sverige
Telefon 040-35 89 00, Fax 040-23 51 65

Aktuell information publiceras fortlöpande på vår hemsida:
www.beijers.com


