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Fjärde kvartalet 
• Orderingången uppgick till 331,1 mkr (343,1).
• Nettoomsättningen blev 286,6 mkr (333,0).
• Rörelseresultatet steg till 7,3 mkr (-10,7). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -8,7 mkr (-12,5).  
• Resultatet per aktie blev -0,47 kronor (-0,66).

Helår 2016
• Orderingången uppgick till 1 142,5 mkr (1 332,6).
• Nettoomsättningen blev 1 121,5 mkr (1 374,6).

• Rörelseresultatet uppgick till -39,4 mkr (52,2). 
Resultatet har belastats med engångskostnader på  
50 mkr (7,3).

• Resultatet efter skatt var -126,1 mkr (23,8). Exklusive 
engångskostnader och nedskrivning var resultatet  
-4,5 mkr (31,1).

• Resultatet per aktie blev -6,61 kronor (1,26).
• Styrelsen föreslår en utdelning på 0 kronor per  

aktie (1,25).

Positiv avslutning med starkare orderingång och förbättrat resultat

Bokslutskom
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VD och koncernchef Per Samuelsson kommenterar
”Beijer Electronics avslutade året med positiva förtecken. Det 
fjärde kvartalet blev årets bästa beträffande orderingång, för-
säljning och rörelseresultat. Särskilt glädjande var att orderin-
gången steg med över 20 procent jämfört med snittet för de 
tre föregående kvartalen. Försäljningen var som väntat lägre i 
huvudsak beroende på att samarbetet med Mitsubishi Electric 
upphörde i början av året. Vi kunde trots det visa en förbättring 
av rörelseresultatet som under kvartalet vände från förlust till 
vinst jämfört med 2015.

Vi är ändå inte nöjda. Utfallen för försäljning och resultat 
ligger fortsatt på en för låg nivå. Trots detta, visar utvecklingen 
under det sista kvartalet att vi är på rätt väg och att vi har goda 
möjligheter att nå målen om en tillväxt på sju procent och en 
rörelsemarginal på tio procent under 2018.

Vi har nu i allt väsentligt slutfört den stora omställningen 
av affärsområde IAS som inleddes i början av 2016. Vidtagna 
åtgärder har fått avsedd effekt. 

Neddragningen av omkostnader har löpt enligt plan. 
Antalet medarbetare inom IAS har minskat med 15 procent. 
Organisationen har ändrats i mer kundorienterad riktning och 
tillverkningen har rationaliserats.

För helåret blev bortfallet i IAS försäljning närmare 200 mkr 
varav merparten var produkter från Mitsubishi Electric. Vi har 
genomfört stora förändringar under året och vi ser en positiv 
resultattakt under senare delen av året. Det vittnar något om 
organisationens målmedvetenhet och förmåga till anpassning. 

Samtidigt har vi behållit utvecklingsresurser. En helt ny serie 
av operatörsterminaler har lanserats och det kommer fler 
introduktioner av såväl hårdvara som mjukvara under 2017. 

Inom affärsområde IDC visade Westermo sitt hittills bästa 
kvartal för orderingången med flera nya projektorder inom 
främst tågsektorn. Korenix visade likaså en bra utveckling med 
en uppgång på över 20 procent i orderingång. Försäljningen 
inom IDC var lägre under kvartalet till följd av att orderin-
gången tidigare minskat. Rörelseresultatet låg ändå kvar på 
en oförändrad nivå beroende på en bättre bruttomarginal och 
lägre kostnader.

För helåret blev försäljningen inom IDC lägre beroende 
på en relativt trög marknad och färre fakturerade projekt. 
Verksamheten har stort inslag av projektaffärer vilket gör 
att orderingång och försäljning varierar mellan kvartalen. 
Långsiktigt visar marknaden en god tillväxt och vi har behållit 
utvecklingsaktiviteter på en hög nivå men anpassat verksam-
heten i övrigt till den löpande försäljningen. Westermo har 
byggt ut produktionskapaciteten och flyttat fram positionen 
på marknaden. Korenix satsning på trådlös kommunikation 
inom övervakning och säkerhet utvecklades positivt under det 
andra halvåret.

Med nedskrivningen av innehavet i brasilianska Altus 
Sistemas på 72 mkr det tredje kvartalet och engångskostnaden på  
50 mkr det första kvartalet, totalt 122 mkr, blev koncernens 
förlust på helåret 126 mkr. Det har försvagat vår balansräk-
ning. Styrelsen har beslutat att föreslå att utdelningen slopas 

Bokslutskommuniké för Beijer Electronics AB

1 januari—31 december 2016

Affärsområdenas omsättning och rörelseresultat

Omsättning 
Kvartal 4

Rörelseresultat 
Kvartal 4

Omsättning  
Helår

Rörelseresultat 
Helår

MKR 1612 1512 1612 1512 1612 1512 1612 1512

Affärsområde IAS 156,2 184,5 5,4 -17,3 623,3 818,8 -34,1 a) 17,1b)

Affärsområde IDC 132,1 150,4 11,0 10,4 505,0 567,6 32,0 a) 49,7

Intern försäljning -1,7 -1,9 -6,8 -11,8

Koncernjusteringar och moderbolag -9,1 -3,8 -37,3 a) -14,6c)

Beijer Electronics-koncernen 286,6 333,0 7,3 -10,7 1 121,5 1 374,6 -39,4 52,2

a) varav omstruktureringskostnad IAS -47,4 mkr, IDC -1,9 mkr samt moderbolag -0,7 mkr

b) varav omstruktureringskostnad -4,1 mkr 

c) varav engångspost -3,2 mkr hänförlig till VD-byte



3 B E I J E R  E L E C T R O N I C S  2 0 1 6

för verksamhetsåret 2016. Motivet är ett behov att konsolidera 
balansräkningen. Vi vill även behålla handlingsutrymmet för 
fortsatta utvecklingsinsatser vilket vi bedömer är det långsiktigt 
mest gynnsamma och lönsamma för våra aktieägare.

Beijer Electronics-koncernen har gått stärkt ur det gångna 
året med en väsentligt sänkt kostnadsbas, nya och vassare 
produktprogram samt en mer kundorienterad säljorganisation. 
Vi bedömer därför att koncernen kommer att kunna visa såväl 
högre omsättning som ett bättre underliggande rörelseresultat 
under 2017 jämfört med utfallen 2016.”

Koncernen det fjärde kvartalet
Koncernens orderingång uppgick till 331,1 mkr (343,1) under 
det fjärde kvartalet 2016. Den något lägre orderingången 
förklaras av det avslutade samarbetet med Mitsubishi Electric. 
Koncernens omsättning minskade med 14 procent till 286,6 
mkr (333,0). Exklusive produkter från Mitsubishi Electric 
minskade omsättningen med sex procent.
 Koncernens rörelseresultat före avskrivningar steg till 22,8 mkr 
(6,3). Avskrivningarna var 15,6 mkr (17,0). Rörelseresultatet 
uppgick till 7,3 mkr (-10,7) motsvarande en rörelsemarginal 

Omsättning koncernen

Staplarna och vänster skala visar omsättning per kvartal. Kurvan och höger 
skala visar omsättning rullande fyra kvartal.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Mkr
Rullande fyra kvartal

Mkr
Kvartal

1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2013 2014 2015 2016

Rörelseresultat koncernen

Mkr
Rullande fyra kvartal

Mkr
Kvartal

-40

-30

-20

-10

-160

-50 -200

-120

-80

-40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

55 220

50 200

Staplarna och vänster skala visar resultat efter avskrivningar per kvartal. 
Kurvan och höger skala visar resultat efter avskrivningar rullande fyra kvartal. 

1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2013 2014 2015 2016

1 januari—31 december 2016



4 B E I J E R  E L E C T R O N I C S  2 0 1 6

på 2,5 procent (-3,2). De totala utvecklingsutgifterna uppgick 
till 35,0 mkr (39,7). Det utgjorde 12,2 procent (11,9) av kon-
cernens försäljning.

Resultatet före skatt uppgick till 2,9 mkr (-12,4). Finansnettot 
blev -4,4 mkr (-1,7). Resultatet efter beräknad skatt uppgick 
till -8,7 mkr (-12,5). Resultatet per aktie efter beräknad skatt 
var -0,47 kronor (-0,66).

Koncernen helåret 
Orderingången uppgick till 1 142,5 mkr (1 332,6). Om -
sättningen blev 1 121,5 mkr (1 374,6). 

Den lägre orderingången och omsättningen förklaras 
huvudsakligen av det avslutade samarbetet med Mitsubishi 
Electric. Exklusive produkter från Mitsubishi Electric minskade 
omsättning med åtta procent. Nedgångarna i de underliggande 
volymerna förklaras av en lägre efterfrågan inom olja- och 
gassektorn i USA samt en lägre projektförsäljning inom IDC. 

Rörelseresultatet före avskrivningar var 23,0 mkr (115,5). 
Avskrivningarna uppgick till 62,4 mkr (63,3). Rörelseresultatet 
blev -39,4 mkr (52,2). Resultatet har belastats med engångs-
kostnader om 50 mkr (7,3). Exklusive engångskostnader var 
resultatet 10,6 mkr (59,5). Den underliggande resultatförsäm-
ringen beror uteslutande på den lägre försäljningsvolymen. 
Nedgången har samtidigt motverkats av bättre bruttomargi-
naler samt effekter av omstruktureringsprogrammet som fallit 
ut enligt plan.

De totala utvecklingsutgifterna uppgick till 136,6 mkr 
(134,3), motsvarande 12,2 procent (9,8) av koncernens 
försäljning.

Resultatet före skatt uppgick till -124,2 mkr (43,3). 
Finansnettot var -84,8 mkr (-8,9). I finansnettot ingår en 
nedskrivning på 71,6 mkr av intresseinnehavet i brasilianska 
Altus Sistemas under det tredje kvartalet 2016. Resultatet efter 
beräknad skatt blev -126,1 mkr (23,8). Resultatet per aktie efter 
beräknad skatt var -6,61 kronor (1,26).

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 0 kronor per aktie (1,25) för 
verksamhetsåret 2016. Den motiveras av ett behov att kon-
solidera balansräkningen efter förlusten 2016 samt bibehålla 
handlingsutrymmet för fortsatta utvecklingsinsatser.

Ändrad segmentsrapportering
Från och med räkenskapsåret 2017 kommer koncernen ändra 
sin segmentsrapportering. Affärsområdet IAS kommer att rap-
porteras som affärsenheten Beijer Electronics. Affärsområdet 
IDC delas upp i två affärsenheter under namnen Westermo 
och Korenix.

Beijer Electronics-koncernen har gått stärkt ur det 
gångna året med en väsentligt sänkt kostnadsbas, 
nya och vassare produktprogram samt en mer 
kundorienterad säljorganisation.

per samuelsson,  vd och koncernchef.

1 januari—31 december 2016
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Affärsområde Industrial Automation Solutions

Affärsområde Industrial Automation Solutions (IAS) visade en 
god resultatförbättring och ett positivt rörelseresultat, om än på 
en låg nivå under det fjärde kvartalet. Den lägre orderingången 
och försäljningen beror uteslutande på det avslutade samarbetet 
med Mitsubishi Electric. Den underliggande orderingången 
har förbättrats successivt och det fjärde kvartalet blev den bästa 
perioden under året.

Asien visade en bra tillväxt i efterfrågan medan Europa 
utvecklades något negativt, bland annat beroende på orolighe-
terna i Turkiet. I USA låg efterfrågan i nivå med föregående år.

Den stora omställningen som IAS genomfört under året har 
i allt väsentligt slutförts. Omstruktureringen och besparings-
programmen har löpt enligt plan. De har tillsammans med 
bättre bruttomarginaler påverkat resultatet positivt. Antalet 
medarbetare var 57 färre vid årsskiftet jämfört med året före, 
motsvarande en minskning på 15 procent. Ytterligare positiva 
effekter förväntas bli synliga under 2017. 

Under hösten lanserades det helt nya produktprogrammet, 
X2-serien, som omfattar både mjuk- och hårdvara för alla 
paneler. De nya panelerna har fått ett bra mottagande på mark-
naden och har påverkat orderingången något positivt under det 
fjärde kvartalet. IAS nya strategi inom Internet of Things (IoT) 
benämnd ”The fast track to the cloud” presenterades också. 

Lösningen bygger vidare på den tidigare lanserade mjukvaran 
WARP Engineering Studio som ger användaren åtkomst till 
processdata och en enkel uppkoppling mot molnet. 

Fjärde kvartalet
Affärsområdets orderingång minskade med tolv procent till 
158,8 mkr (179,7). Omsättningen minskade med 15 procent 
till 156,2 mkr (184,5). Nedgången beror helt och hållet på 
bortfallet i försäljningen av produkter från Mitsubishi Electric. 
Rörelseresultatet före avskrivningar blev 10,6 mkr (-11,5). 
Avskrivningarna uppgick till 5,2 mkr (5,8). Rörelseresultatet 
blev 5,4 mkr (-17,3). Det motsvarade en rörelsemarginal på 
3,5 procent (-9,4). Resultatförbättringen förklaras av väsentligt 
lägre kostnader som följd av besparingsprogrammet.

Helåret
Orderingången uppgick till 609,1 mkr (798,4). Omsättningen 
blev 623,3 mkr (818,8). Rörelseresultatet före avskrivningar 
blev -14,4 mkr (38,3). Avskrivningarna uppgick till 19,7 mkr 
(21,3). Rörelseresultatet blev -34,1 mkr (17,1). Resultatet 
belastades med engångskostnader på 47,4 mkr (4,1). Exklusive 
engångskostnader var resultatet 15,9 mkr (21,2). 
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Affärsområde Industrial Data Communication

Orderingången utvecklades positivt för affärsområde Industrial 
Data Communication (IDC). Uppgången var bred och för 
affärsenheten Westermo var kvartalet det hittills bästa med 
större projektorder från USA, Tyskland och Spanien inom tåg-
sektorn. Affärsenheten Korenix visade likaså en bra utveckling 
med en uppgång på 22 procent i orderingången.

Försäljningen under perioden var lägre till följd av tidi-
gare minskad orderingång. IDC kunde ändå visa en något 
bättre resultat beroende på bättre bruttomarginaler och lägre 
kostnader.

För helåret är omsättningen lägre till följd av färre faktu-
rerade projektorder inom Westermo. Den lägre försäljningen 
har påverkat resultatet negativt. Samtidigt har en bättre brut-
tomarginal och kostnadstrimningar dämpat nedgången.

Produktutvecklingen har bibehållits på en hög nivå under 
året och positionerna på marknaden har flyttats fram. IDC 
nådde flera viktiga milstolpar, bland annat fick Westermo ett 
genombrott på tågsidan vad gäller räls och signalsystem. 

Produktionsanläggningen i Stora Sundby i Sverige har upp-
graderats under kvartalet. Projektet bedöms slutföras under 
början av 2017.

Fjärde kvartalet
IDCs orderingång steg med fem procent till 172,3 mkr 
(163,4). Omsättningen minskade med tolv procent till 
132,1 mkr (150,4). Rörelseresultatet före avskrivningar blev 
18,9 mkr (18,7). Avskrivningar uppgick till 7,9 mkr (8,3). 
Rörelseresultatet blev 11,0 mkr (10,4 ), motsvarande en rörel-
semarginal på 8,4 procent (6,9). 

Helåret
Orderingången var oförändrad och uppgick till 533,3 
mkr (534,2). Omsättningen var 505,0 mkr (567,6). 
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 63,8 mkr 
(80,3). Avskrivningarna var 31,7 mkr (30,6). Rörelseresultatet 
uppgick till 32,0 mkr (49,7). Resultatet belastades med 
engångkostnader på 1,9 mkr (0). Rörelsemarginalen blev 6,3 
procent (8,8).

 Omsättning per geografisk marknad, IDCOmsättning, IDC

Omsättningens fördelning per geografisk marknad under tolv månader 2016 
jämfört med 2015.

Staplarna och vänster skala visar omsättning per kvartal.  
Kurvan och höger skala visar omsättning rullande fyra kvartal. 
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Övrig ekonomisk information

Koncernens investeringar inklusive balanserade utvecklings-
kostnader och avyttringar uppgick till 74,8 mkr (80,0). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9,4 mkr (84,7). 
Det egna kapitalet uppgick till 415,4 mkr (521,0) den sista 
december 2016. Soliditeten var 29,4 procent (36,3). Likvida 
medel uppgick till 107,2 mkr (116,6). Nettoskulden var 581,9 
mkr (492,8). Medeltalet anställda var 714 medarbetare (752). 
Antalet medarbetare vid årsskiftet var 73 färre jämfört med 
föregående årsskifte motsvarande en minskning på cirka tio 
procent.

Finansiella mål för koncernen
Styrelsen fastställde i början av 2016 nya finansiella mål för 
Beijer Electronics.

Målen är att koncernen inom en tidshorisont på 2-3 år skall 
nå en organisk tillväxt på minst sju procent per år och visa en 
EBIT-marginal på minst tio procent mätt som ett genomsnitt 
över en konjunkturcykel.

De nya målen baseras på att den mycket ambitiösa ursprung-
liga tillväxtplanen inom Westermo fram till 2017 bedöms ta 
längre tid att uppnå. Samtidigt har Korenix ett delvis nytt 
produktprogram med ökat fokus på övervaknings- och säker-
hetssektorn. Detta innebär sammantaget att Korenix skall 
kunna nå en tillväxttakt på minst tio procent per år.

Affärsområde IAS, som i nuläget befinner sig i en omställning, 
bedöms kunna gå in i en tillväxtfas från nuvarande och jäm-
förbara nivåer, givet införandet av en ny organisation och med 
ökat fokus på affärsområdets robusta terminaler redan under 
innevarande år. Ambitionen är att lönsamheten skall kunna 
återställas till de nivåer som det tidigare affärsområdet HMI 
Products historiskt presterat. I takt med att mjukvaruinnehållet 
successivt ökar, bedöms det i högre grad påverka lönsamheten 
positivt och i mindre grad tillväxttakten. Marknaderna som de 
båda affärsområdena bearbetar har en långsiktig tillväxt med 
undantag för olja- och gassektorn.

Utsikter för helåret 2017
Beijer Electronics avslutade 2016 i en positiv trend. Om-  
ställningen under året med väsentligt sänkt kostnadsbas, nya 
produktprogram samt en mer kundorienterad säljorganisa-
tion har stärkt koncernen. Vi bedömer därför att koncernen 
kommer att kunna visa såväl högre omsättning som ett bättre 
underliggande rörelseresultat under 2017 jämfört med utfal-
len 2016.

Viktiga händelser
Beijer Electronics styrelse kallade den 4 januari 2016 till extra 
bolagstämma. Den extra bolagsstämman, som ägde rum den 

Inom affärsområde IDC visade Westermo sitt 
hittills bästa kvartal för orderingången med flera 
nya projektorder inom främst tågsektorn.
per samuelsson,  vd och koncernchef.

1 januari—31 december 2016
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28 januari 2016, beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 
avyttra koncernens dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen 
till vissa ledande befattningshavare i bolagen. Bolagens sam-
mantagna omsättning uppgick till 18 mkr 2015.

Den 11 januari 2016 slutfördes affären avseende avyttringen 
av den finska verksamheten. 

Beijer Electronics styrelse beslutade i slutet av januari 2016 
om ett struktur- och åtgärdsprogram inom affärsområde IAS. 
Kostnaden för åtgärdsprogrammet har uppgått till 50 mkr som 
belastade resultatet för första kvartalet 2016. Åtgärdspaketet 
förväntades ge kostnadsbesparingar på 50 mkr på årsbasis med 
full effekt 2017, varav 30 mkr bedömdes ge effekt under 2016 
med start under det andra kvartalet. Besparingsprogrammet 
har löpt enligt plan och sammantaget har cirka 50 medarbetare 
berörts, varav hälften i Norden. Programmet har bland annat 
omfattat delvis en ny marknadsorganisation och rationali-
seringar inom tillverkning. Målet har varit att skapa en mer 
kundorienterad och flexibel organisation med fullt fokus på 
egna produkter. Ambitionen är även att på sikt öka andelen 
mjukvara av den totala försäljningen, fokusera mer på vissa 
utvalda segment för robusta terminaler samt koncentrera 
resurserna till färre marknader och även nå större kunder.

Beijer Electronics styrelse har beslutat att skriva ned intres-
seinnehavet i brasilianska HCA Participações S.A, ett hol-
dingbolag som äger 65 procent av aktierna i Altus Sistemas 
de Automaticao S.A., med 71,6 mkr. Nedskrivningen belastar 
resultatet för det tredje kvartalet. Nedskrivningen har ingen 
likviditetspåverkan. Innehavet förvärvades 2013 och är bokfört 
till 72,6 före nedskrivning om 71,6 mkr.  Den brasilianska eko-
nomin har försämrats kraftigt sedan förvärvet. I kombination 
med Altus exponering mot olja- och gassektorn har bolagets 
omsättning och resultat påverkats mycket negativt vilket 
inneburit att det långsiktiga värdet är osäkert och föranlett 
omvärderingen.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har, för koncernen, upprättats i 
enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler 
i Årsredovisningslagen. Bokslutskommunikén för moderbo-
laget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 
kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats 
för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den 
senaste årsredovisningen.

Alternativa nyckeltal
Alternativa nyckeltal används för att beskriva den underlig-
gande verksamhetens utveckling och för att öka jämförbarheten 
mellan perioder. Dessa är inte definierade utifrån IFRS regel-
verk men de överensstämmer med hur koncernledning och 
styrelse mäter bolagets finansiella utveckling. Alternativa nyck-
eltal som används är nettoskuld (se ekonomiska definitioner på 
sidan 13). För ytterligare information se avsnitt Ekonomiska 
definitioner. Dessa nyckeltal skall ej ses som substitut för finan-
siell information som presenteras i enlighet med IFRS utan 
som ett komplement.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets 
revisorer.

     
Malmö den 27 januari 2017
Per Samuelsson
VD och koncernchef

För mer information kontakta:
VD och koncernchef Per Samuelsson, tel 040-35 86 10, 0708-
58 54 40 eller CFO Joakim Laurén,  
tel 040-35 84 96, 0703-35 84 96

1 januari—31 december 2016
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Året i sammandrag

Resultaträkning koncernen

Tkr
Kvartal 4 

2016
Kvartal 4 

2015
Helår 
 2016

Helår 
 2015

Nettoomsättning 286 568 332 990 1 121 509 1 374 575

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 1 204 -3 329 1 715 9 656

Rörelsens kostnader exkl avskrivningar -264 951 -323 330 -1 100 205 a) -1 268 719 c)

Rörelseresultat före avskrivningar 22 821 6 331 23 019 115 512

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -11 144 -11 161 -43 526 -41 727

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -4 423 -5 872 -18 848 -21 585

Rörelseresultat 7 254 -10 702 -39 355 52 200

Finansnetto -4 367 -1 685 -84 844 b) -8 860

Resultat före skatt 2 887 -12 387 -124 199 43 340

Beräknad skatt -11 599 -88 -1 914 -19 523

Nettoresultat -8 712 -12 475 -126 113 23 817

   hänförligt till moderbolagets aktieägare -8 928 -12 545 -126 061 23 957

   hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 216 70 -52 -140

Motsvarar vinst per aktie, kr -0,47 -0,66 -6,61 1,26

Balansräkning koncernen
Tkr  2016-12-31  2015 -12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 766 572 718 321

Materiella anläggningstillgångar 82 718 83 493

Finansiella anläggningstillgångar 50 406 107 860

Omsättningstillgångar 423 968 426 694

Likvida medel och kortfristiga placeringar 107 228 116 636

Summa tillgångar 1 430 892 1 453 004

Eget kapital och skulder

Eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare

415 389 520 963

Innehav utan bestämmande inflytande 5 773 5 977

Långfristiga skulder 514 939 530 963

Kortfristiga skulder 494 791 395 101

Summa eget kapital och skulder 1 430 892 1 453 004

Därav räntebärande skulder 689 126 609 453

Rapport över totalresultatet

Tkr
Kvartal 4

2016
Kvartal 4

2015
Helår
2016

Helår
2015

Nettoresultat -8 712 -12 475 -126 113 23 817

Aktuariella vinster och förluster -3 165 11 243 -6 745 10 854

Omräkningsdifferenser 19 746 -4 019 50 914 13 216

Totalresultat 7 869 -5 251 -81 944 47 887

   hänförligt till moderbolagets aktieägare 8 083 -5 353 -81 740 48 266

   hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -214 102 -204 -379

a) varav  omstruktureringskostnad -50 000 tkr

b) varav nedskrivning av andel i intressebolag -71 594 tkr

c) varav engångskostnad hänförlig till VD-byte -3 200 tkr och omstruktureringskostnad -4 125 tkr
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Koncernens förändring i eget kapital
Tkr  2016-12-31  2015-12-31

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Ingående eget kapital den 1 januari enligt fastställd balansräkning 520 963 496 531

Utdelning -23 834 -23 834

Totalresultat -81 740 48 266

Utgående eget kapital 415 389 520 963

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

Ingående eget kapital den 1 januari 5 977 6 356

Totalresultat -204 -379

Utgående eget kapital 5 773 5 977

Nyckeltal koncernen
 2016-12-31  2015-12-31

Rörelsemarginal, % -3,5 3,8

Vinstmarginal, % -11,2 1,7

Soliditet, % 29,4 36,3

Eget kapital per aktie, kr 21,8 27,3

Vinst per aktie, kr -6,61 1,26

Avkastning på eget kapital efter skatt, % -26,6 4,6

Avkastning på sysselsatt kapital, % -3,2 4,8

Avkastning på operativt kapital, % -5,8 7,4

Medelantal anställda 714 752

Kassaflödesanalys koncernen
Tkr  2016-12-31  2015-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 12 673 78 676

Förändringar i rörelsekapital -3 308 5 983

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 365 84 659

Kassaflöde från investeringsverksamheten -74 767 -79 965

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 72 143 -23 246

Utbetald utdelning -23 834 -23 834

Periodens kassaflöde -17 093 -42 386

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets början 116 636 156 842

Kursförändringar likvida medel 7 685 2 180

Likvida medel och kortfristiga placeringar  vid periodens slut 107 228 116 636
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Rörelsegrenar

Tkr
Kvartal 4 

2016
Kvartal 4 

2015
Helår 
2016

Helår 
2015

Nettoomsättning

IAS 156 160 184 508 623 255 818 790

IDC 132 072 150 421 505 011 567 601

Koncernjusteringar -1 664 -1 939 -6 757 -11 816

Koncernen 286 568 332 990 1 121 509 1 374 575

Rörelseresultat före avskrivningar

IAS 10 599 -11 474 -14 406 a) 38 310 b)

IDC 18 902 18 710 63 769 a) 80 314

Moderbolag -6 697 -2 624 -28 477 a) -7 833 c)

Koncernjusteringar 17 1 719 2 133 4 721

Koncernen 22 821 6 331 23 019 115 512

Rörelseresultat

IAS 5 406 -17 302 -34 109 17 050

IDC 11 048 10 393 32 028 49 722

Moderbolag -8 519 -4 531 -36 624 -15 104

Koncernjusteringar -681 738 -650 532

Koncernen 7 254 -10 702 -39 355 52 200

a) varav omstruktureringskostnad IAS -47 395 tkr, IDC -1 886 tkr samt moderbolag -720 tkr 

b) varav omstruktureringskostnad -4 125 tkr

c)  varav engångspost -3 200 tkr hänförlig till VD-byte
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Resultaträkning moderbolaget

Tkr
Kvartal 4 

2016
Kvartal 4 

2015
Helår 
2016

Helår 
2015

Nettoomsättning 9 470 a) 15 398 37 883  a) 61 593

Rörelsens kostnader -17 989 -19 929 -74 507 -76 697 c)

Rörelseresultat -8 519 -4 531 -36 624 -15 104

Finansnetto * 2 777 b) 7 354 -33 209 b) 47 703

Resultat efter finansiella poster -5 742 2 823 -69 833 32 599

Bokslutsdispositioner 4 100 13 966 4 100 14 754

Beräknad skatt -464 -2 397 5 483 -1 557

Nettoresultat -2 106 14 392 -60 250 45 796

0 6 814 40 000 46 814

Balansräkning moderbolaget
Tkr  2016-12-31  2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 734 835 796 223

Omsättningstillgångar 18 304 39 257

Likvida medel och kortfristiga placeringar 1 166 0

Summa tillgångar 754 305 835 480

Eget kapital och skulder

Eget kapital 78 991 163 075

Långfristiga skulder 397 808 497 988

Kortfristiga skulder 277 506 174 417

Summa eget kapital och skulder 754 305 835 480

Därav räntebärande skulder 592 593 518 930

* Varav utdelning från dotterbolag

a) Moderbolagets intäkter består av utfakturering av koncerngemensamma kostnader till  
dotterbolag. Moderbolaget har 2016 ändrat princip för vilka kostnader som utfaktureras.

b) varav nedskrivning av andel i intressebolag -75 394 tkr

c) varav engångskostnad -3 200 tkr hänförlig till VD-byte



13 B E I J E R  E L E C T R O N I C S  2 0 1 6

Avkastning på eget kapital efter skatt

Nettoresultat för de senaste 12 månaderna i förhållande till genom-
snittligt eget kapital.

Avkastning på operativt kapital

Rörelseresultat för de senaste 12 månaderna i förhållande till genom-
snittligt operativt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat före skatt plus finansiella kostnader för de senaste 12 måna-
derna i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med 
antal aktier.

Nettoskuld

Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel och kortfristiga 
placeringar

Operativt kapital

Balansomslutning minus likvida medel och räntebärande skulder

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Sysselsatt kapital

Eget kapital plus räntebärande skulder.

Utvecklingsutgifter

Utgifter för arbete med produktutveckling, såsom personalkostnader 
och externa konsultkostnader. Häri ingår även utgifter som balanseras 
som tillgång i balansräkningen. 

Vinstmarginal

Nettoresultat i förhållande till nettoomsättning.

Vinst per aktie

Nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med 
antal aktier.

Ekonomiska definitioner



Huvudkontor
Beijer Electronics AB (publ)
Box 426, Stora Varvsgatan 13a 
201 24 Malmö, Sverige
Org nr 556025-1851

www.beijerelectronics.se | +46 40 35 86 00        

Westermo och Bombardier i utökat samarbete
Westermo vann två stora ordrar från långvariga kunden och 
teknikpartnern Bombardier under fjärde kvartalet 2016.
Ordrarna gäller nätverksprodukter och robusta datakom-
munikationslösningar för styrsystem på tåg inom två större 
transportprojekt i USA. Ordrarna stärker samarbetet mellan 
Westermo och Bombardier.

     Läs mer på www.westermo.com

Beijer Electronics AB (publ)
Beijer Electronics är ett högteknologiskt företag inom indu-
striell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar 
och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar 
med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer 
Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en 
omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är 
noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-
lista under symbolen BELE.

Mer information om bolaget
Via Beijer Electronics e-postlista är det möjligt att prenu-
merera på finansiell information. Du ansluter dig enkelt via 
vår hemsida, www.beijerelectronics.se. Har du frågor om 
Beijer Electronics-koncernen är du välkommen att kontakta 
oss på telefon 040-35 86 00 eller via e-post på adressen  
info@beijerelectronics.se.

Kommande ekonomisk information
27 april 2017.......................................Tremånadersrapport
27 april 2017.....................................................Årsstämma
14 juli 2017.........................................Sexmånadersrapport
25 oktober 2017.................................Niomånadersrapport


