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Bokslutskommuniké maj – april 2012/13 
 

• Orderingången ökade till 12 117 (10 815) Mkr, motsvarande 14* procent.  
 

• Nettoomsättningen ökade till 10 339 (9 048) Mkr, motsvarande 16* procent. 
  

• Rörelseresultatet uppgick till 2 058 (1 837) Mkr före poster av engångskaraktär om totalt -46 
(12) Mkr.  

 

• Periodens resultat uppgick till 1 351 (1 228) Mkr. Vinst per aktie uppgick till 3,52 (3,26) kr före 
utspädning och 3,52 (3,23) kr efter utspädning. 

 

• Kassaflöde efter löpande investeringar uppgick till 1 292 (503) Mkr. 
 

• Den 1 mars lanserade Elekta Versa HD™ - en ny banbrytande linjäraccelerator designad för att 
erbjuda cancerpatienter avsevärt bättre vård. Sedan lanseringen har 30 Versa HD system sålts.  

 

• För 2012/13 föreslår Styrelsen en ordinarie utdelning om 1,50 (1,25) kr per aktie, motsvaran-
de ca 572 Mkr och 43 procent av nettovinsten. Därutöver föreslår styrelsen ett treårigt pro-
gram med extra utdelning till aktieägarna uppgående till 0,50 kr per aktie och år. 

 

• För räkenskapsåret 2013/14 förväntas nettoomsättningen öka med mer än 10 procent i lokal 
valuta. Majoriteten av tillväxten väntas komma från tillväxtmarknader.  

• Investeringar i produktutveckling kommer att öka med över 20 procent och EBITA förväntas 
växa med cirka 10 procent i lokal valuta. Valutakursrörelserna i förhållande till räkenskaps-
året 2012/13 beräknas ha en negativ effekt om cirka 3 procentenheter på tillväxten i EBITA.  
 
 

 

* Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser.  

 
 
Denna rapport innehåller framåtblickande information som kan inkludera, men inte är begränsad till, uttalanden som rör verksam-
het och resultat, marknadsförhållanden och liknande omständigheter. Denna framåtblickande information baseras på aktuella för-
väntningar och prognoser rörande framtida händelser. Även om det förutsätts att förväntningarna som beskrivs i dessa uttalanden 
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtblickande uttalanden förverkligas eller är korrekta. Eftersom denna informa-
tion innehåller antaganden och uppskattningar som är beroende av risker och osäkerhetsfaktorer kan det faktiska resultatet skilja sig 
väsentligt från vad som beskrivs. Några av dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs ytterligare i avsnittet ”risker och osäkerheter”. 
Elekta åtar sig inte att offentligt uppdatera eller revidera framåtblickande information, vare sig som en följd av ny information, 
framtida händelser eller dylikt, utöver vad som krävs enligt lag eller börsens bestämmelser. 

Koncernen i sammandrag 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader
feb - apr feb - apr maj - apr maj - apr Förändr.

Mkr 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12
Orderingång 4 037 3 629 12 117 10 815 14%*
Nettoomsättning 3 731 3 119 10 339 9 048 16%*
Rörelseresultat 1 163 775 2 012 1 849 9%
Periodens resultat 847 541 1 351 1 228 10%
Kassaflöde efter löpande investeringar 957 131 1 292 503 157%
Vinst per aktie efter utspädning, kr 2,22 1,42 3,52 3,23 9%
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Verkställande direktören kommenterar   

Jag är mycket nöjd och väldigt stolt över Elektas utveckling för verksamhetsåret 2012/13. Vi överträffade 
samtliga våra finansiella mål. Orderingången för det fjärde kvartalet ökade med 15* procent och ökningen 
uppgick till 14* procent för helåret. Vår bedömning är att vi kommer fortsätta växa i snabbare takt än 
marknaden som helhet. 

Elektas utveckling i Asien och Stillahavsregionen har varit utmärkt och vi stärkte vår position som mark-
nadsledare. En rad länder i regionen har tagit ett stort steg framåt i den strukturella och långsiktiga ut-
byggnaden av cancervården. 

Orderingången i Europa har varit stark och helt i enlighet med våra förväntningar. Efterfrågebilden är god 
i de flesta delarna av Europa där Elekta fortsätter att erbjuda lösningar för en kvalitativ och kostnadseffek-
tiv cancervård till allt fler patienter. Glädjande var också att försäljningen i Mellanöstern stärktes under 
det fjärde kvartalet. 

I Nordamerika har Elektas försäljning successivt stärkts under senare delen av räkenskapsåret och orderin-
gång samt nettoomsättning var starka under det fjärde kvartalet. Marknaden i USA har dock generellt 
uppvisat en viss avvaktan till följd av en osäkerhet gällande ersättningsnivåer för strålterapi och hälso-
vårdsreformer.  

Under det fjärde kvartalet lanserade vi den nya linjäracceleratorn Versa HDTM. Systemet har en unik kom-
bination av hög stråldos, god upplösning, hastighet och lågt strålläckage, vilket alla är viktiga egenskaper 
för en bättre cancervård. Sedan lanseringen har 30 Versa HD system sålts och de första patienterna har 
redan börjat behandlas med det nya systemet. 

Det fjärde kvartalet var ett rekordkvartal avseende leveranser och nettoomsättningen ökade med 25* pro-
cent. För helåret uppgick tillväxten i nettoomsättning till 16* procent. Rörelseresultatet ökade med 17* 
procent för helåret. Ökningen är relaterad till högre försäljningsvolymer. Valutakurseffekter påverkade 
tillväxten i EBIT negativt med cirka 5 procentenheter.  

Elekta ser betydande potential för fortsatt tillväxt framförallt genom expansion på tillväxtmarknader men 
också genom en förbättrad marknadsposition på etablerade marknader. När vi blickar framåt för nästa år 
är vår bedömning att efterfrågan på marknaden generellt fortsätter att vara god. Utvecklingen på tillväxt-
marknaderna väntas vara stark. 

Vi är pionjärer inom modern cancervård och behandling av neurologiska sjukdomar med innovationer 
såsom stereotaktisk strålkirurgi, stereotaktisk strålterapi, bildstyrd strålterapi och brachyterapi. För att 
ytterligare stärka vår ledande position kommer vi att öka investeringarna inom forskning och utveckling, 
under det kommande året med över 20 procent. Vi har ett omfattande program för produktutveckling 
inom bland annat mjukvarulösningar, brachyterapi och bildstyrd strålterapi. Projektet som syftar till att 
möjliggöra behandling kombinerad med avancerad bildåtergivning (MRI) utvecklas väl. Tillsammans med 
medlemmarna i utvecklingskonsortiet går nu projektet in i en mer intensiv fas. 

Kassaflödet efter löpande investeringar var starkt och uppgick till 1 292 (503) Mkr för helåret. Vi nådde en 
kassagenerering om 76 procent, vilket är väl över vårt mål för året.  

Elekta har nått en ledande marknadsposition, god kassagenerering och en stark balansräkning. Baserat på 
detta föreslår styrelsen en ökning av den ordinarie utdelningen till 1,50 (1,25) kr. Därutöver föreslår styrel-
sen ett treårigt program med extra utdelning till aktieägarna uppgående till 0,50 kr per aktie och år.  

För räkenskapsåret 2013/14 förväntas nettoomsättningen öka med mer än 10 procent i lokal valuta. Majo-
riteten av tillväxten väntas komma från tillväxtmarknader.  

Investeringar i produktutveckling kommer att öka med över 20 procent och EBITA förväntas växa med 
cirka 10 procent i lokal valuta. Valutakursrörelserna i förhållande till räkenskapsåret 2012/13 beräknas ha 
en negativ effekt om cirka 3 procentenheter på tillväxten i EBITA.  

Tomas Puusepp, Vd och koncernchef 

 
* Jämfört med föregående räkenskapsår, beräknat på oförändrade valutakurser. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster. 
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Angivna siffror avser räkenskapsåret 2012/13 om inte annat anges. Siffror inom parentes avser föregåen-
de räkenskapsår. 
 

Orderingång och orderstock 

Orderingången ökade med 12 procent till 12 117 (10 815) Mkr och med 14 procent beräknat på oför-
ändrade valutakurser. Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 4 037 (3 629) Mkr.  
 
Orderstocken uppgick till 11 942 Mkr, jämfört med 10 546 Mkr den 30 april 2012. Orderstocken om-
värderas till balansdagskurs. Omräkningen av orderstocken till valutakurser per den 30 april 2013 
jämfört med den 30 april 2012 medförde en negativ valutaomräkningseffekt på orderstocken om  
-522 Mkr. 
 

 

 
Marknadsutveckling 

Nord- och Sydamerika 
Orderingången ökade med 10 procent. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade orderingången 
med 9 procent.  
 
I USA har Elektas orderingång och försäljning successivt stärkts under senare delen av räkenskapsåret 
och tillväxten var stark under det fjärde kvartalet. Marknaden i USA har generellt uppvisat en viss 
avvaktan till följd av en osäkerhet gällande ersättningsnivåer för strålterapi och hälsovårdsreformer. I 
Kanada har efterfrågan på Elektas lösningar för cancerbehandling varit stark. Den underliggande 
efterfrågetillväxten i regionen bedöms kvarstå, främst som ett resultat av en åldrande och växande 
befolkning.  

Den sydamerikanska marknaden, liksom andra tillväxtmarknader, drivs av en stor brist på  
behandlingskapacitet och en ökad fokus på förbättring av cancervården. Tillsammans med Elektas 
ökade närvaro i utvalda länder ger det stöd för Elektas långsiktiga tillväxtmöjligheter på kontinenten. 
I Brasilien pågår en omfattande upphandling av strålbehandlingsutrustning vilket har haft en  
inverkan på den övriga aktivitetsnivån i landet. 
 
Täckningsbidraget för regionen uppgick till 35 procent (37).  
 

Europa, Mellanöstern och Afrika  
Orderingången ökade med 6 procent. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade orderingången 
med 10 procent. 
 
Marknadsutvecklingen i Europa har varit positiv. Elektas utveckling var särskilt stark i Storbritannien, 
Tyskland och Ryssland. Efterfrågan drivs av investeringar i ny strålbehandlingsutrustning samt succes-
siva ersättningar av den existerande installerade basen av linjäracceleratorer. Marknaden i Mellanös-
tern visade på en förbättring under det fjärde kvartalet. 
 
Täckningsbidraget för regionen uppgick till 36 procent (35).  

Orderingång 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader
feb - apr feb - apr Förändr. maj - apr maj - apr Förändr.

Mkr 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12
Nord- och Sydamerika 1 621 1 487 9% 4 470 4 081 10%

Europa, Mellanöstern och Afrika 1 331 1 074 24% 3 878 3 653 6%

Asien, Stillahavsregionen 1 085 1 068 2% 3 769 3 081 22%

Koncernen 4 037 3 629 11% 12 117 10 815 12%
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Asien och Stillahavsregionen 
Utvecklingen var stark då orderingången ökade med 22 procent. Beräknat på oförändrade valutakur-
ser ökade orderingången med 23 procent. 
 
Elekta är marknadsledare i regionen. Kina, Indien och andra marknader med hög tillväxt svarade för 
en signifikant andel av Elektas tillväxt under året. Kina är nu Elektas näst största marknad. Med fort-
satt fokus på tillväxt är förutsättningarna goda för att stödja ländernas vårdgivare i deras strävan att 
utveckla och förbättra cancervården.  

 
Efterfrågan i Japan visade på fortsatt positiva tecken under året. Elekta har en stark närvaro inom 
neurokirurgi och mjukvara i landet och förväntas att öka sin marknadsandel inom onkologi. 
 
Täckningsbidraget för regionen uppgick till 32 procent (32). 
 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 10 339 (9 048) Mkr. Beräknat på oförändrade valuta-
kurser ökade nettoomsättningen med 16 procent. Leveranserna var starka under det fjärde kvartalet 
och nettoomsättningen ökade med 20 procent till 3 731 (3 119) Mkr. Beräknat på oförändrade valuta-
kurser ökade nettoomsättningen med 25 procent i fjärde kvartalet. 
 

 
 

Resultat 

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ökade med 12 procent till 2 058 (1 837) Mkr. 
Effekten av förändrade valutakurser påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 90 Mkr inklusive 
valutasäkringseffekter. Rörelsemarginalen exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 20 (20) 
procent. Bruttomarginalen uppgick till 46 (47) procent. Den lägre bruttomarginalen är främst hänför-
ligt till valutakurseffekter samt geografisk mix. Försäljnings- och administrationskostnader i relation 
till nettoomsättningen minskade med 0,7 procentenheter till 19,6 procent. Detta är främst relaterat 
till ökad effektivitet. 
 
Satsningarna på forskning och utveckling före aktivering av utvecklingskostnader ökade till till 894 
(778) Mkr, motsvarande 9 (9) procent av nettoomsättningen.  
 
Under det fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär med 36 pro-
cent till 1 185 (870) Mkr. Rörelsemarginalen exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 32 (28) 
procent. 
 
Förändringen av orealiserade kurseffekter på kassaflödessäkringar uppgick till 34 (-94) Mkr och redo-
visas i övrigt totalresultat. Utgående balans avseende orealiserade resultat från kassaflödessäkringar i 
eget kapital uppgår till 68 (34) Mkr, exklusive skatt. 
 
Finansnettot uppgick till -212 (-141) Mkr. Finansnettot påverkades negativt av resultat från andelar i 
intressebolag på grund av uppstartskostnader i ett av intressebolagen.  

Nettoomsättning 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader
feb - apr feb - apr Förändr. maj - apr maj - apr Förändr.

Mkr 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12

Nord- och Sydamerika 1 149 1 009 14% 3 521 3 122 13%

Europa, Mellanöstern och Afrika 1 436 1 131 27% 3 561 3 206 11%

Asien, Stillahavsregionen 1 146 979 17% 3 257 2 720 20%

Koncernen 3 731 3 119 20% 10 339 9 048 14%
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Elektas pågående incitamentsprogram har påverkat rörelseresultatet med 21 (-35) Mkr. Performance 
share plan 2010/13 uppnådde inte målet (vinst per aktie) för utbetalning. 
 
Resultat före skatt uppgick till 1 800 (1 708) Mkr. Skattekostnaden uppgick till -449 (-480) Mkr eller 25 
(28) procent. Årets resultat uppgick till 1 351 (1 228) Mkr. 
 
Vinst per aktie uppgick till 3,52 (3,26) kr före utspädning och 3,52 (3,23) kr efter utspädning. I september 
2012 genomfördes en aktiesplit 4:1. Samtliga data per aktie har justerats proforma. 
 
Räntabilitet på eget kapital uppgick till 27 (29) procent och räntabilitet på sysselsatt kapital till 21 (28) 
procent.  
 

Investeringar och avskrivningar 

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 544 (432) Mkr. Avskriv-
ningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till -349 (-295) Mkr. Aktive-
ring av utvecklingskostnader och avskrivning på aktiverade utvecklingskostnader uppgick netto till 211 
(201) Mkr, varav 179 (174) Mkr avser FoU-funktionen. Aktivering inom FoU-funktionen uppgick till 286 
(246) Mkr och avskrivning till -107 (-72) Mkr. 
 

Likviditet och finansiell ställning 

För helåret samt fjärde kvartalet var kassaflödet starkt. Detta är ett resultat av god vinsttillväxt samt 
över lag oförändrad rörelsekapitalbindning vilket har resulterat i en lägre andel rörelsekapital relate-
rat till nettoomsättningen. Kassagenereringen var 76 procent. Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick till 1 870 (935) Mkr. Kassaflöde efter löpande investeringar uppgick till 1 292 (503) Mkr. 
Kassaflöde efter investeringar, där förvärv ingår, uppgick till 1 208 (-2 663) Mkr.  
 
Balansräkningen har påverkats av förändringar i valutakurser. Betydelsefulla valutakurser som 
används för omräkning av balansräkningen har sjunkit i värde under året. Valutakurseffekten från 
omräkningen av likvida medel uppgick till -156 (31) Mkr. Omräkningsdifferensen i långfristiga ränte-
bärande skulder uppgick till -52 (233) Mkr. Eget kapital har påverkats av valutakursdifferenser 
uppgående till -353 (180) Mkr.  
 
Likvida medel uppgick till 2 567 (1 895) Mkr och räntebärande skulder uppgick till 4 552 (4 530) Mkr. 
Nettoskulden uppgick därmed till 1 985 (2 635) Mkr. Skuldsättningsgraden var 0,36 (0,53).  
 

Väsentliga händelser under året 

Förvärv av Radon  

Den 19 juni 2012 förvärvade Elekta Radon Ltda. Koncernen (Radon), Brasiliens ledande företag inom 
service av linjäracceleratorer. Förvärvspriset består av en fast del på 69 Mkr (21 MBRL) och en rörlig 
del på maximalt 20 Mkr (6 MBRL). Elekta konsoliderade Radon från den 19 juni 2012. Goodwill och 
identifierbara immateriella tillgångar uppgår till ca 86 Mkr (26 MBRL) beräknat med maximalt utfall 
på den rörliga köpeskillingen. Transaktionskostnader uppgår till mindre än 1 Mkr. Radon har bidragit 
till Elektas omsättning med ca 15 Mkr under räkenskapsåret. Sedan förvärvstidpunkten har Radon 
bidragit med ett rörelseresultat om -1 Mkr.  
 
Elekta vann upphandling i Kina värd 35 MUSD 
I augusti 2012 vann Elekta en omfattande upphandling som rör utbyggnad av cancervården inom den 
kinesiska arméns sjukvårdsavdelning. Avtalet är värt totalt 35 MUSD, vilket gör det till Elektas största 
affär någonsin i Kina. Majoriteten av ordern bokades under det andra kvartalet. 
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Lansering av Versa HD™ 
Den 1 mars lanserade Elekta Versa HD™ - en ny banbrytande linjäraccelerator designad för att erbju-
da cancerpatienter avsevärt bättre vård. Med kombinationen av en extremt god precision och hög 
stråldos möjliggör Versa HD en mer optimerad behandling och högre effektivitet. 
 
Varian Medical Systems har stämt Elekta i USA 
Den pågående legala tvisten med Varian Medical Systems fortskrider. Elekta försvarar sig mot ankla-
gelserna. Tvistekostnader i USA uppgår så här långt till 46 Mkr och har belastat resultatet för 2012/13. 
I dagsläget kan en bedömning ej göras gällande hur stora totala kostnader tvisten kan medföra. 
 
 
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång 
Den 24 maj tecknade Elekta en revolverande kreditfacilitet med en grupp av dess huvudbanker. Faci-
liteten uppgår till 175 MEUR med en löptid på fem år. Faciliteten kommer att användas som en likvi-
ditetsreserv och ersätter den tidigare kreditfaciliteten som löpte ut i april 2013. 
 

Anställda 

Medelantalet anställda uppgick till 3 336 (3 162). Medelantalet anställda i moderbolaget uppgick 
under perioden till 25 (22).  
 
Antalet anställda uppgick den 30 april 2013 till 3 488 jämfört med 3 366 anställda den 30 april 2012. 
 

Aktier 

I september 2012 genomfördes en split 4:1. Under perioden tecknades 451 854 nya B-aktier genom 
utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner inom ramen för fastställda optionsprogram samt 17 336 
nya B-aktier genom konvertering av konvertibler. Det totala antalet registrerade aktier i Elekta upp-
gick den 30 april 2013 till 382 824 016, fördelat på 14 250 000 A-aktier och 368 574 016 B-aktier. 
 

Utdelning och förslag om återköp av aktier 

I enlighet med utdelningspolicyn föreslår Styrelsen en ordinarie utdelning om 1,50 (1,25) kr per aktie, 
motsvarande ca 572 Mkr och 43 procent av nettovinsten. Därutöver föreslår styrelsen ett treårigt pro-
gram med extra utdelning till aktieägarna uppgående till 0,50 kr per aktie och år. 
 
Styrelsen avser att till årsstämman föreslå ett förnyat bemyndigande för styrelsen att återköpa maxi-
malt 10 procent av antalet utestående aktier i Elekta AB. 

 
Utsikter för räkenskapsåret 2013/14 

För räkenskapsåret 2013/14 förväntas nettoomsättningen öka med mer än 10 procent i lokal valuta. 
Majoriteten av tillväxten väntas komma från tillväxtmarknader.  
 
Investeringar i produktutveckling kommer att öka med över 20 procent och EBITA förväntas växa med 
cirka 10 procent i lokal valuta. Valutakursrörelserna i förhållande till räkenskapsåret 2012/13 beräk-
nas ha en negativ effekt om cirka 3 procentenheter på tillväxten i EBITA.   
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Risker och osäkerheter 

Elektas närvaro på ett stort antal geografiska marknader innebär att koncernen exponeras mot poli-
tiska och ekonomiska risker både globalt och i enskilda länder.  
 
Elekta måste hantera en ständigt föränderlig konkurrenssituation. Medicinteknikindustrin känne-
tecknas av snabb teknisk utveckling och fortsatt utveckling av kunskap och kompetens inom bran-
schen, vilket leder till att företag kontinuerligt lanserar nya produkter och förbättrade behandlings-
metoder. Elekta har som mål att vara ledande inom innovation och erbjuder branschens mest kon-
kurrenskraftiga produktportfölj, utvecklad i nära samarbete med framstående forskare på området. 
För att säkra fortsatta investeringar i forskning är det viktigt att nya produkter och ny teknik skyddas 
mot risken för obehörig användning av konkurrenterna. Elekta skyddar sina immateriella rättigheter 
med hjälp av patent, upphovsrätt (copyright) och varumärkesregistreringar när så är möjligt och anses 
nödvändigt.  
 
Elekta säljer sina lösningar genom den egna försäljningsorganisationen och genom ett externt nätverk 
av agenturer och distributörer. För att bolaget ska fortsätta att vara framgångsrikt måste man kunna 
bygga och upprätthålla framgångsrika kundrelationer. Elekta utvärderar ständigt hur man ska gå in 
på nya marknader och tar då hänsyn både till möjligheterna och till riskerna som detta innebär. Var-
je ny marknad har egna myndighetskrav för registrering som potentiellt kan försena produktlanse-
ringar och certifiering. Det politiska systemets stabilitet i vissa länder och den rådande säkerhetssitua-
tionen för medarbetare som reser till utsatta områden är två områden som är föremål för ständig 
utvärdering. Korruption utgör en risk och ett hinder för utveckling och tillväxt i en del länder. Elekta 
har infört särskilda policyer mot korruption som ska vägleda verksamheten. Målsättningen är att följa 
nationella och internationella förordningar och bestämmelser samt bäst praxis i arbetet mot korrup-
tion.  
 
Elekta har verksamhet på flera marknader och därmed omfattas koncernen av ett stort antal lagar, 
förordningar och bestämmelser, policyer och riktlinjer vad gäller exempelvis hälsa, säkerhet, miljö-
frågor, handelsrestriktioner, konkurrens och produktleveranser. I Elektas kvalitetssystem beskrivs 
dessa krav. Kraven och efterlevnaden av dem granskas och certifieras av externa tillsynsmyndigheter. 
Myndigheter i berörda länder, till exempel FDA i USA, genomför dessutom regelbundet inspektioner. 
Brist på efterlevnad av exempelvis säkerhetsbestämmelser kan leda till att produktleveranser försenas 
eller stoppas. Ändringar i förordningar, bestämmelser och regler kan även leda till kostnadsökningar 
för Elekta samt att utveckling och lansering av nya produkter försenas.  
 
Elekta är även beroende av kompetens för att kunna tillverka avancerad medicinsk utrustning, vilket 
kräver högt kvalificerade medarbetare. Bolagets förmåga att attrahera och behålla kvalificerade 
medarbetare och chefer har en betydande påverkan på koncernens framtida framgång.  
 
Svag ekonomisk utveckling och hög statsskuld kan på vissa marknader innebära att privata kunder 
har svårt att ordna finansiering och att de statliga investeringarna i hälso- och sjukvården minskar. 
Politiska beslut som kan påverka hälso- och sjukvårdens ersättningsnivåer utgör också en riskfaktor. 
Elektas förmåga att kommersialisera sina produkter är beroende av de ersättningsnivåer som sjukhus 
och kliniker får för olika typer av behandlingar. Ändringar i befintliga ersättningsnivåer för medicins-
ka produkter och nya förordningar och bestämmelser kan påverka den framtida produktmixen på 
vissa marknader.  
 
Elektas förmåga att leverera behandlingsutrustning är till stor del beroende av kundernas beredskap 
att ta emot leveranser och betala inom avtalad tid. Om kunderna underlåter att göra detta kan det 
leda till försenade leveranser och motsvarande försening av redovisade intäkter. Koncernens kredit-
risker är vanligtvis begränsade eftersom kundernas verksamhet till stor del finansieras antingen di-
rekt eller indirekt via offentliga medel.  
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Elektas tillverkningsanläggningar är beroende av ett antal leverantörer av komponenter. Det finns en 
risk att dessa leverantörer ändrar sina villkor eller att det uppstår svårigheter med leveranserna på 
grund av omständigheter som ligger utanför Elektas kontroll. Kritiska leverantörer följs upp regel-
bundet avseende leveransernas punktlighet och komponenternas kvalitet. 
 
I sina verksamheter är Elekta exponerat mot en rad finansiella risker, främst hänförligt till ändrade 
valutakurser. På kort sikt reduceras valutakurseffekterna med hjälp av terminskontrakt. Valutasäkring 
görs med utgångspunkt från förväntad nettoomsättning över en period upp till 24 månader. Bolagets 
bedömning av aktuella risker avgör omfattningen av valutasäkringen. Riskhanteringen regleras genom 
en finansiell policy som har upprättats av styrelsen. Bolagsledningen och finansfunktionen har det 
övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker och ta fram arbetssätt och riktlinjer 
för finansiell riskhantering. För mer detaljerad information om dessa risker, se not 2 i årsredovisningen 
2011/12. 
 
 
Stockholm, 5 juni 2013 
 
 
         
Tomas Puusepp 
Verkställande direktör 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
 
Telefonkonferens 
Elekta har en telefonkonferens den 5 juni kl 10:00 – 11:00 med vd och koncernchef Tomas Puusepp 
samt finansdirektör Håkan Bergström. 
För att delta via telefon, ring cirka 5-10 minuter i förväg och uppge koden: 931950. 
Sverige: +46 (0)8 5052 0110, Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077, USA: + 1 334 323 6201.  
Telefonkonferensen kommer också att webbsändas (utan möjlighet att ställa frågor) via länken:  
http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/78327_elekta 
 
Finansiell information 
Tremånadersrapport maj – juli 2013/14  3 september, 2013 
Årsstämma 2013    3 september, 2013 
Sexmånadersrapport maj – oktober 2013/14 4 december, 2013 
 
För ytterligare information var vänlig kontakta: 
Håkan Bergström, Finansdirektör, Elekta AB (publ) 
+46 (0)8 587 25 547, hakan.bergstrom@elekta.com 
 
Johan Andersson, Director Investor Relations, Elekta AB (publ) 
+46 (0)702 100 451, johan.anderssonmelbi@elekta.com 
 
Elekta AB (publ) 
Organisationsnummer 556170-4015 
Kungstensgatan 18 – Box 7593 – 103 93 Stockholm 
 
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiel-
la instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen offentliggjordes den 5 juni 
2013 kl. 07.30 CET. 
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Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är, för koncernen, upprättad enligt IAS 34 och Årsredovisningslagen och, för 
moderbolaget, enligt Årsredovisningslagen och RFR 2. Tillämpade redovisningsprinciper överens-
stämmer med vad som framgår av årsredovisningen för 2011/12 med undantag för ett mindre antal 
ändringar, i befintliga standarder och tolkningar, som trätt ikraft och som tillämpas från och med 
räkenskapsåret 2012/13. Ändringarna bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på framtida finansiel-
la rapporter. 
  

 
 
Utländska koncernföretags orderingång och resultaträkning omräknas till periodens genomsnittskurs 
medan orderstock och balansräkning omräknas till balansdagskurs. 
 
  

Valutakurser
maj - apr maj - apr Förändr. 30 apr, 30 apr, Förändr.

Land Valuta 2012/13 2011/12 2013 2012

Euroland 1 EUR 8,586 9,019 -5% 8,575 8,900 -4%
Storbritannien 1 GBP 10,510 10,514 0% 10,162 10,943 -7%
Japan 1 JPY 0,080 0,084 -5% 0,067 0,084 -20%
USA 1 USD 6,676 6,604 1% 6,560 6,721 -2%

Genomsnittskurs Balansdagskurs
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Mkr 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader
feb - apr feb - apr maj - apr maj - apr

RESULTATRÄKNING 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12
Nettoomsättning 3 731 3 119 10 339 9 048
Kostnad för sålda produkter -1 933 -1 601 -5 557 -4 831
Bruttoresultat 1 798 1 518 4 782 4 217
Försäljningskostnader - 265 - 299 -1 147 -1 084
Administrationskostnader - 215 - 195 - 878 - 754
Forsknings- och utvecklingskostnader - 140 - 161 - 715 - 604
Valutakursdifferenser  7  7  16  62
Rörelseresultat före poster av engångskaraktär 1 185  870 2 058 1 837
Transaktions- och omstruktureringskostnader  0 - 92  0 - 168
Realisationsresultat från avyttrad verksamhet ― - 3 ―  180
Övriga poster av engångskaraktär - 22 ― - 46 ―
Rörelseresultat 1 163  775 2 012 1 849
Resultat från andelar i intresseföretag - 6  3 - 29 - 1
Ränteintäkter  8  10  32  45
Räntekostnader och liknande poster - 64 - 53 - 223 - 200
Valutakursdifferenser  9  3  8  15
Resultat före skatt 1 110  738 1 800 1 708
Inkomstskatt - 263 - 197 - 449 - 480
Periodens resultat  847  541 1 351 1 228
Resultat hänförligt till:
moderbolagets aktieägare  843  544 1 340 1 227
innehav utan bestämmande inflytande  4 -3  11  1

Vinst per aktie före utspädning, kr 2,21 1,43 3,52 3,26

Vinst per aktie efter utspädning, kr 2,22 1,42 3,52 3,23

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Periodens resultat  847  541 1 351 1 228
Övrigt totalresultat:

Omvärdering av kassaflödessäkringar - 28  31  34 - 94
Omräkning av utländsk verksamhet - 1  6 - 345  171
Säkring av nettoinvestering  1  4 - 8  9

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat  8 - 10 - 5  22
Övrigt totalresultat för perioden - 20 31 -324 108

Totalresultat för perioden  827 572 1 027 1 336
Totalresultat hänförligt till:

moderbolagets aktieägare  823  574 1 016 1 335
innehav utan bestämmande inflytande  4 - 2  11  1

RESULTATÖVERSIKT
Rörelseresultat/EBIT 1 163  775 2 012 1 849

 59  55  239  205
EBITA 1 222  830 2 251 2 054

 30  27  110  90
EBITDA 1 252  857 2 361 2 144

Poster av engångskaraktär - 22 - 95 - 46  12
Rörelseresultat/EBIT exklusive poster av engångskaraktär 1 185  870 2 058 1 837
EBITA  exklusive poster av engångskaraktär 1 244  925 2 297 2 042
EBITDA exklusive poster av engångskaraktär 1 274  952 2 407 2 132

Avskrivningar immateriella 

Avskrivningar materiella 
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3 månader 3 månader 12 månader 12 månader
KASSAFLÖDE feb - apr feb - apr maj - apr maj - apr

Mkr 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12
Rörelseflöde 1 229 718 1 894 1 576
Rörelsekapitalförändring - 54 - 467 - 24 - 641
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 175 251 1 870 935
Löpande investeringar - 218 -120 - 578 - 432
Kassaflöde efter löpande investeringar 957 131 1 292  503
Rörelseförvärv och investeringar i intresseföretag - 7 1 - 84 -3 166
Kassaflöde efter investeringar 950 132 1 208 -2 663
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  101 1 103 - 380 3 164
Periodens kassaflöde 1 051 1 235 828  501
Omräkningsdifferens - 39 - 5 - 156  31
Periodens förändring av likvida medel 1 012 1 230 672 532

En principändring har gjorts i kassaflödet avseende aktiverade utvecklingskostnader. Dessa redovisades tidigare  i rörelseflödet men 
redovisas nu som löpande investeringar. Jämförelsetalen för övriga perioder har justerats proforma för att underlätta jämförbarheten.

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 30 apr, 30 apr,

Mkr 2013 2012
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Ingående balans 4 999 3 832
Totalresultat för perioden 1 016 1 335
Incitamentsprogram inkl. uppskjuten skatt -45 6
Utnyttjande av teckningsoptioner 53 115
Optionsvärde konvertibellån ―  86
Utdelning -476 -376
Summa 5 547 4 999

Innehav utan bestämmande inflytande

Ingående balans 11 1
Utdelningar -9 ―
Företagsförvärv ― 10
Totalresultat för perioden 11 1
Summa 13 11

Utgående balans 5 560 5 010
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Mkr 30 apr, 30 apr,
2013 2012

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 6 424 6 457
Materiella anläggningstillgångar 487 407
Finansiella tillgångar 236 147
Uppskjutna skattefordringar 92 233

Summa anläggningstillgångar 7 239 7 244

Omsättningstillgångar
Varulager 850 755
Kundfordringar 3 192 2 692
Övriga kortfristiga fordringar 2 459 2 649
Likvida medel 2 567 1 895

Summa omsättningstillgångar 9 068 7 991

Summa tillgångar 16 307 15 235

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 547 4 999
Innehav utan bestämmande inflytande 13 11

Summa eget kapital 5 560 5 010

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 4 340 4 417
Uppskjutna skatteskulder 582 675
Övriga långfristiga skulder 148 192

Summa långfristiga skulder 5 070 5 284

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 212 113
Leverantörsskulder 1 217 842
Förskott från kunder 1 292 1 086
Övriga kortfristiga skulder 2 956 2 900

Summa kortfristiga skulder 5 677 4 941

Summa eget kapital och skulder 16 307 15 235

Ställda säkerheter 3 7
Eventualförpliktelser 178 68
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NYCKELTAL 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader

maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Orderingång, Mkr 5 882 7 656 8 757 9 061 10 815 12 117
Nettoomsättning, Mkr 5 081 6 689 7 392 7 904 9 048 10 339
Rörelseresultat, Mkr 650 830 1,232 1 502 1,849 2,012
Rörelsemarginal före poster av 
engångskaraktär 13% 12% 17% 19% 20% 20%
Rörelsemarginal 13% 12% 17% 19% 20% 19%
Vinstmarginal 12% 12% 16% 19% 19% 17%
Eget kapital, Mkr 1 813 2 555 3 244 3 833 5 010 5 560
Sysselsatt kapital, Mkr 3 262 4 182 4 283 4 714 9 540 10 112
Soliditet 29% 32% 38% 43% 33% 34%
Skuldsättningsgrad 0.58 0.31 -0.04 -0,13 0.53 0.36
Räntabilitet på eget kapital 23% 27% 30% 30% 29% 27%
Räntabilitet på sysselsatt kapital 24% 24% 30% 35% 28% 21%

DATA PER AKTIE 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader
maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Vinst per aktie
  före utspädning, kr 1.12 1.50 2.27 2.76 3.26 3.52
  efter utspädning, kr 1.11 1.50 2.25 2.73 3.23 3.52
Kassaflöde per aktie 

  före utspädning, kr -0.76 1.58 2.63 1.31 -7.07 3.17
  efter utspädning, kr -0.76 1.58 2.60 1.30 -7.01 3.17
Eget kapital per aktie
  före utspädning, kr 4.93 6.92 8.74 10.22 13.19 14.55
  efter utspädning, kr 5.01 6.92 9.38 10.61 13.31 14.55
Genomsnittligt vägt antal aktier,
  före utspädning, tusental 368,798 368,114 368,832 373,364 376,431 380,672
  efter utspädning, tusental 369,917 368,114 371,780 378,028 380,125 380,672
Antal aktier per balansdag,
  före utspädning, tusental 366,281 368,498 371,181 374,951 *) 378,991 *) 381,270 *)
  efter utspädning, tusental 368,979 368,498 383,580 383,618 384,284 381,270

I september 2012 genomfördes en aktiesplit 4:1. Samtliga data per aktie samt antal aktier har justerats proforma.

*) Antal registrerade aktier per balansdagen reducerat med antalet aktier i eget förvar (1 554 228 per 2013-04-30 i genomsnitt 1 847 454 under perioden). 

Kvartalsdata Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
Mkr 2010/11 2010/11 2010/11 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12 2011/12 2012/13 2012/13 2012/13 2012/13
Orderingång 1 889 2 238 1 914 3 020 1 700 2 702 2 784 3 629 2 252 2 972 2 856 4 037
Nettoomsättning 1 627 1 879 1 822 2 576 1 428 1 936 2 565 3 119 1 695 2 485 2 428 3 731
Rörelseresultat 153 302 296 751 92 385 597 775 63 400 386 1 163
Kassaflöde från den
löpande verksamheten 2 268 310 435 215 154 315 251 -88 525 258 1 175

Ordertillväxt beräknat på 
oförändrade valutakurser Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

2010/11 2010/11 2010/11 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12 2011/12 2012/13 2012/13 2012/13 2012/13
Nord- och Sydamerika 0% 9% 79% -14% 9% 8% *) 1% *) 20% *) 28% *) 13% *) -11% 9%
Europa, Mellanöstern och Afrika 41% -16% -25% 35% -24% 31% *) 34% *) -8% *) -3% *) 4% *) -5% 29%
Asien, Stillahavsregionen 16% 42% -5% 25% 38% 6% *) -4% *) 19% *) 11% *) 17% *) 53% 9%
Koncernen 19% 7% 7% 9% 2% 14% *) 11% *) 11% *) 13% *) 11% *) 6% 15%

*) exklusive Nucletron

Elekta AB (publ) Bokslutskommuniké maj – april 2012/13 
 

13 



Segmentrapportering 

Elekta redovisar geografiska regioner som segment. Till Elektas finansdirektör och verkställande di-
rektör (högsta verkställande beslutsfattare) rapporteras orderingång, nettoomsättning och täcknings-
bidrag för respektive region. I regionernas rörelsekostnader ingår kostnader för sålda produkter samt 
kostnader direkt hänförliga till respektive region. Globala kostnader, omfattande forskning och ut-
veckling, marknadsföring, förvaltning inom product supply centers och moderbolag, fördelas inte per 
region. Valutaexponeringen är koncentrerad till product supply centers. Huvuddelen av valutakursdif-
ferenser som redovisas i rörelsen rapporteras i globala kostnader. 
 

 
 
Elektas verksamhet präglas av väsentliga kvartalsvisa variationer i leveransvolymer och produktmix, 
vilket direkt påverkar nettoomsättning och resultat. När verksamheten bryts ner i segment accentue-
ras detta liksom effekter av valutakursförändringar mellan åren.  
 

Segmentrapportering

Maj-apr 2012/13
Nord- och Europa, Mellan- Asien, Stilla- Koncernen % av netto-

Mkr Sydamerika östern och Afrika havsregionen totalt omsättn.
Nettoomsättning 3 521 3 561 3 257 10 339
Rörelsekostnader -2 277 -2 266 -2 210 -6 753 65%
Täckningsbidrag 1 244 1 295 1 047 3 586 35%
Täckningsbidrag, % 35% 36% 32%
Globala kostnader -1 528 15%
Rörelseresultat före poster av engångskaraktär 2 058 20%
Poster av engångskaraktär -46
Rörelseresultat 2 012 19%
Finansnetto -212
Resultat före skatt 1 800

Maj-apr 2011/12
Nord- och Europa, Mellan- Asien, Stilla- Koncernen % av netto-

Mkr Sydamerika östern och Afrika havsregionen totalt omsättn.
Nettoomsättning 3 122 3 206 2 720 9 048
Rörelsekostnader -1 981 -2 095 -1 854 -5 930 66%
Täckningsbidrag 1 141 1 111 866 3 118 34%
Täckningsbidrag, % 37% 35% 32%

Globala kostnader -1 281 14%

Rörelseresultat före poster av engångskaraktär 1 837 20%
Poster av engångskaraktär 12
Rörelseresultat 1 849 20%
Finansnetto -141
Resultat före skatt 1 708
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MODERBOLAGET

RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

12 månader 12 månader
maj - april maj - april

Mkr 2012/13 2011/12
Rörelsekostnader -104 -111
Finansnetto 815 711

Resultat efter finansiella poster 711 600
Bokslutsdispositioner  3  0
Skatter -2 -4

Periodens resultat 712 596

Rapport över totalresultat
Periodens resultat 712 596
Övrigt totalresultat -7 7
Totalresultat för perioden 705 603

BALANSRÄKNING

30 apr, 30 apr,
Mkr 2013 2012

Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 837 1 764
Fordringar hos koncernföretag 2 744 2 754
Övriga finansiella tillgångar 64 53
Uppskjutna skattefordringar 0 15

Summa anläggningstillgångar 4 645 4 586

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 2 804 2 608
Övriga kortfristiga fordringar 42 113
Likvida medel 2 125 1 347

Summa omsättningstillgångar 4 971 4 068

Summa tillgångar 9 616 8 654

Eget kapital 2 586 2 304

Obeskattade reserver 27 30

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 4 336 4 417
Långfristiga skulder till koncernföretag 38 50
Långfristiga avsättningar 26 22

Summa långfristiga skulder 4 400 4 489

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 2 483 1 705
Leverantörsskulder 9 12
Övriga kortfristiga skulder 111 114

Summa kortfristiga skulder 2 603 1 831

Summa eget kapital och skulder 9 616 8 654

Ställda säkerheter ― ―
Eventualförpliktelser 956 1 043
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