
 

Elekta meddelar preliminära resultat för det tredje kvartalet och justerade utsikter 
för räkenskapsåret 2013/14 
 
Stockholm, 21 februari – Utfallet i Elektas tredje kvartal var blandat med en stark 
orderingång, men med EBITA under förväntan. 
 
EBITA  
EBITA för det tredje kvartalet 2013/14 var svagt och uppgick till 340 (454) Mkr, och EBIT 
till 260 (393) Mkr vilket avsevärt avviker från Elektas förväntningar. Det svagare 
resultatet beror i huvudsak på: 
 

• Lägre levererade volymer av Leksell Gamma Knife® än förväntat 
• Betydande negativa valutakurseffekter 

 
Stark orderingång 
Orderingången för det tredje kvartalet uppgick till 3 224 (2 856) Mkr, en ökning med 15* 
procent från föregående år. 
 
Nettoomsättning 
Nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 2 385 (2 428) Mkr vilket motsvarar en 
ökning med 1* procent från föregående år. Tredje kvartalet har avsevärt påverkats av en 
lägre levererad volym Leksell Gamma Knife än förväntat. Svagare valutor på vissa 
tillväxtmarknader har även påverkat köpkraft och volymer. 
 
Justerade utsikter för året 
Utsikterna för helåret justeras på grund av en lägre levererad volym Leksell Gamma 
Knife® än förväntat och försenade leveranser på tillväxtmarknader. 
 

• För räkenskapsåret 2013/14 förväntas nettoomsättningen öka med cirka 7 
procent i lokal valuta i förhållande till föregående år. 

• EBITA förväntas växa med cirka 3 procent i lokal valuta i förhållande till 
föregående år. Valutakursrörelserna beräknas ha en negativ effekt om cirka 5 
procentenheter på tillväxten i EBITA. 

 
I den tidigare utsikten, publicerad i delårsrapporten för det andra kvartalet, förväntades 
nettoomsättningen öka med mer än 10 procent i lokal valuta. EBITA förväntades växa 
med cirka 10 procent i lokal valuta. Valutakursrörelserna beräknades ha en negativ 
effekt om cirka 5 procentenheter på tillväxten i EBITA. 
 
Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 153 (258) Mkr och kassaflöde 
efter löpande investeringar uppgick till -27 (112) Mkr för det tredje kvartalet. I förhållande 
till det andra kvartalet har varulagret ökat med närmare 250 Mkr inför planerade 
leveranser i årets fjärde kvartal. 
 
Vd kommenterar 



 

– Generellt har marknaden fortsatt vara bra och Elektas orderingång ökade med 15* 
procent under det tredje kvartalet. Jag är mycket nöjd med utvecklingen av 
orderingången, men jag är inte nöjd med resultatet i det tredje kvartalet och särskilt inte 
med utfallet av Leksell Gamma Knife. Vi har analyserat utsikterna och initierat ett antal 
åtgärder för att säkerställa förbättringar. Vi är övertygade att läget för Leksell Gamma 
Knife kommer att återhämtas. Dock påverkas Elekta av den nuvarande volatiliteten på 
valutamarknaderna och utvecklingen på vissa tillväxtmarknader. Vår långsiktiga strategi 
och våra målsättningar ligger fast såväl som det växande behovet av och efterfrågan på 
Elektas överlägsna kliniska lösningar, säger Tomas Puusepp, vd och koncernchef för 
Elekta. 

 
 
* Jämfört med föregående räkenskapsår, beräknat på oförändrade valutakurser. 
 
Elekta kommer att publicera den kompletta delårsrapporten för det tredje kvartalet 
2013/14 den 27 februari klockan 07:30 CET.  
 
Telefonkonferens 
Elekta håller en telefonkonferens klockan 10:00-10:30 CET, den 21 februari, med vd och 
koncernchef Tomas Puusepp samt ekonomi- och finansdirektör Håkan Bergström.  
För att delta via telefon, ring fem minuter i förväg och ange koden 942062. 
 

• Sverige: +46 (0)8 5052 0110  
• Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077 
• USA: +1 877 491 0064 

 
Telefonkonferensen kommer också att sändas via webben (för att ha möjligheten att 
ställa frågor vänligen även ring in) på länken: http://webeventservices.reg.meeting-
stream.com/84991_elekta/ 
 
 

# # # 
 
 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Håkan Bergström, CFO, Elekta AB  
Tel: +46 8 587 25 547, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
 
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB 
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com 
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid 
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Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande information som kan inkludera, men 
inte är begränsad till, uttalanden som rör verksamhet och resultat, marknadsförhållanden 
och liknande omständigheter. Denna framåtblickande information baseras på aktuella 
förväntningar 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 
information innehåller antaganden och uppskattningar som är beroende av risker och 
osäkerhetsfaktorer kan det faktiska resultatet skilja sig väsentligt från vad som beskrivs. 
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. 
 
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel 
med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 21 februari 2014 kl. 07:40 CET. 
 
Elekta AB (publ) 
Organisationsnummer 556170-4015 
Kungstensgatan 18 – Box 7593 – 103 93 Stockholm 
 
 
Om Elekta 
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska 
lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar 
sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och 
brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. 
 
Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka 
patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda 
intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare 
och patienter. 
 
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen 
över. Elekta har cirka 3 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och 
företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen STO:EKTAB. För mer 
information om Elekta, se www.elekta.com. 


