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ELEKTA AB (publ) 
 

Niomånadersrapport 1 maj 1998 - 31 januari 1999                              
 
 

•    Elekta lämnar för första gången en niomånadersrapport och kommer 
     fortsättningsvis att rapportera en gång per kvartal.  
 
• Resultatet före skatter blev en förlust på 115 (208) Mkr.  
 
• Nettoomsättningen uppgick till 1 230 (1 299) Mkr. För jämförbara enheter en ökning med 

153 Mkr eller 14 procent. 
 
 
Detta är Elekta 
 
Elekta är en världsledande leverantör av system och kliniska lösningar för 
precisionsbestrålning av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgisk behandling av 
sjukdomar i hjärnan och ryggraden. Elektas behandlingsmetoder bidrar till skonsam och 
effektiv vård som ger förbättrade kliniska resultat, färre komplikationer och kortare vårdtider.  
 
Produktlanseringar 
 
Elekta har fått tillstånd att på den amerikanska marknaden introducera sitt nya 
behandlingsbord som används för stöd och positionering av patienten vid simulering och 
strålbehandling av cancer. Därmed är hela produktsortimentet för strålbehandling av cancer, 
Elekta Precise Treatment System godkänt för marknadsföring i USA.  
 
I slutet av februari lanserade Elekta, på ”International Stereotactic Radiosurgery Society 
Congress” i Sydney framgångsrikt, sin nya version av Leksell Gamma Knife, Strålkniven. Den 
nya produktgenerationen, modell C, förbättrar möjligheterna att optimera strålningsdosen, 
breddar användningsområdet samt förkortar behandlingstiderna. Befintliga utrustningar kan 
uppgraderas till den nya versionen. 
 
 
 
 
 
 
Samarbeten 
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Ett flertal samarbeten har ingåtts under perioden, framför allt inom cancer-
behandlingsområdet. 
 
Elekta och GE Medical Systems har träffat ett avtal, som möjliggör för Elekta att i Europa 
marknadsföra GEs simuleringssystem för strålbehandling av cancer. 
 
Elekta har också tecknat ett avtal med det tyska företaget Nexus om att i Europa 
marknadsföra deras integrerade informationssystem för patientdata samt planerings- och 
betalningsrutiner vid strålbehandling av cancer.  
 
I USA har Elekta tecknat ett avtal med University of Pittsburgh och Carnegie Mellon University 
om utvecklingssamarbete, som bygger på nya metoder att registrera patientens läge och 
rörelser och som kommer att resultera i högre precision vid strålbehandling av cancer.  
 
Inom området bildbaserad kirurgi, IGS, har Elekta inlett ett samarbete med Queen Elisabeth 
Hospital i Hongkong kring klinisk forskning. Elekta kommer att leverera ett antal IGS-system 
för användning vid neurokirurgiska applikationer.   
  
Orderingång och orderstock  
 
Koncernens orderstock uppgick den 31 januari 1999 till 1 145 Mkr att jämföras med 1 066 Mkr 
den 30 april 1998. 
 
Orderingången av Strålknivar har förbättrats något. Under tredje kvartalet tecknades order på 
4 (2)  Strålknivar, varav en till USA, en till Asien och två till Afrika (Mellanöstern). Summerat 
över de första nio månaderna 1998/99 tecknades order på 12 (13) Strålknivar. På rullande 
tolv månader har 18 nya Strålknivsorder tecknats jämfört med 16 i slutet av oktober 1998. 
 
Elekta Oncologys orderingång har varit positiv. Bland annat har ett treårigt avtal tecknats med 
University of Pittsburgh Medical Center, UPMC Health Systems värt 10 miljoner US-dollar för 
leverans av linjäracceleratorer till åtta sjukhus i nordöstra USA.   
 
 
 
Nettoomsättning 
 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 230 (1 299) Mkr. Nettoomsättningen för jämförbara 
enheter, alltså exklusive Surgical Instruments, har ökat med 153 Mkr motsvarande 14 
procent.  
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Resultat  
 
Rörelseresultatet blev en förlust på 86 (175) Mkr, en förbättring på 89 Mkr jämfört med samma 
period föregående år. För jämförbara enheter exklusive jämförelsestörande poster blev 
rörelseförlusten 140 (185) Mkr.  
 
Det negativa resultatet beror bland annat på en svag marknad för Strålkniven i Asien, 
exklusive Japan, samt Europa. Enligt plan har utleverans av onkologiprodukter varit låg 
under tredje kvartalet och marginalerna är pressade, framför allt i några länder i Europa. 
Produktområdet bildbaserad kirurgi, IGS, har belastat resultatet med 67 Mkr under årets 
första nio månader. Inom IGS fortsätter arbetet med att etablera samarbeten på marknaden. 
Kostnaderna för Elektas verksamhet är höga. Arbetet med omstrukturering av verksamheten 
fortsätter enligt tidigare aviserade planer. 
  
Investeringar i forskning och utveckling uppgick till 127 (125) Mkr. Dessa investeringar 
kostnadsförs löpande och motsvarade 10 (10) procent av nettoomsättningen. 
 
Av koncernens omstruktureringskostnader för perioden har 30 Mkr bokförts mot den i 
samband med förvärvet av Philips Radiation Therapy upplagda omstruktureringsreserven, 
som den 31 januari 1999 uppgick till 23 Mkr. 
 
Med verkan från den 1 maj 1998 såldes, i juli 1998, de kirurgiska produkter för ultraljuds- och 
kryokirurgi samt implantat och engångsartiklar för hydrocephalus, som utgjorde produktsorti-
mentet i affärsområdet Elekta Surgical Instruments. Vinsten 24 Mkr redovisas liksom vinsten 
vid försäljning av fastigheten i Crawley, 30 Mkr som jämförelsestörande. 
 
Finansnettot uppgick till -29 (-33) Mkr.  
 
Resultatet före skatter uppgick till -115 (-208) Mkr.  
 
Resultatet efter skatter uppgick till -128 (-213) Mkr.  
 

Nettoomsättning per affärsområde, 
maj -  januari  1998/99

Elekta 
Oncology 
834 (740) 

Mkr
68%

Elekta 
Neuro-

science 396 
(337) Mkr

32%

Nettoomsättning per geografisk 
marknad, maj -  januari  1998/99

Asien 212 
(215) Mkr

18%

Nord- och 
Syd-

amerika 
459 (424) 

Mkr
35%

Europa och 
övriga 

världen 
559 (660) 

Mkr
47%
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Resultatet per aktie uppgick till –12,15 (-20,34) kr. 
 
Anläggningstillgångar och investeringar 
 
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till     1 (16) Mkr 
respektive 20 (31) Mkr. 
 
Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 35 (40) 
Mkr respektive 37 (48) Mkr. 
 
Elekta har i enlighet med avtal med Philips erhållit 39 Mkr som kompensation för att nya 
större order till Östeuropa inte tecknats före 30 juni 1998. Av detta belopp har 7 Mkr 
reserverats för erforderlig omstrukturering av verksamheten på grund av uteblivna order 
varefter goodwill har reducerats med 32 Mkr. 
 
Likviditet och finansiell ställning 
 
De likvida tillgångarna uppgick den 31 januari 1999 till 187 Mkr jämfört med 176 Mkr den 30 
april 1998. 
 
Kassaflödet efter investeringar och avyttringar uppgick till 224 Mkr. Avyttringar ingår med 354 
Mkr. Rörelsens kassaflöde var under det tredje kvartalet positivt och uppgick till 74 Mkr. 
Detta förklaras främst av en reduktion av kundfordringar. 
 
I juni 1998 genomfördes en emission av konvertibla förlagsbevis med företrädesrätt till 
aktieägare. Emissionen, som fulltecknades, skedde till 85 procent av nominellt belopp, 467 
Mkr. Emissionen tillförde koncernen 375 Mkr netto.  
 
Nettolåneskulden, räntebärande skulder minus likvida tillgångar, uppgick till 458 Mkr den 31 
januari 1999 jämfört med 647 Mkr den 30 april 1998. I beloppet 458 Mkr ingår konvertibellån 
med 408 Mkr. Bankskulder har reducerats med 580 Mkr. Elektas kreditberedskap, likvida 
tillgångar plus beviljade outnyttjade krediter, uppgick den 31 januari 1999 till 198 Mkr jämfört 
med 203 Mkr den 30 april 1998. 
 
Bolagets skuldsättningsgrad uppgick den 31 januari 1999 till 81 procent jämfört med 90 
procent den 30 april 1998. 
 
Anställda 
 
Medelantal anställda uppgick till 867 (1 145). Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 
872. 
  
Moderbolag 
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Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och koncerngemensamma funktioner 
samt finansförvaltning. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -47 (27) Mkr. 
Medelantalet anställda uppgick till 18 (17). 
 
Framtidsutsikter 
 
Som tidigare meddelats dröjer det innan ett trendbrott i resultatet kan redovisas. Resultatet 
för verksamhetsåret 1998/99 blir bättre än föregående år men en betydande förlust förväntas. 
Programmet för omstrukturering av verksamheten fortsätter enligt tidigare aviserade planer 
och förväntas leda till en tillfredsställande lönsamhet inom 2 år. 
 
Ekonomisk information 
 
Bokslutskommuniké publiceras 15 juni 1999. 
 
Stockholm den 19 mars 1999 
 
ELEKTA AB (publ) 
 
 
 
Laurent Leksell 
Verkställande Direktör 
 
 
Denna niomånadersrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
 
För ytterligare information var vänlig kontakta: 
Lars Jonsteg, Informationsdirektör, Elekta AB (publ)  tel.  08-587 254 82 
 
Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com 
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RESULTATRÄKNING

Maj - jan Maj - jan Feb - jan Maj - april
Mkr 1998/99 1997/98 1998/99 1997/98

Nettoomsättning 1 230 1 299 1 783 1 852
Rörelsekostnader -1 243 -1 382 -1 797 -1 936
Forsknings- och utvecklingskostnader - 127 - 125 - 160 - 158
Jämförelsestörande poster  54  33  55  34

Rörelseresultat - 86 - 175 - 119 - 208

Finansnetto - 29 - 33 - 40 - 44

Resultat före skatter - 115 - 208 - 159 - 252

Skatter - 13 - 5 - 18 - 10

Periodens resultat - 128 - 213 - 177 - 262

BALANSRÄKNING

31 jan 31 jan 30 april
Mkr 1999 1998 1998

Immateriella anläggningstillgångar  504  638  616
Materiella anläggningstillgångar  82  303  292
Finansiella anläggningstillgångar  16  24  20
Varulager  264  422  383
Fordringar  979 1 003  930
Likvida tillgångar  187  125  176

Summa tillgångar 2 032 2 515 2 417

Eget kapital  564  805  722
Avsättningar  139  283  198
Konvertibelt förlagslån  408
Övriga räntebärande skulder  237  868  823
Räntefria skulder  684  559  674

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 2 032 2 515 2 417

9 månader 12 måndaer
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NYCKELTAL
6 månader 9 månader 12 månader 6 månader 9 månader
Maj - okt Maj - jan Maj - april Maj - okt Maj - jan
1997/98 1997/98 1997/98 1998/99 1998/99

Nettoomsättning, Mkr  910 1 299 1 852  827 1 230
Rörelseresultat, Mkr -65 -175 -208 -35 -86
Rörelsemarginal -7% -13% -11% -4% -7%
Vinstmarginal -9% -16% -14% -7% -9%
Eget kapital, Mkr  874  805  722  650  564
Sysselsatt kapital, Mkr 1 739 1 673 1 545 1 248 1 209
Nettolåneskuld, Mkr  715  743  647  503  458
Soliditet 33% 32% 30% 31% 28%
Skuldsättningsgrad 82% 92% 90% 77% 81%
Räntabilitet på eget kapital   1) -16% -28% -31% -32% -25%
Räntabilitet på sysselsatt kapital   1) -6% -11% -12% -11% -6%

Data per aktie

Resultat
  före konvertering, kr -8,52 -20,34 -24,96 -6,25 -12,15
  efter full konvertering, kr -8,52 -20,34 -24,96 -5,76 -10,51
Eget kapital
  före konvertering, kr 83,28 76,65 68,80 61,97 53,77
  efter full konvertering, kr 83,28 76,65 68,80 67,17 61,99
Genomsnittligt vägt antal aktier, tusental
  före konvertering, tusental 10 497 10 497 10 497 10 497 10 497
  efter full konvertering, tusental 10 497 10 497 10 497 15 681 15 681
Antal aktier per balansdag, tusental
  före konvertering, tusental 10 497 10 497 10 497 10 497 10 497
  efter full konvertering, tusental 10 497 10 497 10 497 15 681 15 681

1)  Beräknat på rullande 12 månader.


