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ELEKTA AB (publ) 
organisationsnummer 556170-4015 

Kungstensgatan 18 – Box 7593 – 103 93 Stockholm 
 
 

Bokslutskommuniké 1 maj - 30 april 2003/04 
 

 
• Resultatet efter skatter ökade till 248 (234) Mkr. Vinst per aktie före utspädning 

ökade till 7,63 (7,29) kr och efter utspädning till 7,63 (7,14) kr.  
 
• Rörelseresultatet uppgick till 306 (323) Mkr och rörelsemarginalen till 11 (12)  

procent.  
 
• Kassaflödet efter investeringar ökade kraftigt till 363 (288) Mkr. 
 
• Orderingången ökade med 2 procent till 3 262 (3 186) Mkr. Beräknat på oförändra-

de valutakurser ökade orderingången med 12 procent. Orderingången under fjärde 
kvartalet uppgick till 1 119 (974) Mkr, en ökning med 15 procent.  

 
• Orderstocken uppgick den 30 april 2004 till 2 728 (2 411) Mkr, den högsta nivån  

någonsin. 
 
• Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 900 (2 781) Mkr. Beräknat på oför-

ändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 14 procent. 
 
• Styrelsen föreslår att bolagsstämman lämnar ett bemyndigande om återköp av  

aktier i Elekta AB motsvarade maximalt 10 procent av det totala antalet utestående 
aktier. 

 
Elekta är marknadsledare inom utrustning för strålkirurgisk och stereotaktisk behandling av 
sjukdomar i hjärnan och den näst största leverantören i världen av utrustning för strålbehand-
ling av cancer.  
 
Marknaden för Elektas produkter och behandlingsmetoder fortsätter att utvecklas positivt och 
Elekta stärker successivt sin marknadsposition. Genom framgångsrik produktutveckling har Elek-
ta etablerat en modern och konkurrenskraftig portfölj av innovativa och kompletta kliniska lös-
ningar inom:  
 
- Precisionsbestrålning av cancer 
- Bildstyrd strålterapi 
- Stereotaktisk strålterapi 
- Strålkirurgi 
- Stereotaktisk neurokirurgi 
- Funktionell kartläggning av hjärnan 
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Nya system för strålbehandling med extrem hög precision lanserade under maj 
 
Elekta är en världsledande leverantör av utrustning för precisionsbehandling av cancer och sjuk-
domar i hjärnan och leder utvecklingen kring ny avancerad teknologi för intensitetsmodulerad 
strålterapi (IMRT) och bildstyrd strålterapi (image-guided radiation therapy, IGRT) för behandling 
av tumörsjukdomar. Elekta är den enda leverantören i världen med IGRT-system i klinisk drift 
som gör det möjligt att vid behandlingstillfället ta högupplösta tredimensionella CT-bilder av 
patientens inre organ. Denna tredimensionella visualisering (VolumeView™) gör det möjligt att 
följa organens rörelser under behandlingen och att med mycket hög precision strålbehandla tu-
mörsjukdomar. Elektas system erbjuder även avancerad tvådimensionell visualisering i stillbild 
(PlanarView™) och rörliga bilder (MotionView™). 
 
Intresset för bildstyrd strålterapi är stort, främst bland större sjukhus. Elektas system för IGRT - 
Elekta Synergy™ - har myndighetsgodkännanden såväl i Europa som i USA. Elektas orderingång 
har utvecklats väl inom detta område. 
 
Under maj månad lanserades Elekta Synergy™ S, en ny, mycket avancerad lösning för stereotak-
tisk precisionsbestrålning av tumörsjukdomar i hela kroppen. Genom denna nya unika teknolo-
gi, kan nu stereotaktisk bildstyrd strålbehandling genomföras med extrem precision, vilket öpp-
nar nya möjligheter för högre stråldoser vid färre antal behandlingstillfällen samt öppnar för nya 
behandlingsmetoder. 
 
Leksell Gamma Knife® är den dominerande och mest avancerade metoden för stereotaktisk 
strålkirurgi i hjärnan och utvecklingen mot utökade användningsområden fortsätter i stadig takt. 
Förutom kärlmissbildningar och tumörer ökar även användningen av strålkirurgisk behandling 
av bland annat ögonsjukdomar och funktionella sjukdomar i hjärnan.  
 
Under maj månad lanserades Leksell Gamma Knife® 4C, den fjärde generationen av Elektas 
världsunika utrustning för strålkirurgisk behandling av sjukdomar i hjärnan. Leksell Gamma Kni-
fe® 4C möjliggör ett förenklat behandlingsflöde och ökad precision genom nya integrerade bild-
behandlingsmöjligheter. Den nya versionen av Leksell GammaPlan® med MultiView™ ger använ-
darna en tidigare ouppnådd möjlighet att integrera bilder från olika bildkällor, bl. a CT, MRI och 
PET och därmed uppnå en högre behandlingsprecision och förbättrade behandlingsresultat. 
  
Både Elekta Synergy™ S och Leksell Gamma Knife® 4C lanserades med stor framgång vid det årli-
ga mötet för amerikanska neurokirurger, AANS, i Orlando, Florida den 3-5 maj. 
 

Orderingång och orderstock  
 
Orderingången ökade med 2 procent till 3 262 (3 186) Mkr. Onkologiprodukter ökade med 9 
procent till 2 331 (2 143) Mkr och neurokirurgiprodukter minskade med 11 procent till 
931 (1 043) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade koncernens orderingång med 
12 procent, onkologi ökade starkt med 19 procent och orderingången för neurokirurgi var i 
nivå med föregående år. 
 
Efterfrågan på Elektas produkter är fortsatt stark såväl inom onkologi som inom neurokirurgi. 
Orderingången för neurokirurgiprodukter påverkas av tillgången på tredjepartsfinansiering. Un-
der året upphörde en större finansiär till sjukvården sin verksamhet, vilket har försvårat möjlig-
heterna till finansiering av medicinsk utrustning främst i USA. Detta har under delar av året ne-
gativt påverkat orderingången för Leksell Gamma Knife®.  



 
 
 

 3

 
Elekta har under det fjärde kvartalet etablerat ett brett samarbete med nya finansiärer och 
kommer från verksamhetsåret 2004/05 att i samarbete med dessa erbjuda heltäckande finan-
sieringslösningar i olika former till sina kunder. 
 
Orderingången under fjärde kvartalet ökade med 15 procent till 1 119 (974) Mkr.  
 
Orderstocken uppgick den 30 april 2004 till 2 728 (2 411) Mkr, den högsta nivån någonsin. 
 
 

Orderingång 3 262 (3 186) Mkr,
 maj - april 2003/04
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Orderingång Kvartal 4 Kvartal 4 Jfr 12 månader 12 månader Jfr 
Mkr 2003/04 2002/03 2003/04 2002/03
Europa, Mellanöstern, Afrika 542 302 79% 1 476 1 310 13%
Nord- och Sydamerika 401 381 5% 1 065 1 141 -7%
Japan 45 187 -76% 229 328 -30%
Asien exkl Japan 131 104 26% 492 407 21%
Koncernen 1 119 974 15% 3 262 3 186 2%
varav
Onkologi 857 560 53% 2 331 2 143 9%
Neurokirurgi 262 414 -37% 931 1 043 -11%  
 

Marknadskommentarer  
 
Fortsatt marknadstillväxt i Europa 
 
Orderingången i region Europa, inklusive Mellanöstern och Afrika, ökade med 13 procent till 
1 476 (1 310) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade den totala orderingången för 
regionen med 16 procent och för onkologiprodukter med 11 procent.  
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Efterfrågan på den europeiska marknaden för Elektas produkter fortsätter att utvecklas väl 
och Elektas position på den europeiska marknaden är stark. Intresset för Elektas lösningar för 
IMRT och Elektas unika teknologi för bildstyrd strålterapi (IGRT) är stort bland ledande cancer-
kliniker. Behovet av ytterligare kapacitet för strålbehandling av cancer är stort i flertalet län-
der i Europa. Flera länder fullföljer betydande investeringsprogram för förbättrad cancervård, 
däribland Storbritannien, Italien och Frankrike.  
 
Starkt ökad orderingång för onkologiprodukter i Nord- och Sydamerika 
 
Orderingången i Nord- och Sydamerika minskade med 7 procent och uppgick till 1 065 (1 141) 
Mkr, ett resultat av US dollarns försvagning mot den svenska kronan. US dollarn har försvagats 
med 15 procent mot den svenska kronan jämfört med kursen för 2002/03. Beräknat på oför-
ändrade valutakurser ökade orderingången för regionen med 8 procent. Orderingången för 
onkologi ökade starkt med 21 procent och neurokirurgi minskade med 9 procent, beräknat på 
oförändrade valutakurser. 
 
Intresset för Elektas unika kliniska lösningar för tredimensionell bildstyrd strålbehandling - 
Elekta Synergy™ och Elekta Synergy™ S - är stort även på USA-marknaden, främst från större 
kliniker.  
 
Minskad tillgång på tredjepartsfinansiering har påverkat orderingången och leveranser av Lek-
sell Gamma Knife® negativt. Elekta har emellertid under det fjärde kvartalet etablerat samar-
bete med nya finansiärer. 
 
Svagt kvartal i Japan  
 
Orderingången i Japan minskade med 30 procent till 229 (328) Mkr. Beräknat på oförändrade 
valutakurser minskade orderingången med 23 procent.  
 
Elekta har en stark position på den japanska marknaden. En relativt sett god penetration av 
Leksell Gamma Knife® i Japan medför en fortsatt god efterfrågan på uppgraderingar och ef-
termarknadsförsäljning. Denna efterfrågan förväntas öka i och med det myndighetsgodkän-
nande för Leksell Gamma Knife® C 1.2 som meddelades i mars 2004. 
 
Intresset för utrustning för magnetencefalografi – Elekta Neuromag™ – är  stort i Japan med 
ett flertal ledande forskningscentra i arbete med att utveckla nya kliniska metoder och ruti-
ner. Denna utrustning har nu också erhållit fastställda ersättningsnivåer inom det japanska 
sjukvårdssystemet. 
 
Fortsatt god efterfrågan i Asien 
 
Orderingången i Asien, exklusive Japan, ökade med 21 procent till 492 (407) Mkr. Beräknat på 
oförändrade valutakurser ökade orderingången starkt med 43 procent. 
 
Efterfrågan på Elektas produkter har utvecklats väl med stort intresse från främst ekonomiskt 
starka länder i regionen. Behovet av utrustning för strålbehandling av tumörsjukdomar är 
mycket stort i de flesta asiatiska länder. Elekta har en stark marknadsposition i regionen. 
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Stark utveckling av eftermarknadens produkter och tjänster 
 
Orderingången för Elektas eftermarknadsprodukter utvecklades väl under året och uppgick till 
1 087 (966) Mkr.  
Genom den snabba ökningen av den installerade basen av Elektas produkter, ökar betydelsen 
av eftermarknadens produkter och tjänster ytterligare. Av denna anledning har Elekta intro-
ducerat en ny global organisation samt även nya system. Under 2003/04 förbättrades orderin-
gång och lönsamhet markant. 
 

Nettoomsättning 
 
Koncernens nettoomsättning ökade med 4 procent till 2 900 (2 781) Mkr. Beräknat på oför-
ändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 14 procent, vilket är i linje med Elektas 
finansiella mål på 10-15 procent.  
 
Nettoomsättningen för onkologiprodukter minskade med 3 procent till 1 876 (1 937) Mkr. För 
neurokirurgiprodukter ökade nettoomsättningen med 21 procent till 1 024 (844) Mkr.  
 
Nettoomsättningen för eftermarknaden ökade med 14 procent till 900 (791) Mkr och utgjorde 
31 (28) procent av koncernens nettoomsättning. 
 
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 18 procent till 879 (744) Mkr.  
 
 
 
 

Nettoomsättning 2 900 (2 781) Mkr, 
maj - april 2003/04
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Nettoomsättning Kvartal 4 Kvartal 4 Jfr 12 månader 12 månader Jfr 
Mkr 2003/04 2002/03 2003/04 2002/03
Europa, Mellanöstern, Afrika 411 239 72% 1 319 1 019 29%
Nord- och Sydamerika 283 313 -10% 868 1 160 -25%
Japan 71 99 -28% 303 224 35%
Asien exkl Japan 114 93 23% 410 378 8%
Koncernen 879 744 18% 2 900 2 781 4%
varav
Onkologi 559 491 14% 1 876 1 937 -3%
Neurokirurgi 320 253 26% 1 024 844 21%  
 

Resultat 
 
Rörelseresultatet minskade med 17 Mkr till 306 (323) Mkr. Valutakursförändringar påverkade re-
sultatet negativt med cirka 115 Mkr. En lägre kapitalisering av pågående utvecklingsprojekt och 
högre avskrivning av utvecklingskostnader påverkade resultatet negativt med 45 Mkr jämfört med 
föregående verksamhetsår. Rörelsemarginalen uppgick till 11 (12) procent.  
 
Bruttomarginalen ökade till 39 (37) procent som ett resultat av förbättrad effektivitet, pro-
duktmix samt högre lönsamhet i serviceverksamheten. 
 
Den kostnadsökning som skett under perioden är främst hänförlig till fortsatta satsningar på 
utveckling av ny avancerad teknologi och kliniska lösningar.  
 
Satsningarna på forskning och utveckling ökade med 13 procent till 210 (185) Mkr motsvaran-
de 7 (7) procent av nettoomsättningen. Redovisningsrådets rekommendation RR15 (IAS 38), 
som föreskriver kapitalisering av vissa utvecklingskostnader, medför en ökad volatilitet i resul-
tatet beroende på i vilken fas de olika utvecklingsprojekten befinner sig. Kapitalisering och 
avskrivning har påverkat resultatet negativt med 8 (positivt 37) Mkr. För specifika projekt har 
8 (41) Mkr kapitaliserats medan resterande kostnadsförts. Avskrivningar på kapitaliserade ut-
vecklingsprojekt uppgick till 16 (4) Mkr.  
 
Valutakursförändringarna jämfört med motsvarande period föregående år har påverkat rörel-
seresultatet negativt med cirka 115 Mkr. Elekta säkrar kontrakterade nettoflöden samt del av 
förväntade nettoflöden med terminskontrakt över en rullande 18-månadersperiod. Den orea-
liserade kursvinsten jämfört med valutakurserna den 30 april för terminskontrakt som inte 
omvärderats i balansräkningen var 27 Mkr.
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Nettoomsättning och rörelsekostnader
 per valuta 2003/04
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Rörelseresultatet under fjärde kvartalet ökade med 30 procent till 114 (88) Mkr främst till följd av 
ökade volymer. Rörelsemarginalen uppgick till 13 (12) procent.  
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Finansnettot uppgick till 19 (-6) Mkr. Räntenettot ingick med 11 (7) Mkr. Resultat från andelar i 
intressebolag ingick med 8 (11) Mkr varav förlust vid avyttring 2 Mkr. Valutakursdifferenser 
ingick med 0 (-24) Mkr. 
 
Resultatet efter finansnetto uppgick till 325 (317) Mkr. Skattekostnaden avseende årets resul-
tat har beräknats till 103 Mkr eller 32 procent. Årets skattekostnad påverkades positivt genom 
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korrigering av skatter avseende tidigare år. Av den sammanlagda skattekostnaden om 77 Mkr 
var 24 Mkr uppskjuten skatt . Resultatet efter skatter uppgick till 248 (234) Mkr.  
 
Vinst per aktie uppgick till 7,63 (7,29) kr före utspädning och 7,63 (7,14) kr efter utspädning. 
Optionsprogrammet 2001/04 har inte givit någon effekt på utspädningen. 
 
Räntabilitet på eget kapital uppgick till 17 (17) procent och räntabilitet på sysselsatt kapital 
uppgick till 20 (22) procent. Beräknad effekt vid fullt genomslag av aktieinlösen är en höjning 
av räntabilitet på sysselsatt kapital med cirka 2 procentenheter. 
 
 

Räntabilitet 
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Investeringar och avskrivningar 
 
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 99 (78) Mkr. En 
ny testanläggning har byggts i England och under året har bolagen i Sverige och Italien flyttat 
till nya lokaler vilket medfört ökade investeringar.  
 
Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 
88 (68) Mkr.  
 

Likviditet och finansiell ställning  
 
Kassaflödet före investeringar uppgick till 448 (361) Mkr. Kassaflödet efter investeringar och avytt-
ringar uppgick till 363 (288) Mkr. 
 
Likvida tillgångar uppgick till 1 151 (1 087) Mkr. Av banktillgodohavanden var 76 Mkr pantför-
skrivna, främst för kommersiella garantier.  
 
Räntebärande skulder uppgick till 231 (252) Mkr.  
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Soliditeten uppgick till 46 (49) procent. 
 
Under verksamhetsåret tecknades 698 125 nya B-aktier genom utnyttjande av tilldelade teck-
ningsoptioner inom ramen för fastställda optionsprogram. Totala antalet aktier uppgick den 
30 april till 31 066 254. 
 

Inlösen av aktier och nedsättning av aktiekapitalet 
 
Bolagsstämman den 22 september 2003 beslutade att bifalla styrelsens förslag om inlösen av 
var 17:e aktie mot en kontant ersättning om 165 kr. Enligt den slutliga sammanräkningen ha-
de 1 887 713 aktier anmälts för inlösen, vilket motsvarar 97,4 procent av det antal aktier som 
högst kunnat inlösas enligt erbjudandet. 311,5 Mkr överfördes till Elektas aktieägare i slutet av 
mars 2004. 
 

Anställda 
 
Medelantal anställda i koncernen ökade, främst inom produktutveckling och till följd av öka-
de volymer, med 125 till 1 136 (1 011).  
 
Antalet anställda vid verksamhetsårets slut uppgick till 1 170 (1 073). 
 

Moderbolag 
 
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och koncerngemensamma funktioner 
samt finansförvaltning. Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till 22 (11) Mkr. Me-
delantalet anställda uppgick till 17 (15). 
 

Finansiella mål för verksamhetsåren 2004/05 – 2006/07 
 
Elekta arbetar med utgångspunkt från finansiella mål som ligger till grund för koncernens 
långsiktiga planering för perioden 2004/05 – 2006/07.  
 
Elekta har som tillväxtmål en årlig försäljningstillväxt på 10-15 procent i lokal valuta. 
 
Målet för koncernens rörelsemarginal är 10-12 procent över rullande 12 månader. Rörelse-
marginalen för enskilda kvartal kan avvika från uppsatta mål. Valutakursutvecklingen kan 
påverka möjligheterna att uppnå uppsatta mål. 
 
För räntabilitet på sysselsatt kapital är målet att denna skall överstiga 20 procent. 
 
Elekta har som mål för sin finansiella stabilitet att soliditeten skall överstiga 40 procent. 
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Framtidsutsikter för räkenskapsåret 2004/05 
 
Efterfrågan är fortsatt god för Elektas produkter och kliniska lösningar. Orderstocken ligger på 
en hög nivå.  
 
För helåret 2004/05 räknar Elekta med tillväxt och rörelsemarginal i nivå med koncernens fi-
nansiella mål. 
 
Mot bakgrund av planerade leveranser, förväntas verksamhetsårets 2004/05 första kvartal bli i 
nivå med första kvartalet föregående verksamhetsår.  
 

Utdelningspolicy och förslag till återköp av aktier 
 
Enligt företagets utdelningspolicy är målet att distribuera 20 procent eller mer av nettovinsten 
i form av utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd. Till grund för utdelningsbeslut 
ligger Elektas finansiella ställning, lönsamhetsutveckling, tillväxtpotential samt investerings-
behov. 
 
Mot bakgrund av bolagets utdelningspolicy samt starka finansiella ställning och nuvarande 
kapitalstruktur har styrelsen beslutat att i år föreslå bolagsstämman att denna bemyndigar 
styrelsen att återköpa maximalt 3 106 625 aktier i Elekta AB (motsvarade 10 procent av antalet 
utestående aktier i bolaget) samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2003/04. 
Beslut om återköp fattas löpande under året på grundval av aktiekursens utveckling, Elektas 
finansiella ställning, lönsamhetsutveckling samt investeringsbehov. 
 

Bolagsstämma 
Bolagsstämma hålls tisdagen den 21 september 2004 kl 15.00 på Finlandshuset Konferens, 
Snickarbacken 4, Stockholm. 
 

Ekonomisk information  
 
Årsredovisningen 2003/04 hålls tillgänglig hos Elekta, Kungstensgatan 18, Stockholm, två 
veckor innan bolagsstämman. 
 
Delårsrapport för perioden maj-juli 2004, publiceras den 21 september 2004.  
 
Stockholm den 15 juni 2004 
 
ELEKTA AB (publ) 
 
Laurent Leksell 
Verkställande Direktör 
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För ytterligare information var vänlig kontakta: 
 
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ)  
Tel. 08-587 254 00 eller 0733-611 000 
 
Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com
 
 
 
 
 

 
Redovisningsprinciper 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrå-
dets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen. 
Från 2003 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation RR25 avseende segmentsredovis-
ning. Elektas affärsverksamhet omfattar endast en rörelsegren, behandlingsmetoder för can-
cer och sjukdomar i hjärnan, och hänvisar därför till resultat- och balansräkning rörande den 
primära segmentsredovisningen.  
 
 
 
 

Valutakurser
maj-apr maj-apr Jfr 30 apr 30 apr Jfr

Land Valuta 2003/04 2002/03 2004 2003

Euro 1 EUR 9,125 9,169 0% 9,138 9,115 0%
Storbritannien 1 GBP 13,184 14,145 -7% 13,550 13,050 4%
Japan 100 JPY 6,895 7,517 -8% 6,930 6,860 1%
USA 1 USD 7,717 9,096 -15% 7,658 8,195 -7%

Genomsnittskurs Balansdagskurs

 
 
 
 
 

http://www.elekta.com/
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RESULTATRÄKNING

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

Mkr 2003/04 2002/03 2003/04 2002/03

Nettoomsättning  879  744 2 900 2 781
Kostnad för sålda produkter - 544 - 461 -1 783 -1 758

Bruttoresultat  335  283 1 117 1 023

Försäljningskostnader - 95 - 98 - 375 - 356
Administrationskostnader - 90 - 80 - 291 - 285
Forsknings- och utvecklingskostnader - 63 - 49 - 218 - 148
Valutakursdifferenser i rörelsen  27  32  73  89

Rörelseresultat  114  88  306  323

Resultatandelar intressebolag  1  3  8  11
Ränteintäkter  5  9  27  22
Räntekostnader - 6 - 7 - 16 - 15
Valutakursdifferenser  1 - 12  0 - 24

Resultat efter finansnetto  115  81  325  317

Skatter - 5 - 5 - 77 - 88
Minoritet  1  5

Periodens vinst  110  77  248  234

Vinst per aktie före utspädning 3,42 2,36 7,63 7,29
Vinst per aktie efter utspädning 3,45 2,32 7,63 7,14

KASSAFLÖDE

Rörelseflöde  123  79 372 315
Rörelsekapitalförändring  133  82 76 46

Kassaflöde före investeringar 256 161 448 361

Investeringar och avyttringar - 15 - 53 -85 -73

Kassaflöde efter investeringar och
avyttringar 241 108 363 288

Extern finansiering - 324 - 10 -302 231

Periodens förändring av likvida tillgångar - 75  150 64 551
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BALANSRÄKNING

30 apr 30 apr
Mkr 2004 2003

Immateriella anläggningstillgångar 372 408
Materiella anläggningstillgångar 134 83
Finansiella anläggningstillgångar 16  16
Varulager  311  258
Fordringar 1 092 1 110
Likvida tillgångar 1 151 1 087

Summa tillgångar 3 076 2 962

Eget kapital 1 413 1 445
Avsättningar  158  110
Räntebärande skulder  231  252
Räntefria skulder 1 274 1 155

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 3 076 2 962

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

30 apr 30 apr
Mkr 2004 2003

Ingående balans 1 445 1 272
Utnyttjande av teckningsoptioner 26 22
Aktieinlösen -312
Omräkningsdifferenser 6 -83
Periodens vinst 248 234

Utgående balans 1 413 1 445
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NYCKELTAL 12 månader 1) 12 månader 12 månader 12 månader

maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Orderingång, Mkr 2 402 2 927 3 186 3 262
Nettoomsättning, Mkr 2 160 2 738 2 781 2 900
Rörelseresultat, Mkr 92 207 323 306
Rörelsemarginal 4% 8% 12% 11%
Vinstmarginal 3% 8% 11% 11%
Eget kapital, Mkr  887 1 272 1 445 1 413
Sysselsatt kapital, Mkr 1 178 1 313 1 697 1 644
Soliditet 39% 50% 49% 46%
Räntabilitet på eget kapital 5% 13% 17% 17%
Räntabilitet på sysselsatt kapital 10% 19% 22% 20%

1)  Omarbetad avseende ny redovisningsprincip för skatter

 
 

DATA PER AKTIE 12 månader 1) 12 månader 12 månader 12 månader

maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Vinst per aktie
  före utspädning, kr 1,52 4,66 7,29 7,63
  efter utspädning, kr 1,89 4,56 7,14 7,63
Kassaflöde per aktie
  före utspädning, kr 8,11 3,64 8,99 11,14
  efter utspädning, kr 7,90 3,63 8,81 11,14
Eget kapital per aktie
  före utspädning, kr 31,84 40,03 44,79 45,49
  efter utspädning, kr 35,03 39,89 44,58 45,49
Ränta på konverterat förlagslån,
  netto efter skatt, Mkr 17 3
Genomsnittligt vägt antal aktier,
  före utspädning, tusental 27 854 31 048 32 019 32 585
  efter utspädning, tusental 31 662 32 504 32 694 32 585
Antal aktier per balansdag,
  före utspädning, tusental 27 854 31 765 32 256 31 066
  efter utspädning, tusental 31 662 33 084 32 988 31 066

1)  Omarbetad avseende ny redovisningsprincip för skatter
Påspädningen 2000/01 avser effekt av konvertibelprogram som konverterats 2001.
Utspädningen åren därefter avser optionsprogram 1999/2002 och 2000/2003 samt aktieinlösen i mars 2004.

 
 
 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
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