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ELEKTA AB (publ) 
 

Tremånadersrapport 1 maj 1999 - 31 juli 1999 
 
 

• Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev en förlust             på 57 (73) 
Mkr.  

 
• Resultatet före skatter, exklusive jämförelsestörande poster blev en förlust på 68 (89) 

Mkr, en förbättring på 21 Mkr. 
 
• Förhandlingar kring IGS långt framskridna. 
 
• Förslag avseende förstärkning av koncernens kapitalstruktur presenteras inom en snar 

framtid. 
 
 
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.  
 
Ändrad redovisningsprincip 
 
En ny produktgeneration av Strålkniven har börjat tillverkas och försäljas. Den nya 
produktgenerationen, model C,  har en högre grad av standardisering, säljprocessen har 
blivit mer uniform och tiden från order till leverans  minskar. Detta innebär att försäljning av 
Strålkniven i allt mindre omfattning har karaktären av unika projekt. Då successiv 
resultatavräkning inte längre bedöms återspegla resultatgenereringen på ett riktigt sätt 
övergår nu Elekta, för att få en mer rättvisande bild till resultatavräkning vid leverans. Den 
förändrade redovisningsprincipen innebär att ingående eget kapital per 1 maj 1999 har 
reducerats med 224 Mkr, vilket motsvarar resultatet av avräknade strålknivsprojekt som ännu 
ej levererats per den 30 April 1999. För att få jämförbarhet har föregående års uppgifter 
räknats om efter den nya principen. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster 
första kvartalet uppgår till -57 (-73) Mkr enligt resultatavräkning vid leverans och enligt 
principen med successiv resultatavräkning till -66 (-97). 
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Samtliga Elektas produkter avräknas därmed vid leverans. Försäljning och resultat för en 
redovisad period präglas i hög grad av utleveranstakten av linjäracceleratorer och 
Strålknivar. Utleveranstakten kan variera kraftigt enskilda redovisningsperioder. 
 
Nettoomsättning 
 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 345 (421) Mkr. Den lägre omsättningen beror på 
lägre antal utleveranser av linjäracceleratorer.  
 
 

 
 
 
Resultat   
 
Rörelseresultatet blev en förlust på 57 (19) Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster blev 
rörelseresultatet –57 (-73) Mkr, en förbättring på 16 Mkr. Förbättringen förklaras av lägre 
omkostnader och bättre bruttomarginal. 
 
Förlusten förklaras av lågt antal utleveranser av linjäracceleratorer och att endast 3 (3) 
Strålknivar levererades under första kvartalet. Produktområdet bildbaserad kirurgi, IGS, 
belastade resultatet med 7 Mkr. 
 
De strategiskt viktiga satsningarna på forskning och utveckling fortsatte under första kvartalet 
och uppgick till 33 (48) Mkr. Dessa investeringar kostnadsförs löpande och motsvarade 10 
(11) procent av nettoomsättningen. 
 
Finansnettot uppgick till -11 (-16) Mkr. Räntenettot ingick med –14 (-13) Mkr varav -12 Mkr 
avser konvertibelt förlagslån. Resultat från andelar i intressebolag ingick med 1 (0) Mkr och 
valutakursdifferenser med 2 (-3) Mkr.  
 
Resultatet före skatter uppgick till -68 (-35) Mkr. Resultatet efter skatter uppgick till -69 (-36) 
Mkr.  

Nettoomsättning per produktområde, 
maj - juli 1999/2000

Onkologi 
216 (293) 

Mkr
63%

Neuro-
kirurgi 129 
(128) Mkr

37%

Nettoomsättning per geografisk 
marknad, maj - juli 1999/2000

Asien 64 
(88) Mkr

18%

Nord- och 
Syd-

amerika 
141 (164) 

Mkr
41%

Europa och 
övriga 
världen 

140 (169) 
Mkr
41%
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Resultatet per aktie uppgick till –6,58 (-3,45) kr. 
 
Orderingång och Orderstock  
 
Under det första kvartalet har 1 (2) strålknivsorder tecknats. Orderstocken den 31 juli 1999 
innehöll 21 strålknivsorder. Under perioden erhöll Elekta sin största order hittills inom 
bildbaserad kirurgi, IGS på 3,2 miljoner US dollar till amerikanska militärsjukhus. 
 
Antalet linjäracceleratorer i tecknade order under första kvartalet ligger i nivå med 
föregående år. 
 
Koncernens orderstock uppgick den 31 juli 1999 till 1 496 Mkr att jämföras med 1 539 Mkr 
den 30 april 1999. 
 
Bildbaserad kirurgi, IGS    
 
I syfte att lösa problemen för IGS-verksamheten förs förhandlingar med olika parter kring 
verksamheten. Förhandlingarna är långt framskridna och förväntas vara slutförda under 1999.  
 
Anläggningstillgångar och investeringar 
 
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till     0 (0) Mkr 
respektive 4 (12) Mkr. 
 
Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 8 (12) 
Mkr respektive 10 (11) Mkr. 
 
I juni utnyttjade Elekta AB en option att förvärva ytterligare 6 110 aktier i AB Motala Verkstad 
för 2,6 Mkr, varvid innehavet ökade från 48,5 till 58,7 procent. Eftersom Elekta avser att 
avyttra aktieinnehavet redovisas detta som omsättningstillgång. 
 
Likviditet och finansiell ställning  
 
De likvida tillgångarna uppgick den 31 juli 1999 till 147 jämfört med 159 Mkr den 30 april 
1999. 
 
Kassaflödet före investeringar och avyttringar uppgick till 33 (-110) Mkr. Kassaflödet efter 
investeringar och avyttringar uppgick till 29 (268) Mkr. Kvartalets positiva kassaflöde förklaras 
främst av en reduktion av rörelsekapitalet. 
 
Nettolåneskulden, räntebärande skulder minus likvida tillgångar, uppgick den den 31 juli 
1999 till 426 jämfört med 442 Mkr den 30 april 1999. I beloppet 426 Mkr ingår konvertibelt 
förlagslån med 417 Mkr. Likvida tillgångar plus beviljade outnyttjade krediter, uppgick den 
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31juli till 152 Mkr  jämfört med 160 Mkr den 30 april 1999. Av banktillgodohavanden är 64 Mkr 
(5 Mkr 30 april 1999) pantförskrivna för garantier för erhållna kundförskott.  
 
Bolagets skuldsättningsgrad uppgick den 31 juli till 1,84 jämfört med 1,41 den 30 april 1999. 
 
Kapitalstruktur och finansiering 
 
Elekta kommer inom kort att presentera ett förslag som syftar till att förstärka koncernens 
kapitalstruktur. Detta förslag kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma. 
  
Elektas verksamhet är inriktad på kapitalintensiva sjukvårdsprodukter med stark forsknings- 
och utvecklingsinriktning. I pågående strukturomvandling och konsolidering av den 
medicintekniska industrin krävs att Elekta har en stark kapitalbas. Ändrad 
redovisningsprincip, från successiv resultatavräkning till resultatavräkning vid leverans för 
strålknivsverksamheten, medförde en momentan minskning av koncernens egna kapital och 
därmed soliditet.  
 
Mot ovanstående bakgrund behövs en förstärkt soliditet och god likviditet. 
 
 
Anställda 
 
Medelantal anställda uppgick till 822 (867). Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 
814 jämfört med 862 den 30 april 1999. 
 
Moderbolag 
 
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och koncerngemensamma funktioner 
samt finansförvaltning. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -31 (1) Mkr. 
Medelantalet anställda uppgick till 14 (18). 
 
Framtidsutsikter   
 
Effekten av omstruktureringsarbetet har börjat visa sig i form av lägre rörelsekostnader, ökad 
produktivitet och positivt kassaflöde. Denna förbättring förväntas fortsätta och visa sig i 
förbättrat resultat under verksamhetsåret 1999/2000. Omstrukturering av verksamheten 
fortsätter och förväntas leda till en tillfredsställande lönsamhet inom 2 år. 
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Ekonomisk information 
 
Halvårsrapport publiceras den 14 december 1999. 
 
Stockholm den 22 september 1999 
 
ELEKTA AB (publ) 
 
 
 
Laurent Leksell 
Verkställande Direktör 
 
 
 
 
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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För att få jämförbarhet mellan redovisningsperioderna har jämförelsetalen omräknats till följd av ändrad 
redovisningsprincip för strålknivsverksamheten. 

RESULTATRÄKNING

Maj - juli Maj - juli Aug - juli Maj - april
Mkr 1999 1998 1998/99 1998/99

Nettoomsättning  345  421 1 711 1 787
Rörelsekostnader - 369 - 446 -1 780 -1 857
Forsknings- och utvecklingskostnader - 33 - 48 - 137 - 152
Jämförelsestörande poster  54 - 40  14

Rörelseresultat - 57 - 19 - 246 - 208

Finansnetto - 11 - 16 - 37 - 42

Resultat före skatter - 68 - 35 - 283 - 250

Skatter - 1 - 1 - 6 - 6

Periodens resultat - 69 - 36 - 289 - 256

KASSAFLÖDE

Rörelseflöde -53 - 90 - 120 -157
Rörelsekapitalförändring 86 - 20  140 34

Kassaflöde före investeringar 33 -110 20 -123

Investeringar och avyttringar -4  378 - 22 360

Kassaflöde efter investeringar och
avyttringar 29 268 -2 237

BALANSRÄKNING

31 juli 31 juli 30 april
Mkr 1999 1998 1999

Immateriella anläggningstillgångar  453  521  465
Materiella anläggningstillgångar  81  98  88
Finansiella anläggningstillgångar  9  23  15
Varulager  290  307  265
Övriga omsättningstillgångar  759  995  879
Likvida tillgångar  147  139  159

Summa tillgångar 1 739 2 083 1 871

Eget kapital  232 533  313
Avsättningar  87 169  100
Konvertibelt förlagslån  417 398  412
Övriga räntebärande skulder  156 127  189
Räntefria skulder  847 856  857

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 1 739 2 083 1 871
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För att få jämförbarhet mellan redovisningsperioderna har jämförelsetalen omräknats till följd av ändrad 
redovisningsprincip för strålknivsverksamheten. 
 
 
Denna tremånadersrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
 

NYCKELTAL 3 månader 6 månader 9 månader 12 månader 3 månader
Maj - juli Maj - okt Maj - jan Maj - apr Maj - jul
1998/99 1998/99 1998/99 1998/99 1999/2000

Nettoomsättning, Mkr  421  823 1 163 1 787  345
Jämförelsestörande poster, Mkr  54  54  54  14
Rörelseresultat, Mkr -19 -43 -134 -208 -57
Rörelsemarginal -5% -5% -12% -12% -17%
Vinstmarginal -8% -8% -14% -14% -20%
Eget kapital, Mkr  533  492  370  313  232
Sysselsatt kapital, Mkr 1 058 1 090 1 015  914  805
Nettolåneskuld, Mkr  386  503  458  442  426
Soliditet 26% 25% 19% 17% 13%
Skuldsättningsgrad 0,72 1,02 1,24 1,41 1,84
Räntabilitet på eget kapital   1) -74%
Räntabilitet på sysselsatt kapital   1) -22%

DATA PER AKTIE Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1
1998/99 1998/99 1998/99 1998/99 1999/2000

Resultat
  före konvertering, kr -3,45 -3,49 -9,51 -7,90 -6,58
  efter full konvertering, kr -1,55 -1,51 -5,58 -4,62 -3,64
Eget kapital
  före konvertering, kr 50,75 46,91 35,21 29,86 22,10
  efter full konvertering, kr 59,37 57,09 49,56 46,29 41,40
Genomsnittligt vägt antal aktier, tusental
  före konvertering, tusental 10 497 10 497 10 497 10 497 10 497
  efter full konvertering, tusental 15 681 15 681 15 681 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 15 681 15 681 15 681 15 681 15 681

1)  Beräknat på rullande 12 månader.


