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ELEKTA AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 maj 1998 - 30 april 1999

• Resultatet före skatter blev en förlust på 140 (252) Mkr.

• Nettoomsättningen för jämförbara enheter uppgick till 1 884 ( 1 555) Mkr,

en ökning med 21 procent.

• Ett nytt produktprogram för strålbehandling av cancer, Elekta Precise

Treatment System har introducerats.

•   En ny generation av Strålkniven, modell C, har lanserats.

Detta är Elekta

Elekta är en världsledande leverantör av system och kliniska lösningar för

precisionsbestrålning av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgisk behand-

ling av sjukdomar i hjärnan och ryggraden. Ett nytt intressant applikations-

område är bland annat behandling av svår ansiktssmärta. Elektas behandlings-

metoder bidrar till skonsam och effektiv vård som ger förbättrade kliniska

resultat, färre komplikationer och kortare vårdtider.

Verksamheten i korthet

Verksamhetsåret 1998/99 har präglats av genomförandet av det omstrukture-

ringsprogram som lanserades och påbörjades under hösten 1997 samt av en

fortsatt svag sjukvårdsmarknad i Europa och Asien, exklusive Japan.

Marknaderna i USA och Japan har utvecklats positivt.

Under året har en integration av de två affärsområdena Oncology och

Neuroscience påbörjats i syfte att utnyttja framtida synergieffekter både på

intäkts- och kostnadssidan. En gemensam försäljnings- och serviceorganisation

har bildats i Europa. I USA har tre operativa verksamheter inom Elekta

integrerats i en organisation med huvudkontor i Norcross, Atlanta. Gemen-

samma globala funktioner inom IT och marknadskommunikation har bildats.

Verksamheten i Asien, exklusive Japan, har omstrukturerats väsentligt för att

anpassas till den fortsatt svaga marknaden på grund av den ekonomiska krisen i

Asien. För att öka samhörighetskänslan och effektiviteten inom Elekta, har ett

personalutvecklingsprogram kallat Elekta Values introducerats.
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Produktlanseringar

Elekta har under året introducerat ett nytt produktprogram för strålbehandling

av cancer, Elekta Precise Treatment System, som även blivit godkänt av FDA

för marknadsföring i USA. Systemet möjliggör avancerad och precis behandling

bland annat med hjälp av intensitetsmodulerad strålbehandling, IMRT. I Elekta

Precise ingår också ett helt nytt avancerat behandlingsbord, som används vid

positionering av patienten vid strålbehandlingen.

I slutet av februari lanserade Elekta sin nya version av Leksell Gamma Knife,

modell C, som mottagits med stort intresse. Den nya produktgenerationen

förbättrar ytterligare möjligheterna att optimera strålningsdosen, breddar

användningsområdet samt förkortar behandlingstiderna. Den nya modulära

versionen öppnar marknaden till mindre sjukhus och kliniker. Dessutom kan

befintliga utrustningar uppgraderas till den nya versionen. De första

leveranserna kommer att ske i slutet av 1999. Elekta erhöll i början av juni

1999 godkännande från FDA för marknadsföring i USA av den nya

produktgenerationen av Strålkniven.

Samarbeten

Ett flertal samarbeten har ingåtts under perioden, framför allt inom cancer-

behandlingsområdet. I Europa har avtal träffats med GE Medical Systems om

marknadsföring av deras CT-simuleringssystem för strålbehandling av cancer.

Ett avtal har tecknats med det tyska företaget Nexus om att  marknadsföra

deras integrerade informationssystem för patientdata samt planerings- och

betalningsrutiner vid strålbehandling av cancer. Avtal har också tecknats med

det holländska företaget Nucletron, kring tillverkning av en terapisimulator,

utvecklad i samarbete med Elekta. Elekta får också möjlighet till distribution av

Nucletrons produkter inom brachyterapi.

Inom området bildbaserad kirurgi, IGS, har Elekta inlett ett samarbete med det

Schweiziska företaget Medivision Advanced Support System, som är speciali-

serat inom ortopedi och ryggradskirurgi. I maj 1999 tecknades ett avtal om

utbyte av teknisk information med Zeiss, som gör det möjligt att integrera

Elektas bildbaserade kirurgisystem med Zeiss operationsmikroskop.

Orderingång och orderstock

Koncernens orderstock uppgick den 30 april 1999 till 1 184 (1 066) Mkr.

Marknaden i Europa och Asien, exklusive Japan, för Elektas neuroscience-

produkter var under året fortsatt svag. USA visade däremot god tillväxt och

Japan var fortsatt stabilt. Under fjärde kvartalet tecknades order på 7 (6)

strålknivar, varav tre till USA, två till Japan, en till Sydamerika och en till

Europa. På tolv månader har 19 (19) nya strålknivsorder tecknats varav 10 (8)

till USA, 5 (8) till Japan, 1 (1) till Asien, 2 (0) till Afrika och 1 (2) till Europa.
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Under året slutlevererades 14 strålknivar jämfört med 17 förra året.

Orderingången för onkologiverksamheten har utvecklats positivt. I Europa är

Elekta idag marknadsledare. I USA är Elekta den tredje största leverantören

efter Varian och Siemens. 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. Avtalet omfattar också ett utvecklingssamarbete, som kommer

att resultera i ny teknik med högre precision vid strålbehandling av cancer. I

Asien expanderar Elekta sin onkologiverksamhet och har i Japan påbörjat

uppbyggnaden av en egen distributionsorganisation för onkologiprodukter.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 884 (1 852) Mkr. Nettoomsättning-

en för jämförbara enheter har ökat med 329 Mkr motsvarande 21 procent.

Valutakursförändringar svarar för 43 Mkr av försäljningsökningen.

En framgång under året var försäljningen av 4 magnetencefalografer, MEG, i

Japan till ett totalt värde av mer än 100 Mkr. Dessa system, som tillverkas av

det finländska företaget Neuromag, distribueras av Elekta i Asien och används

vid hjärnforskning och diagnostisering av framför allt funktionella sjukdomar,

såsom epilepsi.

Resultat

Rörelseresultatet blev en förlust på 100 (208) Mkr, en förbättring på 108 Mkr

jämfört med föregående år. Förbättringen av resultatet för verksamhetsåret som

helhet i jämförelse med föregående år förklaras framför allt av resultatet från

strålknivsverksamheten. För jämförbara enheter exklusive jämförelsestörande

poster blev rörelseförlusten 153 (210) Mkr.

Nettoomsättning per affärsområde, 

maj - april 1998/99

Elekta 

Oncology 

1180 (1041) 

Mkr

63%

Elekta 

Neuro-

science 704 

(514) Mkr

37%

Nettoomsättning per geografisk 

marknad, maj - april 1998/99

Asien 412 

(293) Mkr

22%

Nord- och 

Syd-

amerika 

692 (547) 

Mkr

37%

Europa och 

övriga 

världen 

780 (715) 

Mkr

41%
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Produktområdet bildbaserad kirurgi, IGS, har utvecklats otillfredsställande och
har belastat resultatet med 106 Mkr.  Arbetet med att finna olika former av
samarbeten och samgåenden på marknaden, för att lösa intäkts- och kostnads-
problemet inom IGS-området, fortsätter med oförminskad styrka och beräknas
vara klart under kalenderåret 1999. Externa rådgivare har anlitats för att
medverka i detta arbete.

Bruttoresultatet för verksamheten har påverkats av produktmix och utveck-
lingen på olika geografiska marknader. Marginalerna för Elektas onkologi-
produkter var fortsatt pressade i Europa, främst i Tyskland och Italien. En viss
förbättring noterades dock i slutet av verksamhetsåret. Dessutom levererades
under året ett flertal, från Philips övertagna order med låg marginal. Resultatet
förra verksamhetsåret påverkades positivt av slutleveransen av en enskild större
order till Ryssland på 130 Mkr med goda marginaler. Den ordern omfattade
både leverans av komponenter och tekniskt kunnande för utveckling av
cancervården i Ryssland.

De fyra MEG-system, som sålts under året i Japan och distribuerats av Elekta,
har lägre marginaler än Elektas egna produkter.

De strategiskt viktiga och betydande satsningarna på forskning och utveckling
fortsatte under året och uppgick till 152 (158) Mkr. Dessa investeringar
kostnadsförs löpande och motsvarade 8 (9) procent av nettoomsättningen.

I avtalet med Philips’ division Radiation Therapy från början av 1997 fastlades
ett treårigt övertagande av Philips’ verksamhet. Övertagandet har påskyndats
och avslutades redan under slutet av verksamhetsåret 1998/99. Av koncernens
omstruktureringskostnader för perioden har 46 Mkr bokförts mot den i sam-
band med förvärvet av Philips Radiation Therapy upplagda omstrukturerings-
reserven, som den 30 april 1999 uppgick till 7 Mkr.

Under verksamhetsåret såldes de kirurgiska produkter för ultraljuds- och
kryokirurgi samt implantat och engångsartiklar för hydrocephalus, som
utgjorde produktsortimentet i affärsområdet Elekta Surgical Instruments.
Vinsten 23 Mkr redovisas, liksom vinsten vid försäljning av fastigheten i
Crawley, 30 Mkr som jämförelsestörande.

Finansnettot uppgick till -40 (-44) Mkr. Räntenettot ingick med -55(-52) Mkr
varav -40 Mkr avser konvertibelt förlagslån. Resultat från andelar i intresse-
bolag ingick med -7 (11) Mkr och valutakursdifferenser med 22 (-3) Mkr.

Resultatet före skatter uppgick till -140 (-252) Mkr.

Årets resultatet efter skatter uppgick till -148 (-262) Mkr.

Resultatet per aktie uppgick till —14,08 (-24,96) kr.
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Anläggningstillgångar och investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till
1 (17) Mkr respektive 34 (56) Mkr.

Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar
uppgick till 45 (53) Mkr respektive 45 (72) 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 30 april 1999 till 159 (176) Mkr.

Kassaflödet efter investeringar och avyttringar uppgick till 235 (-219) Mkr.
Avyttringar av Surgical Instruments och fastigheten i Crawley ingår med 354
Mkr.

Rörelsens kassaflöde var positivt både under det tredje och fjärde kvartalet och
uppgick under det fjärde kvartalet till 11 Mkr. Detta förklaras främst av en
reduktion av rörelsekapitalet, som en följd av ett antal interna projekt för att
förbättra kassaflödet och minska det sysselsatta kapitalet. Det positiva
kassaflödet under året har använts till att amortera ned banklån. Räntebärande
skulder exklusive konvertibellånet var 189 (823) Mkr.

I juni 1998 genomfördes en emission av konvertibla förlagsbevis med före-
trädesrätt 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 den
30 april 1999 till 442 (647) Mkr. I beloppet 442 Mkr ingår konvertibellån med
412 Mkr. Elektas kreditberedskap, likvida tillgångar plus beviljade outnyttjade
krediter, uppgick den 30 april 1999 till 160 (203) Mkr.

Bolagets skuldsättningsgrad uppgick den 30 april 1999 till 0,77 (0,90) gånger.

Valutaexponering

Försäljning av koncernens produkter sker främst i US-dollar, japanska yen och
valutor inom euro-blocket. Kostnaderna är främst i brittiska pund och svenska
kronor. Säljbolagen har intäkter och kostnader i lokal valuta. Flödesexpone-
ringen är koncentrerad till England och Sverige och reduceras genom



6

terminssäkring. Terminssäkring sker på basis av kontrakterade och
prognosticerade nettoflöden över en rullande tolvmånadersperiod.

Anställda

Medelantal anställda uppgick till 866 (1 161). Antalet anställda vid periodens
slut uppgick till 862. Sedan 1997 har antalet anställda minskat från 1241 till
862.

Vidare förbereds införandet av ett incitamentsprogram för de anställda.

Moderbolag

Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och koncerngemensamma
funktioner samt finansförvaltning. Moderbolagets resultat efter finansiella
poster uppgick till -93 (-152) Mkr. Medelantalet anställda uppgick till 18 (18).

Framtidsutsikter

Effekten av omstruktureringsarbetet under 1998/99 kommer att visa sig i
förbättrat resultat under verksamhetsåret 1999/2000. Första kvartalets resultat
förväntas bli bättre än förra året men kommer likväl att visa en förlust.
Programmet för omstrukturering av verksamheten fortsätter och förväntas leda
till en tillfredsställande lönsamhet inom 2 år.

Föreslagen utdelning

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 1998/99.

Bolagsstämma

Bolagsstämma hålls onsdagen den 22 september 1999 kl 15.00 på
Medicinhistoriska muséet på Karolinska Sjukhuset.

Ekonomisk information

Tremånadersrapport publiceras den 22 september 1999.

Stockholm den 15 juni 1999

ELEKTA AB (publ)

Laurent Leksell
Verkställande Direktör
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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 - april Maj - april

Mkr 1998/99 1997/98

Nettoomsättning 1 884 1 852

Kostnad för sålda produkter -1 301 -1 197

Bruttoresultat  583  655

Försäljningskostnader - 324 - 471

Administrationskostnader - 258 - 277

Forsknings- och utvecklingskostnader - 152 - 158

Jämförelsestörande poster  53  34

Valutakursdifferenser i rörelsen - 2  9

Rörelseresultat - 100 - 208

Finansnetto - 40 - 44

Resultat före skatter - 140 - 252

Skatter - 8 - 10

Periodens resultat - 148 - 262

KASSAFLÖDE

Rörelseflöde -86 -136

Rörelsekapitalförändring -39 -7

Kassaflöde före investeringar -125 -143

Investeringar och avyttringar 360 -76

Kassaflöde efter investeringar och

avyttringar 235 -219

BALANSRÄKNING

30 april 30 april

Mkr 1999 1998

Immateriella anläggningstillgångar  504  616

Materiella anläggningstillgångar  88  292

Finansiella anläggningstillgångar  11  20

Varulager  227  383

Fordringar 1 037  930

Likvida tillgångar  159  176

Summa tillgångar 2 026 2 417

Eget kapital  576  722

Avsättningar  100  198

Konvertibelt förlagslån  412

Övriga räntebärande skulder  189  823

Räntefria skulder  749  674

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 2 026 2 417
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NYCKELTAL

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

Nettoomsättning, Mkr  699  816 1 112 1 852 1 884

Rörelseresultat, Mkr 75 50 -18 -208 -100

Rörelsemarginal 11% 6% -2% -11% -5%

Vinstmarginal 12% 8% -3% -14% -7%

Eget kapital, Mkr  512  522  952  722  576

Sysselsatt kapital, Mkr  533  564 1 653 1 545 1 177

Nettolåneskuld, Mkr - 151  3  461  647  442

Soliditet 66% 64% 34% 30% 28%

Skuldsättningsgrad, ggr 0,00 0,01 0,48 0,90 0,77

Räntabilitet på eget kapital 17% 10% -7% -31% -23%

Räntabilitet på sysselsatt kapital   18% 13% -1% -12% -5%

Data per aktie

Resultat

  före konvertering, kr 9,46 5,84 -5,70 -24,96 -14,08

  efter full konvertering, kr 9,46 5,84 -5,70 -24,96 -6,39

Eget kapital

  före konvertering, kr 60,55 61,71 90,73 68,80 54,84

  efter full konvertering, kr 60,55 61,71 90,73 68,80 63,01

Genomsnittligt vägt antal aktier

  före konvertering, tusental 8 238 8 461 8 631 10 497 10 497

  efter full konvertering, tusental 8 238 8 461 8 631 10 497 15 681

Antal aktier per balansdag

  före konvertering, tusental 8 461 8 461 10 497 10 497 10 497

  efter full konvertering, tusental 8 461 8 461 10 497 10 497 15 681


