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ELEKTA AB (publ) 
 

Halvårsrapport 1 maj - 31 oktober 1999/2000 
 
 

• Rörelseresultat uppgick till –37 (-43) Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick 
rörelseresultatet till -37 (-97) Mkr.  

 
• Rörelseresultatet andra kvartalet var positivt, 20 Mkr. 
 
• Positivt kassaflöde fjärde kvartalet i rad. 
 
• Försäljningen av IGS och därmed sammanhängande avvecklingskostnader beräknas 

påverka tredje kvartalet positivt med i storleksordningen 20 Mkr. 
 
• Under december genomförs en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
 
• Incitamentsprogram för ledande befattningshavare införs i mars 2000. 
 
 
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.  
 
Orderingång och Orderstock  
 
Orderingången för strålknivar i USA och Japan är fortsatt stark. Under det första halvåret har 
totalt 6 (8) strålknivsorder tecknats. På rullande 12 månader har 17 (16) nya strålknivsorder 
erhållits. Orderstocken den 31 oktober 1999 innehöll 21 strålknivsorder att jämföras med 23 
order den 30 april 1999.  
 
Orderingången avseende linjäracceleratorer var något lägre än motsvarande period 
föregående år. Detta beror bland annat på tillfälligt fördröjda inköp i England i avvaktan på 
politiska beslut avseende nya statliga medel till cancervården. Elektas marknadsandel i 
Europa har förstärkts och Elekta är den ledande leverantören på denna marknad. 
 
Koncernens orderstock uppgick den 31 oktober 1999 till 1 455 Mkr att jämföras med 1 539 
Mkr den 30 april 1999. 
 
Nettoomsättning 
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Koncernens nettoomsättning uppgick till 816 (823) Mkr. Under första halvåret har 8 (5) 
strålknivar levererats medan antalet levererade linjäracceleratorer var  lägre än föregående 
år.  
 

 
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 471 Mkr. 
 

 
Resultat   
 
Rörelseresultatet under perioden maj–oktober uppgick till –37 (-43) Mkr. Exklusive 
jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet –37 (-97) Mkr, en förbättring på 60 Mkr. 
Förbättringen förklaras av bättre bruttomarginaler och lägre omkostnader.  
 
Förlusten under första halvåret förklaras främst av IGS-verksamheten, som belastade 
resultatet med 25 (57) Mkr. 
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Rörelseresultatet andra kvartalet var positivt och uppgick till 20 Mkr. Resultatförbättringen 
beror främst på en hög utleveranstakt av både strålknivar och linjäracceleratorer. 
 
De strategiskt viktiga satsningarna på forskning och utveckling under första halvåret uppgick 
till 72 (68) Mkr. Dessa investeringar kostnadsförs löpande och motsvarade 9 (8) procent av 
nettoomsättningen. 
 
Finansnettot uppgick till -21 (-23) Mkr. Räntenettot ingick med -28 (-28) Mkr varav -24 Mkr 
avser konvertibelt förlagslån. Resultat från andelar i intressebolag ingick med 2 (-2) Mkr och 
valutakursdifferenser med 5 (7) Mkr.  
 
Resultatet före skatter uppgick till -58 (-66) Mkr. Resultatet efter skatter uppgick till -61 (-73) 
Mkr.  
 
Resultatet per aktie uppgick till –5,82 (-6,94) kr för första halvåret. 
 
Avyttring och avveckling av IGS 
 
Den 17 november 1999 tecknade Elekta ett avtal om försäljning av IGS-verksamheten. 
Köpare är det amerikanska företaget Medtronic, Inc., som är ett ledande amerikanskt 
medicintekniskt företag. Köpeskillingen är 11,75 miljoner US-dollar. Försäljningen av IGS-
verksamheten beräknas ge ett positivt resultat i storleksordningen 20 Mkr efter beaktande av 
kostnader för avveckling av ej övertagen personal med mera. Rörelseresultat från IGS-
verksamheten under tredje kvartalet, till dess att avyttringen är avslutad i mitten av december, 
kommer att belasta koncernens resultat med i storleksordningen 10 Mkr. 
 
Anläggningstillgångar och investeringar 
 
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till     0 (1) Mkr 
respektive 15 (14) Mkr. 
 
Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 16 (24) 
Mkr respektive 19 (25) Mkr. 
 
Likviditet och finansiell ställning  
 
De likvida tillgångarna uppgick den 31 oktober 1999 till 162 jämfört med 159 Mkr den 30 april 
1999. 
 
Under andra kvartalet var Elektas kassaflöde efter investeringar positivt, främst genom 
förbättrat resultat i rörelsen. Det är fjärde kvartalet i rad som Elekta visat positivt kassaflöde. 
Tidigare kvartal har det främst skett genom en reduktion av rörelsekapitalet. 
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Kassaflödet före investeringar och avyttringar uppgick första halvåret till till 44 (-206) Mkr. 
Kassaflödet efter investeringar och avyttringar uppgick till 30 (170) Mkr.  
 
Nettolåneskulden, räntebärande skulder minus likvida tillgångar, uppgick den 31 oktober 
1999 till 432 jämfört med 442 Mkr den 30 april 1999. I beloppet 432 Mkr ingår konvertibelt 
förlagslån med 422 Mkr. Likvida tillgångar plus beviljade outnyttjade krediter, uppgick den 
31oktober till 167 Mkr jämfört med 160 Mkr den 30 april 1999. Av banktillgodohavanden är 92 
Mkr (5 Mkr 30 april 1999) pantförskrivna för garantier för erhållna kundförskott.  
 
Bolagets skuldsättningsgrad uppgick den 31 oktober till 1,79 jämfört med 1,41 den 30 april 
1999. 
 
Nyemission och kvittningsemission 
 
I syfte att förstärka Elektas finansiella ställning har styrelsen beslutat om nyemission med 
företrädesrätt för aktieägare, vilket extra bolagsstämma den 17 november 1999 godkände. 
Vid full teckning tillförs Elekta cirka 130 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. 
 
Styrelsen för Elekta avser att den 17 december 1999 kalla till en extra bolagsstämma den 21 
januari 2000, varvid förslag om nyemission mot kvittning av fordran enligt utestående 
förlagslån 1998-2001 kommer att behandlas. Ägare av Elektas konvertibla förlagsbevis 
kommer då erbjudas kvitta sammanlagt högst 50 procent av det utestående konvertibla 
förlagslånet mot aktier av serie B i Elekta. 
 
Anställda 
 
Medelantal anställda uppgick till 808 (862). Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 
804 jämfört med 862 den 30 april 1999. 
 
På extra bolagstämma den 17 november 1999 godkändes ett förslag från Elektas styrelse 
om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Syftet är att främja deras 
engagemang i Elektas verksamhet och öka deras incitament till goda insatser för företaget. 
Programmet kommer att starta i mars år 2000. 
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Moderbolag 
 
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och koncerngemensamma funktioner 
samt finansförvaltning. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -57 (-16) 
Mkr. Förändringen är främst hänförlig till föregående års försäljning av aktier i dotterbolag. 
Medelantalet anställda uppgick till 14 (18). 
 
Framtidsutsikter   
 
Effekten av omstruktureringsarbetet har visat 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 som helhet. Omstrukturering av 
verksamheten fortsätter och förväntas leda till en tillfredsställande lönsamhet inom 2 år. 
 
Ekonomisk information  
 
Niomånadersrapport publiceras den 15 mars 2000. 
 
Stockholm den 14 december 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 
 
 
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.  
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RESULTATRÄKNING

Maj - okt Maj - okt Nov -okt Maj - april
Mkr 1999 1998 1998/99 1998/99

Nettoomsättning  816  823 1 780 1 787
Rörelsekostnader - 781 - 852 -1 786 -1 857
Forsknings- och utvecklingskostnader - 72 - 68 - 156 - 152
Jämförelsestörande poster  54 - 40  14

Rörelseresultat - 37 - 43 - 202 - 208

Finansnetto - 21 - 23 - 40 - 42

Resultat före skatter - 58 - 66 - 242 - 250

Skatter - 3 - 7 - 2 - 6

Periodens resultat - 61 - 73 - 244 - 256

KASSAFLÖDE

Rörelseflöde -16 - 67 - 107 -158
Rörelsekapitalförändring 60 - 139  242 43

Kassaflöde före investeringar 44 -206 135 -115

Investeringar och avyttringar -14  376 - 30 360

Kassaflöde efter investeringar och
avyttringar 30 170 105 245

BALANSRÄKNING

31 okt 31 okt 30 april
Mkr 1999 1998 1999

Immateriella anläggningstillgångar  448  519  465
Materiella anläggningstillgångar  82  89  88
Finansiella anläggningstillgångar  11  21  15
Varulager  292  302  265
Övriga omsättningstillgångar  724  960  879
Likvida tillgångar  162  95  159

Summa tillgångar 1 719 1 986 1 871

Eget kapital  241 492  313
Avsättningar  77 161  100
Konvertibelt förlagslån  422 403  412
Övriga räntebärande skulder  172 195  189
Räntefria skulder  807 735  857

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 1 719 1 986 1 871
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För att få jämförbarhet mellan redovisningsperioderna har jämförelsetalen omräknats till följd av ändrad 
redovisningsprincip för strålknivsverksamheten. 
 
 
GRANSKNINGSRAPPORT 
 
Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade revisorer 
FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något 
som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. 
 
Stockholm den 14 december 1999 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
Lennart Danielsson Ingvar Pramhäll 
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 
 

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

Nettoomsättning, Mkr  823 1 163 1 787  345  816
Jämförelsestörande poster, Mkr  54  54  14
Rörelseresultat, Mkr -43 -134 -208 -57 -37
Rörelsemarginal -5% -12% -12% -17% -5%
Vinstmarginal -8% -14% -14% -20% -7%
Eget kapital, Mkr  492  370  313  232  241
Sysselsatt kapital, Mkr 1 090 1 015  914  805  835
Nettolåneskuld, Mkr  503  458  442  426  432
Soliditet 25% 19% 17% 13% 14%
Skuldsättningsgrad 1,02 1,24 1,41 1,84 1,79
Räntabilitet på eget kapital   1) -56% -74% -74%
Räntabilitet på sysselsatt kapital   1) -17% -22% -19%

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

Resultat
  före konvertering, kr -3,45 -9,51 -7,90 -6,58 0,76
  efter full konvertering, kr -1,55 -5,58 -4,62 -3,64 1,27
Eget kapital
  före konvertering, kr 46,91 35,21 29,86 22,10 22,93
  efter full konvertering, kr 57,09 49,56 46,29 41,40 42,26
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.


