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ELEKTA AB (publ) 
Organisationsnummer 556170-4015 
Kungstensgatan 18 – Box 7593 – 103 93 Stockholm 
 
 

Halvårsrapport maj – oktober 2006/07 

• Orderingången ökade med 15 procent till 2 302 (1 997) Mkr. Orderstocken upp-
gick till 4 147 Mkr, den högsta nivån någonsin. 

• Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 014 (1 940) Mkr. 

• Rörelseresultatet ökade till 159 (153) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 8 (8)  
procent. På rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 10 procent. 

• Resultat efter skatter uppgick till 104 (98) Mkr. Vinst per aktie efter utspädning 
uppgick till 1,11 (1,03) kr. 

• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -343 (-51) Mkr. Förvärv ingick med -144 
(-) Mkr. 

• Stort intresse för Leksell Gamma Knife® Perfexion™ har resulterat i sammanlagt 
10 mottagna order. 
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Elektas verksamhet 

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar och säljer avancerade kli-
niska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för behandling av cancer och 
sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar vilka används vid mer än 4 000 sjukhus över hela värl-
den. Elekta är världsledande inom kliniska lösningar för bildstyrd strålterapi och stereotak-
tisk strålkirurgi, metoder för att behandla tumörer och funktionella mål med hög precision, 
utan att skada frisk vävnad. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minima-
linvasiva metoder. Detta betyder att de förutom att vara kliniskt effektiva, också är skon-
samma för patienten och kostnadseffektiva för samhället. Elekta är också världens största 
leverantör av mjukvarusystem för cancerbehandling.  

Marknadsutsikter 

Den totala marknaden för Elektas kliniska lösningar, IT-system och tjänster förväntas växa 
med fem till tio procent årligen och efterfrågan är fortsatt stark. Det höga värdet på enskilda 
order och samordning av order inom ramen för investeringsprogram i sjukvården leder dock 
ofta till väsentliga variationer i affärsvolym sett till enskilda kvartal. 
 
Marknadsutvecklingen drivs av en ökad cancerincidens och av den brist på behandlingskapacitet 
som råder i större delen av världen. Antalet nyupptäckta cancerfall årligen förväntas öka med 50 
procent under de kommande 20 åren, främst som ett resultat av en tilltagande medelålder. An-
delen patienter som behandlas med strålterapi, ofta i kombination med andra behandlingsfor-
mer, ökar kontinuerligt och uppgår idag i utvecklade länder till omkring 50 procent. De nya, 
avancerade och mer exakta metoder som utvecklas, förväntas öka strålterapins roll i framtiden.  

Viktiga händelser 

• Elekta fortsätter att i snabb takt världen över installera Elekta Synergy® för bildstyrd 
strålterapi (IGRT) och förstärker sin ledande position inom denna nya metod för att med 
större precision behandla cancer.  

• I augusti erhöll Elekta de godkännanden som krävdes för att slutföra förvärvet av 80 pro-
cent av Beijing Medical Equipment Institute (BMEI). Förvärvet stärker Elektas ställning på 
den kinesiska marknaden för strålterapiutrustning och ger Elekta möjligheten att möta ef-
terfrågan i Kina och andra utvecklingsmarknader på mindre kapitalintensiva lösningar för 
strålbehandling av cancer. 

• Marknadsintroduktionen av Leksell Gamma Knife® Perfexion™ fortsätter enligt plan och 
med stort intresse från såväl tidigare gammaknivsanvändare som nya potentiella kunder. 
Tidigare har Elekta offentliggjort sex (6) order på Leksell Gamma Knife® Perfexion™, varav 
en majoritet av dessa förväntas kunna levereras under innevarande verksamhetsår. 

• Utöver tidigare kommunicerade order, har Elekta mottagit order på ytterligare fyra (4) Lek-
sell Gamma Knife Perfexion, samtliga för leverans under innevarande verksamhetsår. Två 
av dessa fyra order har bokats under det 2:a kvartalet. 

• Under oktober månad fick Elekta en order från St Luke’s Hospital i Dublin, Irland, värde-
rad till över 10 MEUR och inkluderande bland annat leverans av fyra Elekta Synergy®. 

• I november fick Elekta ett prestigefyllt uppdrag att inom ramen för ett privat finansierings-
initiativ (PFI) utrusta det nya Somerset Oncology & Haematology Centre vid Taunton & So-
merset NHS Trust’s Musgrove Park Hospital, med såväl avancerade digitala linjäraccelera-
torer för strålterapi som IT-system för behandlingsplanering och hantering av patient- och 
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informationsflöde. Hela uppdraget värderas till cirka 335 Mkr över 30 år, varav cirka 110 
Mkr har bokats som order i Elektas 3:e kvartal. 

• I oktober respektive november avhölls såväl European som American Society for Therapeu-
tic Radiology and Oncology (ESTRO och ASTRO), de två största vetenskapliga mötena inom 
strålterapi och tillika årets viktigaste tillfällen för branschen att möta sina kunder. Båda 
dessa möten var stora framgångar för Elekta, med rekordstort intresse för inte minst Elek-
ta Synergy och för Elektas lösningar för stereotaktisk strålterapi.  

Orderingång och orderstock 

Orderingången under årets sex första månader ökade med 15 procent till 2 302 (1 997) Mkr. 
Elekta BMEI som förvärvades i augusti 2006 ingår med 10 Mkr. Beräknat på oförändrade va-
lutakurser ökade orderingången med 20 procent.  
 
Beräknat på oförändrade valutakurser ökade orderingången i Nord- och Sydamerika med 26 
procent, region Europa inklusive Mellanöstern och Afrika ökade med 13 procent och Asien 
ökade med 20 procent. 
 
Orderingången ökade under andra kvartalet med 26 procent till 1 315 (1 045) Mkr. 
 
På rullande 12 månader ökade orderingången med 24 procent. 
 
Orderstocken uppgick den 31 oktober 2006 till 4 147 Mkr, den högsta nivån någonsin, jäm-
fört med 3 875 Mkr den 30 april 2006. 
 

Orderingång 2 302 (1 997) Mkr,
 maj - oktober 2006/07
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Orderingång Kvartal 2 Kvartal 2 Jfr 6 månader 6 månader Jfr Rullande Jfr 
Mkr 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 12 månader

Europa, Mellanöstern, Afrika 430 320 34% 801 720 11% 1 792 13%

Nord- och Sydamerika 660 489 35% 1 061 883 20% 2 347 34%
Asien 225 236 -5% 440 394 12% 871 24%

Koncernen 1 315 1 045 26% 2 302 1 997 15% 5 010 24%  



 
 
 

Elekta AB (publ) Halvårsrapport maj-oktober 2006/07 4

Marknadskommentarer 

Nord- och Sydamerika 
Den amerikanska marknaden drivs av den ökande cancerincidensen och den snabba acceptan-
sen av nya och förfinade behandlingsmetoder som bildstyrd strålterapi (image guided radiation 
therapy, IGRT) och stereotaktisk strålterapi (stereotactic radiation therapy, SRT). Detta starka in-
tresse drivs av möjligheten att förbättra såväl de kliniska resultaten som kostnadseffektiviteten.  
 
Elektas ledande position inom bildstyrd strålterapi tillsammans med att Elekta nu erbjuder 
behandlingsutrustning och informationshanteringssystem som ett heltäckande och integrerat 
erbjudande, har väsentligt förstärkt Elektas position på den amerikanska marknaden.   
 
På den amerikanska marknaden är effektivitet i patientflödet och hantering av klinikens in-
formationsflöde ofta ett avgörande försäljningsargument. Mjukvarusystem som hanterar så-
väl hela behandlingsprocessen som administration och resursutnyttjande, efterfrågas därför i 
de flesta försäljningssituationer. Elektas IMPAC-system ingår nu i de flesta beställningar på 
linjäracceleratorer och IT-system från IMPAC används allt oftare inom medicinsk onkologi 
och andra områden i cancerbehandlingsprocessen.  
 
Marknadsintroduktionen av Leksell Gamma Knife® Perfexion™, har mötts med stort intresse 
från såväl gammaknivsanvändare som nya potentiella kunder.  

Europa inklusive Mellanöstern och Afrika  
Elekta har en stark position på den europeiska marknaden för strålterapi. Utvecklingen drivs 
främst av bristen på vårdkapacitet och behandlingsutrustning. Antalet linjäracceleratorer per 
capita är i många europeiska länder mindre än hälften jämfört med USA. I flera länder, där-
ibland Frankrike, Storbritannien och Irland, pågår nationella program för att öka kapaciteten 
inom cancervården. Flera länder visar också intresse för den modell med privat finansiering 
av offentligt driven vård (Private Financing Initiative, PFI) som etablerats i Storbritannien. 
Samarbete mellan statliga och privata finansiärer förväntas bli allt mer vanligt i flera Europe-
iska länder och Elektas förmåga att erbjuda heltäckande och integrerade lösningar, som 
samtidigt är baserade på industristandarder och öppna gränssnitt, gör bolaget till en attrak-
tiv partner i denna typ av projekt. 
 
I Europa finns ett stort behov av informationssystem för cancervården, främst i syfte att höja 
produktiviteten, effektivisera verksamheten och knyta samman kliniker vid olika sjukhus. 
Elekta fortsätter därför att introducera IMPAC-system på ytterligare marknader i Europa, i 
den takt som bedöms lämpligt med hänsyn till installations- och serviceresurser. 
 
Marknadsintroduktionen av Leksell Gamma Knife® Perfexion™, har mötts med ett stort in-
tresse från såväl gammaknivsanvändare som nya potentiella kunder. 

Asien 
I Kina är Elekta marknadsledande vad gäller avancerad utrustning för strålterapi. Förvärvet 
av 80 procent av Beijing Medical Equipment Institute (BMEI) stärker ytterligare företagets 
position i Kina, gör Elekta till en heltäckande leverantör av linjäracceleratorer i samtliga pris- 
och prestandasegment och gör det möjligt för Elekta att möta Kinas och andra utvecklings-
marknaders behov av mindre kapitalintensiva lösningar för cancerbehandling. 
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I juni erhöll Elekta myndighetsgodkännande i Japan för Elekta Synergy® och ett antal viktiga re-
ferenscentra har nu etablerats. Med hjälp av dessa, förväntar sig Elekta att kunna öka marknads-
andelen för strålterapisystem. Potentialen för uppgraderingar till Leksell Gamma Knife® Perfexi-
on™ är stor i Japan, men den långa processen för myndighetsgodkännanden medför att Elekta 
sannolikt kommer att kunna introducera den nya gammakniven på den japanska marknaden 
först i mitten av 2007. 
 
I Kina är sjukvårdssystemet för närvarande inne i en period av reformering och omstrukturering, i 
syfte att i framtiden kunna möta en snabbt ökande efterfrågan och göra vården tillgänglig för större 
grupper. Detta har resulterat i att den långvariga marknadstillväxten i Kina tillfälligt har avmattats.  
 
Långsiktigt finns alla förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt i Kina. Antalet linjäraccelerato-
rer i landet är cirka 0,6 per miljon invånare, att jämföra med WHOs rekommendationer om 1 per 
miljon i utvecklingsländer och 6 per miljon i utvecklade länder. Genom sin marknadsledande 
position i det avancerade segmentet och de nya erbjudanden som är under utveckling inom det 
nyligen förvärvade Elekta BMEI, är Elekta väl rustat för att möta en fortsatt stark efterfrågan i 
Kina och stödja kinesiska vårdgivare i sin strävan att förbättra den framtida cancervården.  

Eftermarknaden 
Elektas orderingång för eftermarknadsprodukter och -tjänster, inklusive teknisk service, fortsätter 
att utvecklas starkt, delvis som ett resultat av en växande installerad bas. Den allt högre andelen 
leveranser av avancerade system, innebär också att fler kunder väljer heltäckande serviceavtal. 
 
Elekta fortsätter fokusera på att ytterligare utveckla supportaffären över produktens hela livscykel. 
I allt högre utsträckning levererar Elekta värdebaserade tjänster till den växande kundbasen. 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 014 (1 940) Mkr. Elekta BMEI som förvärvades 
i augusti 2006 ingår med 8 Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsätt-
ningen med 7 procent. 
 
Nettoomsättningen för andra kvartalet minskade till 1 018 (1 071) Mkr. 
 

Nettoomsättning 2 014 (1 940) Mkr, 
maj - oktober 2006/07
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Nettoomsättning Kvartal 2 Kvartal 2 Jfr 6 månader 6 månader Jfr 12 månader
Mkr 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2005/06

Europa, Mellanöstern, Afrika 426 412 3% 782 717 9% 1 608

Nord- och Sydamerika 417 450 -7% 865 867 0% 1 971
Asien 175 209 -16% 367 356 3% 842

Koncernen 1 018 1 071 -5% 2 014 1 940 4% 4 421  
 
 

Resultat 

Rörelseresultatet för första halvåret ökade med 4 procent till 159 (153) Mkr. Förbättringen 
kom främst från högre leveransvolymer, dock har periodens resultat påverkats negativt av 
valutakurseffekter. 
 
Bruttomarginalen uppgick till 41 (42) procent. Rörelsemarginalen uppgick till 8 (8) procent. 
På rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 10 procent. 
 
Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 74 (118) Mkr och rörelsemarginalen till 
7 (11) procent. Jämförelsen förklaras av lägre nettoomsättning och förändrad produktmix 
samt ökade kostnader under andra kvartalet för IFRS 2 (Aktierelaterade ersättningar).  
 
Enligt IFRS 2 (Aktierelaterade ersättningar) skall kostnader redovisas för Elektas pågående 
optionsprogram. Under första halvåret uppgick dessa till -11 (-15) Mkr.  
 
Satsningarna på forskning och utveckling ökade med 15 procent till 180 (157) Mkr motsva-
rande 9 (8) procent av nettoomsättningen. Aktivering av utvecklingskostnader och avskriv-
ning på aktiverade utvecklingskostnader påverkade resultatet med 8 (6) Mkr. Aktivering upp-
gick till 12 (12) Mkr och avskrivning till -4 (-6) Mkr. 
 
Valutapåverkan på rörelseresultatet jämfört med föregående år: 
• Valutakursförändringar före bokade valutakursdifferenser, påverkade rörelseresultatet 

negativt med -28 Mkr. 
• Bokade valutakursdifferenser i rörelsen var 1 Mkr. 
• Bokade valutakursdifferenser i rörelsen under motsvarande period föregående år var -9 

Mkr.  
 
Den sammantagna effekten av valutapåverkan på rörelseresultatet för första halvåret 
2006/07, jämfört med samma period föregående år, summerar därmed till -18 Mkr. 
 
Valutasäkring sker på basis av förväntad försäljning i utländsk valuta över en period på upp 
till 24 månader. Valutakursdifferenser i rörelseresultatet från terminskontrakt uppgick till 24 
(-10) Mkr. Orealiserade kursvinster på kassaflödessäkringar uppgick till 14 Mkr och redovisas i 
eget kapital med hänsyn tagen till skatteeffekten. 
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Rörelseresultat
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Finansnettot uppgick till 1 (-5) Mkr. Räntenettot uppgick till -10 (-15) Mkr. Resultat från ande-
lar i intressebolag uppgick till 10 (8) Mkr och finansiella valutakursdifferenser till 1 (2) Mkr. 
 
Resultat efter finansnetto ökade till 160 (148) Mkr. Skattekostnaden beräknades till -56 Mkr 
eller 35 procent. Resultat efter skatter uppgick till 104 (98) Mkr. 
 
Vinst per aktie uppgick till 1,11 (1,04) kr före utspädning och 1,11 (1,03) kr efter utspädning. 
 
Räntabilitet på eget kapital uppgick till 17 (13) procent och räntabilitet på sysselsatt kapital 
uppgick till 18 (16) procent. 

Investeringar och avskrivningar 

Förvärvet av BMEI medförde en ökning av immateriella och materiella tillgångar med 173 
Mkr. Övriga investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 67 
(90) Mkr. Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick 
till -65 (-82) Mkr.  
 

Likviditet och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -151 (22) Mkr, huvudsakligen som ett 
resultat av en säsongsmässig rörelsekapitalbindning. Kassaflödet efter investeringar uppgick 
till -343 (-51) Mkr. Förvärv ingår med -144 Mkr. 
 
Likvida medel uppgick till 412 Mkr jämfört med 981 Mkr den 30 april 2006. Av banktillgodo-
havanden var 21 Mkr pantförskrivna främst för kommersiella garantier.  
 
Räntebärande skulder uppgick till 1 052 Mkr jämfört med 1 091 Mkr den 30 april 2006. 
Nettolåneskulden uppgick till 640 Mkr jämfört med 110 Mkr den 30 april 2006. 
 
Skuldsättningsgraden var 0,36 och soliditeten uppgick till 35 procent. 
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Under första halvåret tecknades 132 777 nya B-aktier genom utnyttjande av tilldelade teck-
ningsoptioner inom ramen för fastställt optionsprogram.  
 
Elekta innehar 801 700 B-aktier återköpta under juni-juli 2006 som en del i förändringen av 
Elektas kapitalstruktur. Årsstämman har beslutat att dessa skall makuleras och makulerings-
förfarandet har inletts. 
 
Totala antalet aktier uppgick den 30 november 2006 till 94 514 549. 

Anställda 

Medelantal anställda uppgick till 1 859 (1 694). 
 
Antalet anställda uppgick den 31 oktober 2006 till 1 970 jämfört med 1 812 den 30 april 
2006. Ökningen var huvudsakligen hänförlig till förvärvet av BMEI. 

Moderbolag 

Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och koncerngemensamma funktioner 
samt finansförvaltning. Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till -20 (-38) Mkr. 
Medelantalet anställda uppgick till 20 (20). 

Förvärv av BMEI 

Elektas förvärv av 80 procent av aktierna i den kinesiska leverantören av utrustning för strål-
behandling Beijing Medical Equipment Institute (BMEI) och omvandlingen av bolaget till ett 
Joint Venture (JV) är slutfört i och med att Myndigheten för Industri och Handel i Beijing ut-
färdade affärslicens för det nya bolaget den 18 augusti 2006. Anskaffningsvärdet inklusive 
direkta förvärvskostnader uppgick till 149 Mkr. 
 
BMEI har sitt säte i Chang Ping en förort norr om Beijing och hade vid förvärvstillfället 146 
anställda.  
 
Den första redovisningen av de verkliga värden som skall tilldelas den förvärvade enhetens 
identifierbara tillgångar och skulder har fastställts preliminärt. Immateriella tillgångar och 
goodwill har upptagits till 130 Mkr. De immateriella tillgångarna utgörs av teknologi under 
utveckling och avskrivningstiden uppgår till 5 år. Goodwill avser främst framtida synergief-
fekter.  
 
Genom förvärvet kan Elekta möta Kinas och andra utvecklingsmarknaders behov av mindre 
kapitalintensiv utrustning för strålbehandling. Planen är att under de närmaste två åren ut-
veckla BMEI’s verksamhet genom investeringar i forskning och utveckling, tillverkningskapa-
citet och infrastruktur. 
 
Förvärvet av BMEI beräknas påverka Elektas resultat negativt under 2006/07. Rörelseförlusten 
från förvärvstidpunkten till slutet av oktober uppgick till 3 Mkr. 
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Framtidsutsikter för verksamhetsåret 2006/07 – kvarstår oförändrade 

Efterfrågan på Elektas kliniska lösningar, IT-system och tjänster är stark, samtidigt som Elekta 
är verksamt på en konkurrensutsatt marknad. Orderstocken ligger på en rekordhög nivå. Pro-
duktportföljen är idag starkare och mer konkurrenskraftig än någonsin. Elektas ledande posi-
tion inom bildstyrd strålterapi samt nyligen lanserade system för stereotaktisk strålterapi och 
strålkirurgi, förskjuter produktmixen mot allt mer avancerade system. 
 
De förvärv Elekta genomförde under kalenderåret 2005 – i syfte att bli en mer heltäckande 
partner till sjukvården för hela behandlingsprocessen – fortsätter att utvecklas väl. 
 
• För helåret 2006/07 räknar Elekta med en försäljningstillväxt i nivå med koncernens mål om 

10-15 procent i lokal valuta.  
 
Elektas verksamhet präglas av väsentliga kvartalsvisa variationer i leveransvolymer, vilket 
direkt påverkar nettoomsättning och resultat. För innevarande år, förstärks dessa variationer 
av introduktionen av nya avancerade system. 
 
Sammantaget förutser Elekta en kraftig förbättring av rörelseresultatet under 2006/07. Kun-
ders önskemål och förmåga att ta emot leverans av de nyligen utvecklade systemen medför 
dock viss osäkerhet.  
 
För den nyligen lanserade Leksell Gamma Knife® Perfexion™, förväntas de allra flesta av 
verksamhetsårets leveranser ske under det fjärde kvartalet. Detta förväntas medföra stora 
skillnader i nettoomsättning och rörelsemarginal mellan enskilda kvartal under 2006/07. 
Följaktligen förväntas mer än 50 procent av årets rörelseresultat genereras i bolagets fjärde 
kvartal.  
 
• Rörelsemarginalen för helåret 2006/07 förväntas uppgå till 11-14 procent, med stora varia-

tioner mellan enskilda kvartal. 
 
 
Ekonomisk information  
Niomånadersrapport för maj-januari 2006/07 publiceras den 8 mars 2007. 
 
Stockholm den 12 december 2006 
 
Elekta AB (publ) 
 
 
Tomas Puusepp 
Verkställande direktör 
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Granskningsrapport 

Elekta AB (publ), org nr 556170-4015 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Elekta AB (publ) för perioden 1 
maj till 31 oktober 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att rättvisande upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsre-
dovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning. 
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning 
SÖG 2410 ”Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda 
revisor” som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 
första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översikt-
lig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revi-
sionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det 
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga om-
ständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 
slutsats grundad på en revision har. 
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen. 
 
Stockholm den 12 december 2006 
 
Deloitte AB 
 
 
 
Lars Svantemark 
Auktoriserad revisor 
 
 

För ytterligare information var vänlig kontakta: 

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ)  
Tel: 0733-611 000 (mobil), e-post: peter.ejemyr@elekta.com 
 
Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com 
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Telefonkonferens 

I samband med denna rapport arrangeras en telefonkonferens den 12 december kl 15.00. 
 
Telefonnummer för konferenssamtal: 
Stockholm: +46 (0)8 5052 0110  
Storbritannien: +44 (0)20 7162 0025  
USA:  +1 334 323 6201  
Paris:  +33 (0)1 7099 3208  
Frankfurt: +49 (0)695 8999 0507  
Amsterdam: +31 (0)20 7965 008  
Genève:  +41 (0)2 2592 7007 
 
(Vänligen notera: även den som ringer lokalsamtal kan behöva slå riktnummer för att bli 
kopplad till konferenssamtalet.) 
 
Vänligen anslut till konferenssamtalet 5 minuter före utsatt tid. Deltagare blir placerade i ett 
”vänterum” till dess operatören förklarar mötet öppnat.  
 
En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig under 7 dagar. För att lyss-
na på denna, vänligen ring: Sverige: 08-50 520 333, Storbritannien (Europa): +44 (0) 20 7031 
4064, USA: +1 954 334 0342. Kod: 729407. 
 
Telefonkonferensen den 12 december kommer också att vara tillgänglig live över Internet. 
(enbart audio). Vänligen följ länken från http://www.elekta.com/investors eller använd di-
rektlänken http://events.webeventservices.com/elekta/2006/12/12 
 
 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Redovis-
ningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner samt för moderbolaget 
RR32 Redovisning för juridiska personer. Tillämpade redovisningsprinciper och beräknings-
metoder överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2005/06. 
 
 
 
 

Valutakurser
maj-okt maj-okt Jfr 31 okt 30 apr Jfr

Land Valuta 2006/07 2005/06 2006 2006

Euro 1 EUR 9,253 9,331 -1% 9,225 9,299 -1%
Storbritannien 1 GBP 13,598 13,704 -1% 13,813 13,363 3%
Japan 100 JPY 6,300 6,891 -9% 6,180 6,485 -5%
USA 1 USD 7,278 7,624 -5% 7,270 7,413 -2%

Genomsnittskurs Balansdagskurs
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RESULTATRÄKNING

3 månader 3 månader 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader
aug - okt aug - okt maj - okt maj - okt nov - okt maj - apr

Mkr 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2005/06 2005/06

Nettoomsättning 1 018 1 071 2 014 1 940 4 495 4 421
Kostnad för sålda produkter - 599 - 610 -1 179 -1 129 -2 629 -2 579

Bruttoresultat  419  461 835 811 1 866 1 842

Försäljningskostnader - 147 - 165 -291 -311 -620 -640
Administrationskostnader - 109 - 93 -214 -187 -424 -397
Forsknings- och utvecklingskostnader - 92 - 73 -172 -151 -338 -317
Valutakursdifferenser i rörelsen  3 - 12 1 -9 -25 -35

Rörelseresultat  74  118 159 153 459 453

Resultatandelar intresseföretag  5  4 10 8 17 15
Ränteintäkter  11  5 24 7 45 28
Räntekostnader - 17 - 14 -34 -22 -71 -59
Valutakursdifferenser - 1  5 1 2 6 7

Resultat efter finansnetto  72  118 160 148 456 444

Skatter - 28 - 40 -56 -50 -146 -140

Periodens vinst  44  78 104 98 310 304

Resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare  44 78 104  98  310 304

Vinst per aktie före utspädning 0,47 0,83 1,11 1,04 3,30 3,23
Vinst per aktie efter utspädning 0,48 0,82 1,11 1,03 3,29 3,21

KASSAFLÖDE

Rörelseflöde  60  97 132 162 427 457
Rörelsekapitalförändring - 99  55 -283 -140 -102 41

Kassaflöde från den löpande verksamheten -39 152 -151 22 325 498

Investeringar och avyttringar - 162 - 50 -192 -73 -459 -340

Kassaflöde efter investeringar -201 102 -343 -51 -134 158

Extern finansiering - 78  231 -225 75 -233 67

Periodens förändring av likvida medel - 283  382 -569 51 -383 237
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BALANSRÄKNING

31 okt 31 okt 30 apr
Mkr 2006 2005 2006

Immateriella tillgångar 2 298 2 079 2 182
Materiella anläggningstillgångar 266 222 230
Finansiella anläggningstillgångar 29 28 26
Varulager 439 448 364
Fordringar 1 697 1 498 1 501
Likvida tillgångar 412 795 981

Summa tillgångar 5 141 5 070 5 284

Eget kapital 1 798 1 718 1 868
Avsättningar 333 346 322
Räntebärande skulder 1 052 1 192 1 091
Räntefria skulder 1 958 1 814 2 003

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 5 141 5 070 5 284

Ställda säkerheter 21 34 35
Eventualförpliktelser 120 168 127

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

31 okt 31 okt 30 apr
Mkr 2006 2005 2006

Ingående balans 1 868 1 694 1 694
Ändrad redovisningsprincip 11 11
IFRS 2 kostnad och uppskjuten skatt 9 17 25
IAS 39 orealiserade kassaflödessäkringar 3 -26 -3
Omräkningsdifferenser -5 124 25
Periodens vinst 104 98 304
Utnyttjande av teckningsoptioner 8 7 19
Aktieåterköp -100
Utdelning -94 -207 -207
Minoritetens kapitaltillskott 5

Utgående balans 1 798 1 718 1 868
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NYCKELTAL 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 6 månader 6 månader

maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - okt maj - okt
2003/04 2004/05 2004/05* 2005/06 2005/06 2006/07

Orderingång, Mkr 3 262 3 558 3 558 4 705 1 997 2 302
Nettoomsättning, Mkr 2 900 3 152 3 152 4 421 1 940 2 014
Rörelseresultat, Mkr 306 349 364 453 153 159
Rörelsemarginal 11% 11% 12% 10% 8% 8%
Vinstmarginal 11% 12% 12% 10% 8% 8%
Eget kapital, Mkr 1 413 1 674 1 694 1 868 1 718 1 798
Sysselsatt kapital, Mkr 1 644 2 507 2 527 2 959 2 910 2 850
Soliditet 46% 37% 38% 35% 34% 35%
Skuldsättningsgrad -0,65 0,05 0,05 0,06 0,23 0,36
Räntabilitet på eget kapital ** 17% 16% 16% 17% 13% 17%
Räntabilitet på sysselsatt kapital ** 20% 20% 21% 18% 16% 18%

* Omräknad enligt IFRS
**  Beräknat på rullande 12 månader.  
 
 
 
 
 
DATA PER AKTIE 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 6 månader 6 månader

maj - apr maj - apr maj - apr maj - apr maj - okt maj - okt
2003/04 2004/05 2004/05* 2005/06 2005/06 2006/07

Vinst per aktie
  före utspädning, kr 2,54 2,56 2,69 3,23 1,04 1,11
  efter utspädning, kr 2,54 2,56 2,69 3,21 1,03 1,11
Kassaflöde per aktie
  före utspädning, kr 3,71 -11,09 -11,09 1,68 -0,54 -3,66
  efter utspädning, kr 3,71 -11,06 -11,06 1,67 -0,54 -3,63
Eget kapital per aktie
  före utspädning, kr 15,16 17,80 18,02 19,80 18,25 19,14
  efter utspädning, kr 15,44 18,63 18,84 20,45 18,97 19,74
Genomsnittligt vägt antal aktier,
  före utspädning, tusental 97 756 93 991 93 991 94 136 94 068 93 841
  efter utspädning, tusental 97 756 94 182 94 182 94 785 94 786 94 453
Antal aktier per balansdag,
  före utspädning, tusental 93 199 94 028 94 028 94 332 94 143 93 663
  efter utspädning, tusental 93 199 95 703 95 703 95 703 95 703 94 882

* Omräknad enligt IFRS
Utspädningen 2003/04 avser optionsprogram 2000/2003.
Utspädningen 2004/05-2006/07 avser optionsprogram 2004/2008.
Alla historiska data omräknade för split 3:1 oktober 2005.  
 
 
 


