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

Bokslutskommuniké maj – april 2006/07 

• Orderingången ökade med 8 procent till 5 102 (4 705) Mkr. Beräknat på  
oförändrade valutakurser ökade orderingången med 15 procent. Orderstocken  
uppgick till 4 247 Mkr, den högsta nivån någonsin. 

• Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 4 525 (4 421) Mkr. Beräknat på  
oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 8 procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 509 (453) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 11 
(10) procent. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick rekordhöga 263 Mkr. 

• Vinst efter skatter uppgick till 346 (304) Mkr. Vinst per aktie efter utspädning  
uppgick till 3,70 (3,21) kr. 

• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -107 (158) Mkr. Förvärv ingick med  
-144 (-195) Mkr. 

• I enlighet med Elektas utdelningspolicy föreslås en utdelning på 1,00 kr per aktie. 

• För verksamhetsåret 2007/08 förutser Elekta en försäljningstillväxt på över 10 pro-
cent samt en ökning av rörelseresultatet på över 30 procent.  
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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 används vid mer än 4 000 sjukhus över hela världen. 
Elekta är världsledande inom kliniska lösningar för bildstyrd strålterapi och stereotaktisk 
strålkirurgi, metoder för att behandla tumörer och funktionella sjukdomar med hög preci-
sion, utan att skada frisk vävnad. Elekta är också världens största leverantör av mjukvarusy-
stem för cancerbehandling. Samtliga Elektas kliniska lösningar bygger på icke-invasiva eller 
minimalinvasiva metoder. Detta betyder att de förutom att vara kliniskt effektiva, också är 
skonsamma för patienten och kostnadseffektiva för samhället.  

Marknadsutsikter 

Den globala 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, produktmix och geografisk mix sett till enskilda kvartal. 
 
Marknadsutvecklingen drivs av en ökad cancerincidens och av den brist på behandlingska-
pacitet som råder i större delen av världen. Nya, avancerade och mer exakta metoder förvän-
tas öka strålterapins betydelse för behandling av cancer. Den snabba teknologiutvecklingen 
inom såväl strålterapi som strålkirurgi, resulterar i högre genomsnittliga ordervärden. Allt 
fler kunder efterfrågar mer heltäckande och långsiktiga leverantörsrelationer. 

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. En klar majoritet av bolagets order för linjäraccelera-
torsystem innefattar nu teknologi för tredimensionell högupplöst röntgen. 

• Marknadsintroduktionen av Leksell Gamma Knife® Perfexion™ har varit mycket framgångs-
rik, överträffat förväntningarna och bekräftat Elektas ledarskap inom stereotaktisk strålki-
rurgi. Såväl orderingång som leveransvolymer var höga under det under det färde kvartalet. 
Majoriteten av bolagets gammaknivsorder under året har avsett denna Elektas mest avance-
rade modell och totalt har Elekta tecknat 26 order på Leksell Gamma Knife Perfexion. Elekta 
har nu full leveranskapacitet att möta en förväntad fortsatt hög efterfrågan. 

• I augusti 2006 slutfördes förvärvet av 80 procent av Beijing Medical Equipment Institute 
(BMEI). Detta förvärv stärker Elektas ställning på den kinesiska marknaden för strålterapi-
utrustning och kommer att ge Elekta möjlighet att möta efterfrågan i Kina och andra ut-
vecklingsmarknader på mindre kapitalintensiva lösningar för cancerbehandling. 

• I maj 2007 förvärvades det italienska bolaget 3D Line Research and Development S.r.l., 
genom vilket Elekta tillförs en kompetent FoU-grupp specialiserad på stereotaktisk strålki-
rurgi och dynamisk IMRT-behandling. Därutöver får Elekta tillgång till en avancerad pro-
duktportfölj bestående av såväl utrustning som mjukvara för behandlingsplanering för 
strålterapi med extremt hög precision och optimerad dosdistribution.  
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Orderingång och orderstock 

Orderingången ökade med 8 procent till 5 102 (4 705) Mkr. Elekta BMEI som förvärvades i 
augusti 2006 ingår med 14 Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade orderingången 
med 15 procent.  
 
Beräknat på oförändrade valutakurser ökade orderingången i Nord- och Sydamerika med 16 
procent, region Europa inklusive Mellanöstern och Afrika ökade med 18 procent och Asien 
ökade med 6 procent. 
 
Orderingången under fjärde kvartalet ökade med 1 procent till 1 563 (1 543) Mkr. 
 
Orderstocken uppgick den 30 april 2007 till 4 247 (3 875) Mkr, den högsta nivån någonsin. 
 
 

Orderingång 5 102 (4 705) Mkr,
 maj - april 2006/07
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Orderingång Kvartal 4 Kvartal 4 Jfr 12 månader 12 månader Jfr 
Mkr 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06

Europa, Mellanöstern, Afrika 532 619 -14% 1 997 1 711 17%

Nord- och Sydamerika 776 687 13% 2 307 2 169 6%

Asien 255 237 8% 798 825 -3%

Koncernen 1 563 1 543 1% 5 102 4 705 8%  
 
Marknadskommentarer 

Nord- och Sydamerika 
Den amerikanska marknaden fortsätter att visa god tillväxt, drivet av den ökande cancerinciden-
sen och den snabba acceptansen av nya och förfinade behandlingsmetoder som bildstyrd strålte-
rapi (image guided radiation therapy, IGRT) och stereotaktisk strålkirurgi och strålterapi (stereo-
tactic radiosurgery, SRS och stereotactic radiation therapy, SRT).  
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Elektas ledande teknologi inom IGRT tillsammans med att Elekta nu erbjuder behandlingsut-
rustning och informationshanteringssystem som ett heltäckande och integrerat erbjudande, 
har förstärkt Elektas position på den amerikanska marknaden. Nästan samtliga beställningar 
på strålterapisystem från USA innefattar numer utrustning för IGRT. 
 
Elekta är också marknadsledare i segmentet för stereotaktisk strålterapi och strålkirurgi 
(SRS/SRT), vilket förväntas visa snabb tillväxt under de kommande åren. Marknadsintroduk-
tionen av Leksell Gamma Knife® Perfexion™, har mötts med stort intresse från såväl gamma-
knivsanvändare som nya potentiella kunder. Genom lanseringen av Elekta Axesse™, erbjuder 
Elekta nu också ett komplett och multifunktionellt behandlingssystem för alla applikationer 
av SRS/SRT. 
 
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 är som regel en 
integrerad del i leveranser av behandlingssystem. 

Europa inklusive Mellanöstern och Afrika  
Elekta har en stark position på den europeiska marknaden för strålterapi. Utvecklingen drivs 
till stor del av nationella och regionala politiska initiativ för att avhjälpa bristen på vårdka-
pacitet och behandlingsutrustning. Antalet linjäracceleratorer per capita är i många europe-
iska länder mindre än hälften jämfört med USA.  
 
Flera länder visar också intresse för olika former av privat finansiering av offentligt driven vård, 
likt den modell som etablerats i Storbritannien (Private Financing Initiative, PFI). Elektas förmåga 
att erbjuda heltäckande och integrerade lösningar, som samtidigt är baserade på industristan-
darder och öppna gränssnitt, gör bolaget till en attraktiv partner i denna typ av projekt. 
 
I Västeuropa har antalet stora samordnade investeringar i ny kapacitet under verksamhets-
året 2006/07 varit färre än under föregående år, och den totala marknadsaktiviteten därmed 
lägre. Under 2007/08 förväntas den totala marknaden visa god tillväxt. 
 
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. 

Asien 
Sjukvårdssystemet i Kina är 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 av befolkningen. Detta har resulterat i en tillfällig marknadsförsvagning och mins-
kade affärsvolymer under 2006/07 jämfört med föregående år. Under våren 2007 har dock anta-
let offertförfrågningar ökat.  
 
I Kina är Elekta marknadsledande vad gäller avancerad utrustning för strålterapi. Förvärvet av 80 
procent av Beijing Medical Equipment Institute (BMEI) som slutfördes under andra kvartalet 
2006/07 stärker ytterligare företagets position i Kina. 
 
Långsiktigt finns alla förutsättningar för en fortsatt stark ekonomisk tillväxt i Kina och andra län-
der i Asien. Antalet linjäracceleratorer i Kina är cirka 0,6 per miljon invånare och i länder som 
Indien, Filippinerna och Indonesien är motsvarande siffra ännu lägre. Genom sin marknadsle-
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dande 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 efter-
frågan i regionen och stödja dessa länders vårdgivare i deras strävan att förbättra cancervården.  
 
I Japan finns en stor installerad bas av Leksell Gamma Knife och potentialen för uppgraderingar 
till Leksell Gamma Knife Perfexion är stor. På grund av den långa processen för myndighetsgod-
kännanden i Japan, förväntar sig inte Elekta att kunna introducera den nya gammakniven på 
den japanska marknaden förrän i slutet av verksamhetsåret 2007/08. Under 2006/07 har Elekta 
gjort investeringar i referenskunder på den japanska marknaden och bolaget förväntar sig kunna 
öka sin marknadsandel inom avancerad utrustning för strålbehandling av cancer. 
 
Ett flertal andra länder i regionen, däribland Indien och Australien, visar god tillväxt och Elekta 
förstärker successivt sin position på dessa marknader.  

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 och mer lång-
siktiga 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 2 procent till 4 525 (4 421) Mkr. Elekta BMEI som förvärvades 
i augusti 2006 ingår med 23 Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsätt-
ningen med 8 procent. 
 
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade till 1 443 (1 384) Mkr. 
 

Nettoomsättning 4 525 (4 421) Mkr, 
maj - april 2006/07
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Nettoomsättning Kvartal 4 Kvartal 4 Jfr 12 månader 12 månader Jfr 
Mkr 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06

Europa, Mellanöstern, Afrika 619 463 34% 1 840 1 608 14%

Nord- och Sydamerika 640 621 3% 1 933 1 971 -2%

Asien 184 300 -39% 752 842 -11%

Koncernen 1 443 1 384 4% 4 525 4 421 2%  
 

Resultat 

Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 509 (453) Mkr, påverkat positivt av ökade leverans-
volymer samt lägre avskrivningar av immateriella tillgångar och negativt av valutakurseffekter. 
 
Bruttomarginalen uppgick till 41 (42) procent. Rörelsemarginalen uppgick till 11 (10) procent.  
 
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till rekordhöga 263 (201) Mkr, främst som en 
följd av ökad nettoomsättning. Rörelsemarginalen uppgick till 18 (15) procent.  
 
Bokförda kostnader för Elektas pågående optionsprogram enligt IFRS 2 (Aktierelaterade er-
sättningar) uppgick till -22 (-20) Mkr.  
 
Satsningarna på forskning och utveckling ökade med 11 procent till 374 (337) Mkr motsva-
rande 8 (8) procent av nettoomsättningen. Aktivering av utvecklingskostnader och avskriv-
ning på aktiverade utvecklingskostnader påverkade resultatet med 14 (20) Mkr. Aktivering 
uppgick till 27 (32) Mkr och avskrivning till -13 (-12) Mkr. 
 
Valutapåverkan på rörelseresultatet jämfört med föregående år: 
• Valutakursförändringar före bokade valutakursdifferenser, påverkade rörelseresultatet 

negativt med -106 Mkr. 
• Bokade valutakursvinster i rörelsen var 35 Mkr. 

• Bokade valutakursförluster i rörelsen föregående år var -35 Mkr 

Den sammantagna effekten av valutapåverkan på rörelseresultatet 2006/07 jämfört med fö-
regående år, summerar därmed till -36 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 63 
(-27) Mkr. Orealiserade kursvinster på kassaflödessäkringar uppgick till 18 Mkr och redovisas i 
eget kapital med hänsyn tagen till skatteeffekten. 
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Rörelseresultat
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Finansnettot uppgick till -2 (-9) Mkr. Räntenettot uppgick till -25 (-31) Mkr. Resultat från ande-
lar i intressebolag uppgick till 17 (15) Mkr och finansiella valutakursdifferenser till 6 (7) Mkr. 
 
Resultat efter finansnetto ökade till 507 (444) Mkr. Skattekostnaden för 2006/07 uppgick till -
161 Mkr och har påverkats positivt av korrigering av skatter avseende tidigare år. Vinsten ef-
ter skatter uppgick till 346 (304) Mkr. 
 
Vinst per aktie uppgick till 3,72 (3,23) kr före utspädning och 3,70 (3,21) kr efter utspädning. 
 
Räntabilitet på eget kapital uppgick till 19 (17) procent och räntabilitet på sysselsatt kapital 
uppgick till 20 (18) procent. 

Investeringar och avskrivningar 

Förvärvet av BMEI medförde en ökning av immateriella och materiella tillgångar med 170 
Mkr. Övriga investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 153 
(187) Mkr. Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick 
till -136 (-171) Mkr.  

Likviditet och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 150 (498) Mkr. Rörelsekapitalet öka-
de under fjärde kvartalet som ett resultat av höga leveransvolymer under den senare delen 
av kvartalet. Detta ledde tillsammans med en förändrad geografisk mix till att kundfordring-
arna ökade med 345 Mkr till 1 261 Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -107 (158) 
Mkr. Förvärv ingår med -144 (-195) Mkr. 
 
Likvida medel uppgick till 484 Mkr jämfört med 981 Mkr den 30 april 2006. Av banktillgodo-
havanden var 9 Mkr pantförskrivna främst för kommersiella garantier.  
 
Räntebärande skulder uppgick den 30 april 2007 till 987 (1 091) Mkr. Nettolåneskulden 
uppgick till 503 (110) Mkr. 
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Skuldsättningsgraden var 0,27 och soliditeten uppgick till 35 procent. 
 
Under maj-april 2006/07 tecknades 264 621 nya B-aktier genom utnyttjande av tilldelade 
teckningsoptioner inom ramen för fastställt optionsprogram.  
 
801 700 aktier återköpta under juni-juli 2006 har efter beslut av årsstämman makulerats.  
 
Elekta har från den 12 till den 16 mars 2007 återköpt 759 271 B-aktier till en snittkurs av 
131,65 kr, för sammanlagt 99 958 778 kr. Elektas aktuella innehav av egna aktier uppgår 
därmed till 759 271 B-aktier, vilka Elektas styrelse avser föreslå årsstämman att makulera. 
 
Totala antalet aktier uppgick den 31 maj 2007 till 93 794 776. 

Anställda 

Medelantal anställda uppgick till 1 951 (1 750). 
 
Antalet anställda uppgick den 30 april 2007 till 2 031 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 38 (19) Mkr. Me-
delantalet anställda uppgick till 20 (21). 

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 BMEIs verksamhet genom investeringar i forskning och utveckling, tillverkningskapaci-
tet och infrastruktur. 
 
Nettoomsättningen från förvärvstidpunkten till slutet av april uppgick till 23 Mkr och rörelse-
förlusten till 7 Mkr. 
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Förvärv av 3D Line 

Elekta förvärvade i maj 2007 3D Line Research and Development (3D Line). Genom detta för-
värv tillförs Elekta en kompetent FoU-grupp specialiserad på stereotaktisk strålkirurgi och 
dynamisk IMRT-behandling. Därutöver får Elekta tillgång till en avancerad produktportfölj 
bestående av såväl utrustning som mjukvara för behandlingsplanering för strålterapi med 
extremt hög precision och optimerad dosdistribution.  
 
I maj betalade Elekta 10 miljoner Euro kontant för 3D Line. Köpeavtalet innehåller också en 
tilläggsköpeskilling som är maximerad till 8 miljoner Euro baserat på prestation under de 
kommande 3 åren.  
 
3D Line har sitt säte i Milano, Italien och hade vid förvärvstillfället 20 anställda.  

Framtidsutsikter för verksamhetsåret 2007/08 

Efterfrågan på Elektas kliniska lösningar, produkter och tjänster är fortsatt stark. Orderstock-
en ligger på en rekordhög nivå. Produktportföljen är idag mer heltäckande och mer konkur-
renskraftig än någonsin tidigare.  
 
För verksamhetsåret 2007/08 förväntar sig Elekta en försäljningstillväxt som överstiger 10 
procent, i lokal valuta. 
 
Elektas ledande position inom bildstyrd strålterapi samt nyligen lanserade system för stereo-
taktisk strålterapi och strålkirurgi, förskjuter produktmixen mot allt mer avancerade system. 
 
Under verksamhetsåret 2007/08 förväntas rörelseresultatet öka med mer än 30 procent, 
främst som ett resultat av förändrad produktmix samt förbättrad kostnadseffektivitet, då 
kostnaderna förväntas öka långsammare än försäljningstillväxten. Försäljning och rörelsere-
sultat förväntas vara högre under det verksamhetsårets andra halvår än under det första 
halvåret.  
 
Valutakursförändringar påverkar Elektas förmåga att nå uppsatta mål. 

Utdelning och förslag om återköp av aktier 

Elekta har som mål att ge aktieägarna en god avkastning och värdetillväxt. Enligt företagets 
utdelningspolicy är målet att distribuera 20 procent eller mer av nettovinsten i form av ut-
delning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd. Till grund för utdelningsbeslut ligger Elektas 
finansiella ställning, lönsamhetsutveckling, tillväxtpotential samt investeringsbehov. 
 
För verksamhetsåren 2004/05 respektive 2005/06, har utdelning tillsammans med återköp 
under nästkommande år motsvarat 86 procent respektive 97 procent av nettovinsten, i linje 
med företagets ambition att kontinuerligt skapa aktieägarvärde. 
 
Styrelsen föreslår i enlighet med företagets utdelningspolicy en utdelning om 1,00 kr/aktie, 
motsvarande cirka 93 Mkr och 27 procent av nettovinsten.  
 
Styrelsen avser vidare att till årsstämman den 25 september 2007 föreslå ett nytt bemyndi-
gande för styrelsen att återköpa maximalt 10 procent av antalet utestående aktier i Elekta 
AB. Beslut om återköp fattas löpande under året på grundval av aktiekursens utveckling, 
Elektas finansiella ställning, lönsamhetsutveckling samt investeringsbehov. 
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Årsstämma 

Årsstämma hålls tisdagen den 25 september 2007, kl 15.00 på Polstjärnan Konferens, Svea-
vägen 77, Stockholm.  
 

Ekonomisk information  

Årsredovisning för 2006/07 beräknas utkomma den 11 september 2007. 
Tremånadersrapport för maj-juli 2007/08 publiceras den 25 september 2007. 
 
 
Stockholm den 14 juni 2007 
 
Elekta AB (publ) 
 
 
Tomas Puusepp 
Verkställande direktör 
 
 
 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
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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 
 
Kapitalmarknadsdag med webcast och möjlighet att följa per telefon 
 
Den 14:e juni arrangerar Elekta en kapitalmarknadsdag på bolagets huvudkontor, Kungs-
tensgatan 18, Stockholm, från kl 15.00 till ca. 18.00. 
 
Medverkan via Internet eller telefon: 
Kapitalmarknadsdagen den 14:e juni kan följas via Internet (ljud och presentationsbilder). 
Vänligen se http://www.elekta.com/investors eller använd direktlänken: 
http://events.webeventservices.com/elekta/2007/06/14/ 
 
Det går också att följa arrangemanget via telefon: 

• Sverige: +46 (0)8 505 20 110 
• Storbritannien: +44 (0)20 7162 0025 
• USA: +1 334 323 6201 

 
Lösenord: Elekta  (OBS: även vid lokalsamtal kan det vara nödvändigt att slå riktnummer.) 
Den som väljer att följa kapitalmarknadsdagen på telefon, kan se presentationsbilder på In-
ternet. Den som vill medverkar via Internet eller telefon, kan framföra frågor genom e-post 
till ir@elekta.com. Den som önskar presentationsmaterialet i efterhand, ombedes begära 
detta via e-post till ir@elekta.com. 
 
En inspelning av arrangemanget kommer att finnas tillgängligt fram till 22 juni, 2007. Vänli-
gen använd samma länk som ovan, eller ring något av numren nedan. Accesskod 750274. 

• Sverige: +46 (0)8 505 203 33 
• Storbritannien: +44 (0) 207 031 4064 
• USA: +1 954 334 0342 
 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med ÅRL, IAS 34 Delårsrapportering och Redo-
visningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner samt för moderbo-
laget RR32 Redovisning för juridiska personer. Tillämpade redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2005/06. 
 

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

Land Valuta 2006/07 2005/06 2007 2006

Euro 1 EUR 9,205 9,365 -2% 9,159 9,299 -2%
Storbritannien 1 GBP 13,604 13,710 -1% 13,423 13,363 0%
Japan 100 JPY 6,087 6,782 -10% 5,635 6,485 -13%
USA 1 USD 7,120 7,728 -8% 6,738 7,413 -9%

Genomsnittskurs Balansdagskurs
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RESULTATRÄKNING

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

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

Nettoomsättning 1 443 1 384 4 525 4 421
Kostnad för sålda produkter - 841 - 807 -2 648 -2 579

Bruttoresultat  602  577 1 877 1 842

Försäljningskostnader - 163 - 166 -613 -640
Administrationskostnader - 105 - 109 -430 -397
Forsknings- och utvecklingskostnader - 97 - 87 -360 -317
Valutakursdifferenser i rörelsen  26 - 14 35 -35

Rörelseresultat  263  201 509 453

Resultatandelar intresseföretag - 2  2 17 15
Ränteintäkter  12  11 46 28
Räntekostnader - 19 - 15 -71 -59
Valutakursdifferenser - 1  0 6 7

Resultat efter finansnetto  253  199 507 444

Skatter - 90 - 62 -161 -140

Årets vinst  163  137 346 304

Resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare  164 137 348 304
minoritetsaktieägare - 1  0 -2 0

Vinst per aktie före utspädning 1,76 1,46 3,72 3,23
Vinst per aktie efter utspädning 1,75 1,45 3,70 3,21

KASSAFLÖDE

Rörelseflöde  244  193 485 457
Rörelsekapitalförändring  4  131 -335 41

Kassaflöde från den löpande verksamheten 248 324 150 498

Investeringar och avyttringar - 31 - 29 -257 -340

Kassaflöde efter investeringar 217 295 -107 158

Extern finansiering - 122  14 -373 67

Årets förändring av likvida medel  90  306 -497 237
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BALANSRÄKNING

30 apr 30 apr
Mkr 2007 2006

Immateriella tillgångar 2 198 2 182
Materiella anläggningstillgångar 252 230
Finansiella anläggningstillgångar 32 26
Varulager 423 364
Fordringar 1 967 1 501
Likvida tillgångar 484 981

Summa tillgångar 5 356 5 284

Eget kapital 1 863 1 868
Avsättningar 323 322
Räntebärande skulder 987 1 091
Räntefria skulder 2 183 2 003

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 5 356 5 284

Ställda säkerheter 9 35
Eventualförpliktelser 89 127

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

30 apr 30 apr
Mkr 2007 2006

Ingående balans 1 868 1 694
Ändrad redovisningsprincip 11
IFRS 2 kostnad och uppskjuten skatt 18 25
IAS 39 orealiserade kassaflödessäkringar 6 -3
Omräkningsdifferenser -106 25
Årets vinst 346 304
Utnyttjande av teckningsoptioner 16 19
Aktieåterköp -200
Utdelning -93 -207
Minoritetens kapitaltillskott 8

Utgående balans 1 863 1 868
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NYCKELTAL 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader

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

Orderingång, Mkr 3 262 3 558 3 558 4 705 5 102
Nettoomsättning, Mkr 2 900 3 152 3 152 4 421 4 525
Rörelseresultat, Mkr 306 349 364 453 509
Rörelsemarginal 11% 11% 12% 10% 11%
Vinstmarginal 11% 12% 12% 10% 11%
Eget kapital, Mkr 1 413 1 674 1 694 1 868 1 863
Sysselsatt kapital, Mkr 1 644 2 507 2 527 2 959 2 850
Soliditet 46% 37% 38% 35% 35%
Skuldsättningsgrad -0,65 0,05 0,05 0,06 0,27
Räntabilitet på eget kapital 17% 16% 16% 17% 19%
Räntabilitet på sysselsatt kapital 20% 20% 21% 18% 20%

* Omräknad enligt IFRS  
 
 
 
 
 
DATA PER AKTIE 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader 12 månader

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

Vinst per aktie
  före utspädning, kr 2,54 2,56 2,69 3,23 3,72
  efter utspädning, kr 2,54 2,56 2,69 3,21 3,70
Kassaflöde per aktie
  före utspädning, kr 3,71 -11,09 -11,09 1,68 -1,14
  efter utspädning, kr 3,71 -11,06 -11,06 1,67 -1,14
Eget kapital per aktie
  före utspädning, kr 15,16 17,80 18,02 19,80 19,95
  efter utspädning, kr 15,44 18,63 18,84 20,45 20,44
Genomsnittligt vägt antal aktier,
  före utspädning, tusental 97 756 93 991 93 991 94 136 93 698
  efter utspädning, tusental 97 756 94 182 94 182 94 785 94 249
Antal aktier per balansdag,
  före utspädning, tusental 93 199 94 028 94 028 94 332 93 036
  efter utspädning, tusental 93 199 95 703 95 703 95 703 94 072

* 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.  
 
 
 


