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Kungstensgatan 18 – Box 7593 – 103 93 Stockholm 
 

Halvårsrapport  
maj – oktober 2007/08 

• Orderingången ökade med 7 procent till 2 472 (2 302) Mkr. Beräknat på oförändrade valuta-
kurser ökade orderingången med 12 procent. Orderstocken uppgick den 31 oktober 2007 till 
rekordhöga 4 425 Mkr. 

• Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 2 188 (2 014) Mkr. Beräknat på oförändrade  
valutakurser ökade nettoomsättningen med 14 procent. 

• Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 195 (159) Mkr och rörelsemarginalen till 9 (8)  
procent. 

• Vinst efter skatter uppgick till 126 (104) Mkr. Vinst per aktie efter utspädning uppgick till  
1,38 (1,11) kr. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 291 Mkr till 140 (-151) Mkr.  
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 22 (-343) Mkr. Förvärv ingick med -95 (-144) Mkr.  

• För helåret 2007/08 bedömer Elekta att nettoomsättningen kommer att öka med över 12  
procent i lokal valuta. Den tidigare prognosen var över 10 procent i lokal valuta. På grund av 
främst valutaförändringar, bedömer Elekta nu att rörelseresultatet kommer att öka med 25-30 
procent. Den tidigare prognosen angav över 30 procent. 
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Verkställande direktören Tomas Puusepp kommenterar: 

”Under det andra kvartalet av verksamhetsåret 2007/08 fortsätter vi att se en stark efterfrå-
gan. Orderingången för det första halvåret ökade med 12 procent i lokal valuta, drivet 
främst av fortsatta framgångar inom strålterapi i Nordamerika, ett ökat intresse för Leksell 
Gamma Knife® i Europa och en stark återhämtning på den kinesiska marknaden. 
 
Orderingången för region Nord- och Sydamerika under verksamhetsårets första 6 månader 
ökade med 10 procent i lokal valuta. Orderingången under det andra kvartalet var doch vä-
sentligt lägre jämfört med samma kvartal förra året, vilket var det första kvartalet efter FDA-
godkännandet av Leksell Gamma Knife® Perfexion™. 
 
Dagens marknadssituation skiljer sig väsentligt från den som gällde för bara några år sedan. 
Teknologin har utvecklats i snabb takt, fler aktörer har tillkommit i specifika nischer, vi ser 
ett närmande och ökat samarbete mellan olika behandlingsformer och det politiska trycket 
på förbättringar i cancervården ökar. Allt detta öppnar stora möjligheter för Elekta. 
 
Det större utbudet av olika system för strålbehandling innebär att allt fler kunder — framför-
allt i USA —gör noggranna utvärderingar av olika leverantörer, vilket är positivt för Elekta. 
 
På den viktiga USA-marknaden fortsätter Elekta att vinna marknadsandelar inom stråltera-
pi. Marknaden för strålkirurgisk behandling av sjukdomar i hjärnan är relativt väl penetre-
rad. Efter den framgångsrika lanseringen av Leksell Gamma Knife Perfexion och en stark 
ordertillväxt under det förra verksamhetsåret, bedömer vi nu att leveransvolymen till Nord-
amerika kommer att var på samma nivå detta verksamhetsår. Samtidigt ser vi stark tillväxt i 
resten av världen. 
 
Tack vare Leksell Gamma Knife Perfexion och systemets unika egenskaper, öppnas möjlighe-
ter att adressera nya kliniska applikationer och positionera gammaknivskirurgi som ett kom-
plement till andra metoder inom den konventionella strålterapin.  
 
Rörelseresultatet ökade starkt under det andra kvartalet. Detta förklaras främst av bättre 
bruttomarginal till följd av väsentligt högre leveransvolymer samt god kostnadskontroll. 
Jämfört med samma period förra året är kostnadsökningen framförallt hänförlig till nya en-
heter. För halvåret ökade rörelseresultatet med 23 procent, vilket resulterade i en rörelsemar-
ginal på 9 procent. Justerat för valutaeffekter förbättrades rörelseresultatet med 46 procent. 
 
Kassaflödet var mycket starkt under det andra kvartalet till följd av effektivare användning 
av rörelsekapitalet. 
 
Med en rekordhög orderbok och en stark pipeline, är det min bedömning att Elekta kommer 
att öka försäljningen i år med över 12 procent i lokal valuta. Målet att öka rörelseresultatet 
med över 30 procent måste dock ses i kontext av de fortsatta förändringarna på valutamark-
naden, i en riktning som är negativ för Elekta. För att nå målet krävs i nuläget en resultat-
förbättring som motsvarar 40 procent, givet årets valutaförändringar, vilket jag inte anser 
möjligt att uppnå.   
 
I enlighet med detta, justerar vi vår prognos för helåret till en ökning av rörelseresultatet på 
25-30 procent.”  
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Elektas verksamhet 

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som förser onkologer, radioterapeuter, 
neurokirurger och många andra specialister med avancerade verktyg för att bekämpa svåra 
sjukdomar. Vid mer än 4 500 sjukhus över hela världen används Elektas system och kliniska 
lösningar för att strålbehandla cancer, diagnostisera och behandla sjukdomar i hjärnan och 
för att effektivisera det kliniska vårdarbetet. Elekta är världsledande inom kliniska lösningar 
för bildstyrd strålterapi och stereotaktisk strålkirurgi; metoder för att behandla tumörer och 
funktionella sjukdomar med hög precision utan att skada frisk vävnad. Genom ambitiösa 
forskningsprojekt och ett nära samarbete med kunder och partners fortsätter Elekta att lan-
sera ny revolutionerande teknologi i snabb takt. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-
invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva som skonsamma för patienten.  

Marknadsutsikter 

Den globala marknaden för Elektas kliniska lösningar, IT-system och tjänster förväntas växa med 
fem till tio procent årligen och behovet av ytterligare kapacitet är stort. Det höga värdet på en-
skilda order och de speciella förutsättningar som gäller på sjukvårdsmarknaden 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. 
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Viktiga händelser 

• I september, vid ESTRO 2007 (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology), 
presenterades Elekta Compact™, ett nytt system för strålbehandling av cancer, särskilt an-
passat för små behandlingsrum och för att möta efterfrågan från länder i behov av en 
snabb utbyggnad av kapacitet för strålterapi. Den effektiva konstruktionen gör Elekta 
Compact tillgänglig för en bredare krets av vårdgivare som vill kunna ge sina patienter 
högkvalitativ strålterapeutisk behandling. Med Elekta Compact i produktportföljen kan 
Elekta erbjuda strålterapisystem inom alla prislägen och prestandanivåer.  

• I september erhöll Elekta en order från sjukhuset i Vöcklabruck, regionen Oberösterreich i 
Österrike. Det 10-åriga avtalet inkluderar att Elekta utrustar en helt ny strålterapiavdel-
ning med behandlingssystem för intensitetsmodulerad och bildstyrd strålterapi samt 
mjukvara för såväl elektroniska journaler och informationsflöde som behandlingsplane-
ring. 

• I september erhöll Elekta en order från det högt ansedda sjukhuset Ospetale Niguarda i 
Milano, Italien, att leverera Leksell Gamma Knife® Perfexion™, det senaste och mest avan-
cerade systemet för stereotaktisk strålkirurgi. Systemet har nyligen installerats och de för-
sta patienterna kommer att behandlas i januari/februari 2008. 

• I oktober meddelade UPMC Presbyterian’s Center for Image-Guided Neurosurgery, en av 
USAs ledande strålkirurgikliniker, att man framgångsrikt påbörjat behandling med Leksell 
Gamma Knife® Perfexion™. Direkt efter installation kunde UPMC dra full nytta av syste-
mets fördelar och behandlar nu i genomsnitt tre patienter dagligen, patienter som enbart 
behöver genomgå en behandling. UPMC, nu med tre Leksell Gamma Knife installerade, 
har sedan 1987 utfört närmare 9 000 gammaknivsbehandlingar och även utbildat över 
1 000 neurokirurger, strålterapeuter, neuro-otologer och medicinska fysiker i användning-
en av Leksell Gamma Knife. 

• I oktober fick Elekta en order på avancerad strålbehandlingsutrustning, samt mjukvara för 
informationshantering, från universitetssjukhuset i Liège (CHU Liège) i Belgien. Ordern 
värderas till mer än tre miljoner euro och installationen kommer att påbörjas i mars 2008. 
CHU Liège, som idag har fem strålbehandlingssystem från andra leverantörer, har som ett 
första steg valt Elekta Synergy® S, en avancerad behandlingsteknologi som kan ge höga 
stråldoser och samtidigt minimera risken för att skada omgivande vävnad. 

• I oktober tillkännagav Elekta och IBA (Ion Beam Applications S.A.) att företagen inleder ett 
globalt samarbete inom partikelterapi, med målet att optimera integrationen av protonte-
rapi och system för informationshantering för cancerbehandling. Målet med samarbetet är 
att kunna erbjuda heltäckande och helt integrerade lösningar för behandling av cancer – 
baserade på öppna gränssnitt – för protonterapi och andra former av partikelterapi.  

• Den 28 oktober, vid ASTRO 2007 (American Society for Therapeutic Radiology and Oncolo-
gy), introducerades Elekta Infinity – en avancerad ny digital linjäraccelerator optimerad 
för VMAT-behandlingar (Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy). VMAT är en metod 
för att leverera avancerade IMRT-behandlingar på kort tid med hjälp av rotationsteknik. 
Elektas VMAT-lösning förbättrar existerande IMRT-teknologi och erbjuder en snabbare lös-
ning än existerande rotationstekniker (helical tomotherapy). Elekta Infinity gör det möjligt 
att genomföra avancerade behandlingar på under 5 minuter, inkluderat VolumeView™ 
3D-röntgen och patientjustering under tre minuter och bestrålning med hög konformitet 
under 2 minuter. 
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Orderingång och orderstock 

Orderingången ökade med 7 procent till 2 472 (2 302) Mkr. Beräknat på oförändrade valuta-
kurser ökade orderingången med 12 procent.  
 
Beräknat på oförändrade valutakurser ökade orderingången i Nord- och Sydamerika med 10 
procent, region Europa inklusive Mellanöstern och Afrika ökade med 7 procent och Asien 
ökade med 27 procent. 
 
Orderingången under andra kvartalet ökade med 2 procent till 1 336 (1 315) Mkr. 
 
Orderstocken uppgick den 31 oktober 2007 till rekordhöga 4 425 Mkr jämfört med 4 247 Mkr 
den 30 april 2007. Cirka hälften av orderstocken beräknas levereras under innevarande verk-
samhetsår. 
 

Orderingång 2 472 (2 302) Mkr,
 maj - oktober 2007/08
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Orderingång Kvartal 2 Kvartal 2 Jfr 6 månader 6 månader Jfr Rullande Jfr 
Mkr 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 12 månader

Europa, Mellanöstern, Afrika 467 430 9% 849 801 6% 2 045 14%

Nord- och Sydamerika 548 660 -17% 1 104 1 061 4% 2 350 0%
Asien 321 225 43% 519 440 18% 877 1%

Koncernen 1 336 1 315 2% 2 472 2 302 7% 5 272 5%  
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Marknadskommentarer 

Nord- och Sydamerika 
Den amerikanska marknaden fortsätter att visa god tillväxt, drivet av den ökande cancerin-
cidensen och den snabba acceptansen av nya och förfinade behandlingsmetoder som bild-
styrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT) och stereotaktisk strålkirurgi och 
strålterapi (stereotactic radiosurgery, SRS och stereotactic radiation therapy, SRT).  
 
Elekta leder utvecklingen inom avancerade metoder för strålterapi och strålkirurgi och fort-
sätter att förstärka sina marknadsandelar. Introduktionen av Elekta Infinity och VMAT-
tekniken, vilken har mötts med stort intresse, har potential att radikalt korta behandlingsti-
der och därmed förbättra såväl patientgenomströmning som klinikens intäkter.  
 
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. MOSAIQ™, Elektas nya system för elektro-
niska journaler, arbetsflöde och informationshantering, installeras nu i snabb takt hos nya 
och existerande kunder. 

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 euro-
peiska länder mindre än hälften jämfört med USA.  
 
Elektas förmåga att erbjuda heltäckande och integrerade lösningar, som samtidigt är baserade 
på industristandarder och öppna gränssnitt, gör bolaget till en attraktiv partner i upphandlingar 
som innefattar långsiktiga och omfattande åtaganden. 
 
I Storbritannien har man nyligen offentliggjort planer på en ambitiös satsning inom såväl 
cancerprevention som utökad behandlingskapacitet. Totalt planeras investeringar på 370 
miljoner pund, inkluderat 130 miljoner pund för strålterapiutrustning.  
 

Asien 
Förutsättningarna är goda för en långsiktigt stark marknadsutveckling i Asien. Antalet linjäracce-
leratorer per capita är fortsatt lågt i en internationell jämförelse. I och med lanseringen av Elekta 
Compact™ har Elekta lösningar att erbjuda över ett brett spektra av pris och prestanda och Elekta 
står därmed väl rustat för att möta en stark efterfrågan i regionen samt stödja dessa länders 
vårdgivare i deras strävan att förbättra cancervården. 
 
Sjukvårdssystemet i Kina reformeras för närvarande för att i framtiden kunna möta en snabbt 
ökande efterfrågan och för att göra vården tillgänglig för större grupper av befolkningen. Efter 
en tid av relativt låg marknadsaktivitet, har antalet order från Kina nu ökat väsentligt. 
 
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 Elekta att kunna introducera den nya gammakniven på den 
japanska marknaden i slutet av verksamhetsåret 2007/08.  
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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 9 procent till 2 188 (2 014) Mkr. Beräknat på oförändrade 
valutakurser ökade nettoomsättningen med 14 procent. 
 
Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 19 procent till 1 213 (1 018) Mkr. 
 

Nettoomsättning 2 188 (2 014) Mkr, 
maj - oktober 2007/08
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Nettoomsättning Kvartal 2 Kvartal 2 Jfr 6 månader 6 månader Jfr 12 månader
Mkr 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2006/07

Europa, Mellanöstern, Afrika 474 426 11% 850 782 9% 1 840
Nord- och Sydamerika 535 417 28% 943 865 9% 1 933

Asien 204 175 17% 395 367 8% 752
Koncernen 1 213 1 018 19% 2 188 2 014 9% 4 525  
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Resultat 

Rörelseresultatet ökade med 23 procent till 195 (159) Mkr, positivt påverkad av högre nettoom-
sättning och produktmix och negativt av valutakurseffekter och högre kostnader. Kostnadsök-
ningen är främst hänförligt till nya enheter.  
 
Bruttomarginalen uppgick till 42 (41) procent. Rörelsemarginalen uppgick till 9 (8) procent.  
 
Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 159 (74) Mkr och rörelsemarginalen till 13 
(7) procent. På rullande 12 månader var rörelsemarginalen 12 procent. 
 
Bokförda kostnader för Elektas pågående optionsprogram enligt IFRS 2 (Aktierelaterade er-
sättningar) uppgick till -9 (-11) Mkr.  
 
Satsningarna på forskning och utveckling ökade med 10 procent till 199 (180) Mkr motsva-
rande 9 (9) procent av nettoomsättningen. Aktivering av utvecklingskostnader och avskriv-
ning på aktiverade utvecklingskostnader påverkade resultatet med 7 (8) Mkr. Aktivering upp-
gick till 18 (12) Mkr och avskrivning till -11 (-4) Mkr. 
 
Valutapåverkan på rörelseresultatet jämfört med föregående år: 
• Valutakursförändringar före bokade valutakursdifferenser, påverkade rörelseresultatet 

negativt med -51 Mkr. 
• Bokade valutakursvinster i rörelsen var 15 Mkr. 

• Bokade valutakursvinster i rörelsen föregående år var 1 Mkr. 

Den sammantagna effekten av valutapåverkan på periodens rörelseresultat jämfört med fö-
regående år, summerar därmed till -37 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 18 
(24) Mkr. Orealiserade kursvinster på kassaflödessäkringar uppgick till 44 Mkr och redovisas i 
eget kapital med hänsyn tagen till skatteeffekten. 
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Finansnettot uppgick till -9 (1) Mkr. Räntenettot uppgick till -18 (-10) Mkr. Resultat från andelar 
i intressebolag uppgick till 3 (10) Mkr och finansiella valutakursdifferenser till 6 (1) Mkr. 
 
Resultat efter finansnetto uppgick till 186 (160) Mkr. Skattekostnaden beräknades till -60 Mkr 
eller 32 procent. Vinsten efter skatter uppgick till 126 (104) Mkr. 
 
Vinst per aktie uppgick till 1,38 (1,11) kr före utspädning och 1,38 (1,11) kr efter utspädning. 
 
Räntabilitet på eget kapital uppgick till 20 (17) procent och räntabilitet på sysselsatt kapital 
uppgick till 22 (18) procent. 

Investeringar och avskrivningar 

Förvärvet av 3D Line medförde en ökning av immateriella och materiella tillgångar med 149 
Mkr. Övriga investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 48 
(67) Mkr. Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick 
till -88 (-65) Mkr.  

Likviditet och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 140 (-151) Mkr. Förbättringen hän-
förs främst till ett förbättrat rörelseflöde samt jämfört med samma period föregående år ock-
så en lägre ökning av rörelsekapitalbindningen. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 
22 (-343) Mkr. Förvärv ingår med -95 (-144) Mkr. 
 

Kassaflöde efter löpande investeringar
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Likvida medel uppgick till 344 Mkr jämfört med 484 Mkr den 30 april 2007. Av banktillgodo-
havanden var 9 Mkr pantförskrivna främst för kommersiella garantier.  
 
Räntebärande skulder uppgick den 31 oktober till 1 009 Mkr jämfört med 987 Mkr den 30 
april 2007. Nettolåneskulden uppgick till 665 Mkr jämfört med 503 Mkr den 30 april 2007. 
 
Skuldsättningsgraden var 0,38 och soliditeten uppgick till 33 procent. 
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Under maj-oktober 2007/08 tecknades 98 214 nya B-aktier genom utnyttjande av tilldelade 
teckningsoptioner inom ramen för fastställt optionsprogram.  
 
Elekta har från den 4 till den 12 juli 2007 återköpt 871 600 B-aktier till en snittkurs av 
114,73 kr, för sammanlagt 100 Mkr. Elektas aktuella innehav av egna aktier uppgår därmed 
till 1 630 871 B-aktier. Årsstämman har beslutat att dessa skall makuleras och makulerings-
förfarandet har inletts. 
 
Totala antalet aktier uppgick den 30 november 2007 till 93 903 316. 

Anställda 

Medelantal anställda uppgick till 2 054 (1 859), varav BMEI och 3D Line 165 (59). 
 
Antalet anställda uppgick den 31 oktober 2007 till 2 066 jämfört med 2 031 den 30 april 
2007. 

Moderbolag 

Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning och koncerngemensamma funktioner 
samt finansförvaltning. Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till -1 (-20) Mkr. 
Förändringen hänför sig främst till utdelning från dotterbolag. Medelantalet anställda upp-
gick till 21 (20). 

Förvärv av 3D Line 

Elekta förvärvade 3D Line Research and Development (3D Line) den 3 maj 2007. Genom detta 
förvärv 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 
hög precision och optimerad dosdistribution.  
 
3D Line har sitt säte i Milano, Italien och hade vid förvärvstillfället 20 anställda.  
 
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. Förvärvskostnaderna uppgår till 3 Mkr. 
 
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 148 Mkr. De immateriella tillgångarna utgörs av teknologi och av-
skrivningstiden uppgår till 6 år. Goodwill avser främst framtida synergieffekter.  
 
Strukturen för transaktionen är att 3D Line integreras fullständigt i Elekta avseende såväl or-
ganisation som produkter och service. Nettoomsättning direkt hänförbar till 3D Lines nuva-
rande produkter var marginell under perioden och ledde som beräknat till en rörelseförlust. 
De positiva effekterna av förvärvet kommer att uppstå över tid och förvärvet förväntas bli 
finansiellt neutralt under innevarande verksamhetsår och positivt därefter. Utöver de direkta 
finansiella effekterna av existerande produkter kommer 3D Lines teknologier och expertkun-
skap att ha en omedelbar positiv effekt på produkter under utveckling inom Elekta. 
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Risker och osäkerheter i verksamheten 

Elektas möjlighet att leverera behandlingsutrustning är till stor del beroende av att kunderna 
är redo att vid överenskommen tidpunkt ta emot leveransen, vilket medför en risk för förse-
ningar av leveranser och därmed intäkter. Elekta är i sin verksamhet utsatt för en rad finan-
siella risker, främst relaterade till valutakursförändringar. 
 
För en beskrivning av övriga risker och osäkerheter i verksamheten hänvisas till Elektas års-
redovisning 2006/07 sidan 39 samt not 2. Inga väsentliga förändringar har skett som ändrat 
de där redovisade riskerna. 

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 helåret 2007/08 bedömer Elekta att försäljningstillväxten kommer att överstiga 12 pro-
cent i lokal valuta. Den tidigare prognosen för försäljningstillväxten var över 10 procent. 
 
Som ett resultat av valutakursförändringar, framförallt försvagningen av US-dollarn, bedömer 
Elekta nu att rörelseresultatet kommer att öka med 25-30 procent. Den tidigare prognosen 
angav en ökning på över 30 procent. 
 
Försäljning och rörelseresultat förväntas vara väsentligt högre under verksamhetsårets andra 
halvår än under det första halvåret. Över 50 procent av helårets rörelseresultat förväntas att 
genereras under det fjärde kvartalet. 

Ekonomisk information  

Niomånadersrapport för maj-januari 2007/08 publiceras den 10 mars 2008. 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande över-
sikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 

Stockholm den 12 december 2007 
 
 
 

Akbar Seddigh Hans Barella Birgitta Stymne Göransson 
Styrelsens ordförande   

   
   
   

Tommy H Karlsson Laurent Leksell Carl G. Palmstierna 
   
   
   

Magnus Schmidt  Tomas Puusepp 
  Verkställande direktör 
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Revisorernas rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 

Elekta AB (publ), org nr 556170-4015 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Elekta AB (publ) för perioden 
1 maj till 31 oktober 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisnings-
lagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktli-
ga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning 
SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda 
revisorer. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till perso-
ner som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 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 revisionssed i öv-
rigt 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 omständigheter 
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. 

Slutsats 
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 2007 
 
Deloitte AB 
 
 
 
Lars Svantemark 
Auktoriserad revisor 
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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 
 

Telefonkonferens 

I samband med denna rapport arrangeras en telefonkonferens den 12 december kl 15.00.  
 
Telefonnummer för konferenssamtal: 
 
Sverige:  +46 (0)8 5052 0110  
Storbritannien: +44 (0)20 7162 0025  
USA:  +1 334 323 6201  
Frankrike: +33 (0)1 7099 3208  
Tyskland: +49 (0)695 8999 0507 
Nederländerna: +31 (0)20 7965 008 
Schweiz: +41 (0)22 592 7007  
Danmark:  +45 3271 4607 
 
(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: 08-5052 0333, Storbritannien (Europa): +44 (0) 20 7031 
4064, USA: +1 954 334 0342. Kod: 773449. 
 
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://wcc.webeventservices.com/view/wl/r.htm?e=97834&s=1&k=3A95D77A9F5D686AB999
50C75070B617&cb=genesys 
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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 2006/07.  
 

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

Land Valuta 2007/08 2006/07 2007 2007

Euro 1 EUR 9,252 9,253 0% 9,193 9,159 0%
Storbritannien 1 GBP 13,564 13,598 0% 13,188 13,423 -2%
Japan 100 JPY 5,683 6,300 -10% 5,535 5,635 -2%
USA 1 USD 6,744 7,278 -7% 6,365 6,738 -6%

Genomsnittskurs Balansdagskurs
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RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN

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 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2006/07 2006/07

Nettoomsättning 1 213 1 018 2 188 2 014 4 699 4 525
Kostnad för sålda produkter - 693 - 599 -1 260 -1 179 -2 729 -2 648

Bruttoresultat  520  419 928 835 1 970 1 877

Försäljningskostnader - 163 - 147 -322 -291 -644 -613
Administrationskostnader - 113 - 109 -235 -214 -451 -430
Forsknings- och utvecklingskostnader - 94 - 92 -191 -172 -379 -360
Valutakursdifferenser i rörelsen  9  3 15 1 49 35

Rörelseresultat  159  74 195 159 545 509

Resultatandelar intresseföretag  3  5 3 10 10 17
Ränteintäkter  9  11 20 24 42 46
Räntekostnader - 20 - 17 -38 -34 -75 -71
Valutakursdifferenser  6 - 1 6 1 11 6

Resultat efter finansnetto  157  72 186 160 533 507

Skatter - 51 - 28 -60 -56 -165 -161

Periodens vinst  106  44 126 104 368 346

Resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare  107 44 128 104  372 348
minoritetsaktieägare - 1  0 -2 0 -4 -2

Vinst per aktie före utspädning 1,16 0,47 1,38 1,11 3,99 3,72
Vinst per aktie efter utspädning 1,16 0,48 1,38 1,11 3,97 3,70

KASSAFLÖDE

Rörelseflöde  146  60 193 132 546 485
Rörelsekapitalförändring  22 - 99 -53 -283 -105 -335

Kassaflöde från den löpande verksamheten 168 -39 140 -151 441 150

Investeringar och avyttringar - 1 - 162 -118 -192 -183 -257

Kassaflöde efter investeringar 167 -201 22 -343 258 -107

Extern finansiering - 26 - 78 -156 -225 -304 -373

Årets förändring av likvida medel  132 - 283 -140 -569 -68 -497
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

31 okt 31 okt 30 apr
Mkr 2007 2006 2007

Immateriella tillgångar 2 234 2 298 2 198
Materiella anläggningstillgångar 234 266 252
Aktier och långfristiga fordringar 35 29 32
Uppskjutna skattefordringar 14 34 14
Varulager 492 439 423
Fordringar 1 946 1 663 1 953
Likvida tillgångar 344 412 484

Summa tillgångar 5 299 5 141 5 356

Eget kapital 1 764 1 798 1 863
Räntebärande skulder 1 009 1 052 987
Räntefria skulder 2 526 2 291 2 506

Summa eget kapital och skulder 5 299 5 141 5 356

Ställda säkerheter 9 21 9
Eventualförpliktelser 89 120 89

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

31 okt 31 okt 30 apr
Mkr 2007 2006 2007

Ingående balans 1 863 1 868 1 868
IFRS 2 kostnad och uppskjuten skatt 9 9 18
IAS 39 orealiserade kassaflödessäkringar 18 3 6
Omräkningsdifferenser -74 -5 -106
Periodens vinst 126 104 346
Utnyttjande av teckningsoptioner 6 8 16
Aktieåterköp -100 -100 -200
Utdelning -92 -94 -93
Minoritetens kapitaltillskott 8 5 8

Utgående balans 1 764 1 798 1 863
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NYCKELTAL 12 månader 12 månader 12 månader 6 månader 6 månader
maj - apr maj - apr maj - apr maj - okt maj - okt
2004/05* 2005/06 2006/07 2006/07 2007/08

Orderingång, Mkr 3 558 4 705 5 102 2 302 2 472
Nettoomsättning, Mkr 3 152 4 421 4 525 2 014 2 188
Rörelseresultat, Mkr 364 453 509 159 195
Rörelsemarginal 12% 10% 11% 8% 9%
Vinstmarginal 12% 10% 11% 8% 9%
Eget kapital, Mkr 1 694 1 868 1 863 1 798 1 764
Sysselsatt kapital, Mkr 2 527 2 959 2 850 2 850 2 773
Soliditet 38% 35% 35% 35% 33%
Skuldsättningsgrad 0,05 0,06 0,27 0,36 0,38
Räntabilitet på eget kapital ** 16% 17% 19% 17% 20%
Räntabilitet på sysselsatt kapital ** 21% 18% 20% 18% 22%

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

maj - apr maj - apr maj - apr maj - okt maj - okt
2004/05* 2005/06 2006/07 2006/07 2007/08

Vinst per aktie
  före utspädning, kr 2,69 3,23 3,72 1,11 1,38
  efter utspädning, kr 2,69 3,21 3,70 1,11 1,38
Kassaflöde per aktie
  före utspädning, kr -11,09 1,68 -1,14 -3,66 0,24
  efter utspädning, kr -11,06 1,67 -1,14 -3,63 0,24
Eget kapital per aktie
  före utspädning, kr 18,02 19,80 19,96 19,14 18,99
  efter utspädning, kr 18,84 20,45 20,46 19,74 19,45
Genomsnittligt vägt antal aktier,
  före utspädning, tusental 93 991 94 136 93 698 93 841 92 523
  efter utspädning, tusental 94 182 94 785 94 249 94 453 92 930
Antal aktier per balansdag,
  före utspädning, tusental 94 028 94 332 93 036 93 663 92 262
  efter utspädning, tusental 95 703 95 703 94 072 94 882 93 196

* Omräknad enligt IFRS.
Utspädningen 2004/05-2007/08 avser optionsprogram 2004/2008.
Alla historiska data omräknade för split 3:1 oktober 2005.  
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Maj-oktober Maj-oktober
Mkr 2007/08 2006/07
Rörelsekostnader -33 -34
Finansnetto 32 14

Resultat efter finansiella poster -1 -20
Skatter 10 6

Periodens resultat 9 -14

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

31 okt 30 april
Mkr 2007 2007
Finansiella anläggningstillgångar 2 065 2 146
Omsättningstillgångar 187 250

Summa tillgångar 2 252 2 396

Eget kapital 551 752
Obeskattade reserver 26 26
Långfristiga skulder 902 846
Kortfristiga skulder 773 772

Summa eget kapital och skulder 2 252 2 396  


