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Halvårsrapport maj – oktober 2008/09  
 

• Orderingången ökade med 16* procent. Orderstocken uppgick till rekordhöga 
6 392 Mkr. 

• Nettoomsättningen uppgick till 2 492 Mkr, en ökning med 16* procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 118 (195) Mkr. 

• Vinst efter skatter uppgick till 59 (126) Mkr.  

• Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 0,67 (1,38) kr. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -95 (140) Mkr. Andra kvar-
talet uppgick kassaflödet till 68 Mkr.   

• Ny prognos: För helåret 2008/09 förväntas Elektas nettoomsättning växa med över 
15 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet förväntas öka med 20-25 procent. Tidi-
gare prognos för rörelseresultatet var en ökning på över 15 procent.   

 
Koncernen i sammandrag aug - okt aug - okt maj - okt maj - okt jfr nov - okt maj - apr
Mkr 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 2007/08 2007/08
Orderingång 1 672 1 336 2 823 2 472 16%* 6 233 5 882
Nettoomsättning 1 467 1 213 2 492 2 188 16%* 5 385 5 081
Rörelseresultat 105 159 118 195 -39% 573 650
Periodens vinst 58 106 59 126 -53% 339 406
Kassaflöde från den löpande
verksamheten 68 168 -95 140 84 319  
 
* Jämfört med första halvåret föregående verksamhetsår beräknat på oförändrade  
valutakurser.  
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Verkställande direktören Tomas Puusepp kommenterar  

Efterfrågan på Elektas kliniska lösningar, produkter och tjänster är fortsatt stark. Elekta 
fortsätter att stärka sin marknadsandel och produktportföljen är idag mer konkurrenskraf-
tig än någonsin tidigare. I USA stödjer de nyligen beslutade ersättningsnivåerna för 2009 
fortsatta investeringar i avancerad cancervård, särskilt inom IMRT där Elekta har mycket 
bra lösningar.  
 
Orderingången de senaste tolv månaderna ökade med 18 procent. Från början av verk-
samhetsåret har orderstocken ökat med 26 procent, vilket visar på en stabil verksamhets-
tillväxt samt gynnsamma valuakursförändringar.  
 
Introduktionen av Elekta VMAT har varit framgångsrik och denna teknologi blir nu ganska 
snabbt den nya standarden inom strålbehandling av cancer. Detta är ett tillväxtområde, 
särskilt med vår stora installerade bas. Vi expanderar även geografiskt till nya marknader. 
En tillväxtfaktor för nya marknader är vår mycket konkurrenskraftiga linjäraccelerator 
Elekta Compact™. 
 
Efterfrågan på Leksell Gamma Knife® Perfexion™ är fortsatt stor och vi märker ett ökat in-
tresse från onkologikliniker, vid sidan av gammaknivens traditionella marknad inom neu-
rokirurgi. Orderflödet från Japan, där vi fick myndighetsgodkännande i maj, är som plane-
rat.  
 
Elekta hade en stark närvaro på årets stora vetenskapliga möten– ESTRO, ASTRO och CNS – 
och för första gången visade vi hela vår produktportfölj under ett och samma varumärke. 
För alla besökare stod det klart att Elekta idag är en teknologiledande och heltäckande 
leverantör av behandlingslösningar för cancer och sjukdomar i hjärnan, och att vårt senas-
te förvärv, CMS, nu är integrerat i vårt erbjudande.  
 
Valutarörelserna under de senaste månaderna kommer att vara mycket positiva för Elektas 
finansiella resultat. Vi har valutasäkrat det innevarande verksamhetsåret till gynnsamma 
valutakurser och i enlighet med vår policy har vi även gjort valutasäkringar in i nästa verk-
samhetsår.  
 
Den finansiella krisen har än så länge enbart haft en begränsad effekt på investeringarna 
inom cancervården. Tittar vi bortom innevarande verksamhetsår kan vi dock inte utesluta 
att en världsomspännande lågkonjunktur även kan påverka cancervården. Stor kapacitets-
brist råder dock i stora delar av världen och behandling av livshotande sjukdomar såsom 
cancer är bland de sista sjukvårdsinvesteringar där besparingar görs. 
 
Resultatet för halvåret påverkades negativt av produktmix, högre kostnader från geografisk 
expansion och ökade marknadsaktiviteter och i viss utsträckning av uppskjutna leveranser. 
Jag är säker på att vi kommer att leverera enligt vår nya utsikt för 2008/09 eftersom cirka 
50 Mkr av kostnadsökningen för första halvåret relaterades till icke-återkommande kost-
nader och en betydande del av orderstocken kommer att levereras under detta verksam-
hetsår.   
 
Rörelseresultatet för 2008/09 förväntas växa med 20-25 procent. Tidigare kommunicerad 
utsikt om rörelseresultatet var en ökning på mer än 15 procent. Vår utsikt beträffande 
Elektas nettoomsättning för 2008/09 är oförändrad.  
 
Tomas Puusepp 
Verkställande direktör 
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Koncernen 

Orderingång och orderstock 

Orderingången första halvåret ökade med 14 procent till 2 823 (2 472) Mkr. CMS, som för-
värvades i mars 2008, ingår med 206 Mkr. Orderingången ökade med 16 procent beräknat 
på oförändrade valutakurser.  
 
Orderingången under andra kvartalet uppgick till 1 672 (1 336) Mkr. 
 
På rullande 12 månader ökade orderingången med 18 procent till 6 233 Mkr.  
 
Orderstocken uppgick den 31 oktober 2008 till rekordhöga 6 392 Mkr, jämfört med 
5 069 Mkr den 30 april 2008. Orderstocken omvärderas alltid till balansdagskurs, vilket 
medförde en valutaomräkningseffekt om 991 Mkr. 
 
Orderingång Kvartal 2 Kvartal 2 jfr Maj - okt Maj - okt jfr Rullande jfr Maj - april
Mkr 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 12 månader 2007/08

Nord- och Sydamerika 700 548 28% 1 178 1 104 7% 2 768 18% 2 694

Europa, Mellanöstern, Afrika 535 467 15% 936 849 10% 2 287 12% 2 200

Asien 437 321 36% 709 519 37% 1 178 34% 988

Koncernen 1 672 1 336 25% 2 823 2 472 14% 6 233 18% 5 882  
 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen första halvåret ökade med 14 procent till 2 492 (2 188) Mkr. CMS ingår 
med 173 Mkr. Nettoomsättningen ökade med 16 procent beräknat på oförändrade valuta-
kurser. 
 
Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 1 467 (1 213) Mkr. 
 
På rullande 12 månader ökade nettoomsättningen med 15 procent till 5 385 Mkr.  
 
Nettoomsättning Kvartal 2 Kvartal 2 jfr Maj - okt Maj - okt jfr Rullande jfr Maj - april
Mkr 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 12 månader 2007/08

Nord- och Sydamerika 678 535 27% 1 098 943 16% 2 253 12% 2 098

Europa, Mellanöstern, Afrika 549 474 16% 901 850 6% 2 071 9% 2 020

Asien 240 204 18% 493 395 25% 1 061 36% 963

Koncernen 1 467 1 213 21% 2 492 2 188 14% 5 385 15% 5 081  
 

Resultat 

Rörelseresultatet för halvåret uppgick till 118 (195) Mkr och var jämfört med samma period 
föregående år negativt påverkat av främst högre försäljningskostnader och produktmix.  
 
Bruttomarginalen uppgick till 41 (42) procent. Rörelsemarginalen var 5 (9) procent.  
 
Rörelsekostnader, exklusive material, ökade med 12 procent i lokal valuta jämfört med 
motsvarande period föregående år för jämförbara enheter. Kostnadsökningen kommer 
främst från Elektas geografiska expansion och ökade marknadsaktiviteter, däribland delta-
gande vid tre vetenskapliga möten som alla ägde rum under andra kvartalet. En ansenlig 
del av ökningen var relaterad till icke-återkommande kostnader, varför kostnaderna i lokal 
valuta för tredje och fjärde kvartalen förväntas bli lägre än för andra kvartalet. Rörelse-
kostnaderna i nyligen förvärvade CMS uppgick till -156 Mkr.  
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Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 105 (159) Mkr och rörelsemarginalen till 7 
(13) procent. På rullande 12 månader var rörelsemarginalen 11 procent. 
 
Satsningarna på forskning och utveckling ökade med 14 procent till -228 (-199) Mkr, mot-
svarande 9 (9) procent av nettoomsättningen. Aktivering av utvecklingskostnader och av-
skrivning på aktiverade utvecklingskostnader påverkade resultatet med 15 (7) Mkr. Aktive-
ring uppgick till 28 (18) Mkr och avskrivning till -13 (-11) Mkr. 
 
Den sammantagna effekten av valutakursförändringar på rörelseresultatet för halvåret, 
jämfört med föregående år, summerar till 40 Mkr. 
• Valutakursförändringar före bokade valutakursdifferenser, påverkade rörelseresultatet 

positivt med 30 Mkr. 
• Bokade valutakursvinster i rörelsen var 25 Mkr. 
• Föregående år var bokade valutakursvinster i rörelsen 15 Mkr. 
 
Valutakursdifferenser från terminskontrakt i rörelseresultatet uppgick till -54 (18) Mkr. 
Orealiserade kursförluster på kassaflödessäkringar uppgick till -120 Mkr och redovisas i 
eget kapital med hänsyn tagen till skatteeffekten. 
 
Elektas valutasäkringspolicy baseras på förväntad försäljning i utländsk valuta över en pe-
riod upp till 24 månader. Mer än hälften av valutaexponeringen för verksamhetsåret 
2009/10 är säkrad till fördelaktiga nivåer. 
 
Bokförda kostnader för Elektas pågående optionsprogram uppgick till -13 (-9) Mkr.  
 
Finansnettot uppgick till -31 (-9) Mkr. Räntenettot uppgick till -43 (-18) Mkr, drivet av en hög-
re nettoskuld och ett allmänt högre ränteläge. Finansiella valutakursdifferenser uppgick till 
11 (6) Mkr, främst drivet av realiserad del av säkring av nettoinvestering. 
 
Resultat efter finansnetto uppgick till 87 (186) Mkr. Skattekostnaden beräknades till -28 
Mkr eller 32 procent. Vinsten efter skatter uppgick till 59 (126) Mkr. 
 
Vinst per aktie uppgick till 0,67 (1,38) kr före utspädning och 0,67 (1,38) kr efter utspädning. 
 

Marknadsutveckling 

Region Nord- och Sydamerika 

Den nordamerikanska marknaden fortsätter att visa uthållig tillväxt, huvudsakligen drivet 
av den ökade cancerincidensen och snabba acceptansen av nya och förfinade behand-
lingsmetoder. Mjukvarusystem som stödjer hela behandlingsprocessen är normalt en inte-
grerad del i leveransen av behandlingssystem i denna region, vilket leder till högre genom-
snittliga ordervärden.  
 
Sydamerika förväntas bli en viktig tillväxtmarknad för Elekta. I maj 2008 öppnade Elekta ett 
regionalt kontor med egna lokala resurser för försäljning, marknadsföring och service i regio-
nen, för att stärka och stödja sitt nätverk av distributörer.  
 
Orderingången för region Nord- och Sydamerika ökade beräknat på oförändrade valutakurser 
med 13 procent jämfört med samma period föregående år.  
 
På rullande 12 månader ökade den rapporterade orderingången för regionen med 18 procent 
till 2 768 Mkr.  
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Nettoomsättningen för Nord- och Sydamerika ökade med 16 procent, positivt påverkad av 
CMS. På rullande 12 månader ökade nettoomsättningen för Nord- och Sydamerika med 12 
procent till 2 253 Mkr.  
 
Elekta hade en stark närvaro på ASTRO 2008 (American Society for Therapeutic Radiology 
and Oncology), där nya produkterbjudanden från Elektakoncernen presenterades. Högst 
upp på listan av innovationer var Elekta Infinity™, en ny avancerad linjäraccelerator som 
ger ökad snabbhet och precision i leveransen av Elekta VMAT (Volumetric Modulated Arc 
Therapy). Utöver ASTRO-mötet fick Elektas kunder en heltäckande förhandsvisning av pro-
dukterna vid Elektas användarmöte som drog över 1 200 deltagare.  
 
Vid CNS 2008 (Congress of Neurological Surgeons) presenterades Elekta Axesse™, ett integ-
rerat bildstyrt system för stereotaktisk strålkirurgi och strålterapi (SRS/SRT), samt ramlösa 
fixeringssystemet EXTEND för gammaknivskirurgi. Med dess stöd för fraktionerade behand-
lingar, möjliggör EXTEND behandling av större eller kritiskt lokaliserade mål i huvud och 
nacke med gammaknivskirurgi. Resultatet är en lösning som riktar sig till såväl neuroki-
rurgi som onkologi och som kombinerar Elektas erkända kompetens inom stereotaxi och 
bevisade expertis inom strålterapi.  

Europa inklusive Mellanöstern och Afrika  

Marknadsutvecklingen i Europa drivs i stor utsträckning av nationella och regionala poli-
tiska initiativ för att avhjälpa bristen på behandlingskapacitet inom strålterapi. Elektas 
förmåga att erbjuda heltäckande och integrerade lösningar, baserade på industristandar-
der och öppna gränssnitt, gör bolaget till en attraktiv partner i upphandlingar som innefat-
tar långsiktiga åtaganden. Det finns i Europa ett stort behov av informationssystem för 
cancervård, främst i syfte att höja produktiviteten och knyta samman kliniker vid olika 
sjukhus.  
 
Orderingången för region Europa inklusive Mellanöstern och Afrika ökade med 9 procent 
beräknat på oförändrade valutakurser jämfört med samma period föregående år.  
 
På rullande 12 månader ökade orderingången med 12 procent till 2 287 Mkr.  
 
Nettoomsättningen för Europa inklusive Mellanöstern och Afrika ökade med 6 procent po-
sitivt påverkad av CMS. På rullande 12 månader ökade nettoomsättningen för Europa in-
klusive Mellanöstern och Afrika med 9 procent till 2 071 Mkr.  
 
På ESTRO 2008 (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) mötte kunder-
na ett mycket synligt Elekta, för första gången under ett och samma varumärke med ett 
heltäckande erbjudande av behandlingslösningar för cancer och sjukdomar i hjärnan. 
Bland lösningarna som Elekta presenterade kan nämnas fyrdimensionell IGRT (4D Image 
Guided Radiation Therapy) på plattformen för Elekta Synergy®, Monaco VMAT planering, 
som är nästa generation inversplanering utvecklat av CMS, samt Leksell Gamma Knife® 
Perfexion™ med fokus på nya utökade möjligheter till fraktionerade behandlingar.  
  
I Skandinavien blev Odense Universitetssjukhus i Danmark första cancercenter att investe-
ra i Elekta VMAT och Haukeland Universitetssjukhus i Norge första sjukhus att köpa den 
senaste teknologin för icke-invasiv behandling av sjukdomar i hjärnan, Leksell Gamma 
Knife® Perfexion™.  
  
Bank of Cyprus Oncology Center, som ger cancervård åt hela Cyperns befolkning, tecknade 
en kombinerad order om Elekta Synergy®, plattformen för Elekta Synergy samt MOSAIQ®. 
Detta var Elektas första order till Cypern.  
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Asien 

Förutsättningarna är goda för en långsiktigt stark marknadsutveckling i Asien. Antalet lin-
järacceleratorer per capita är lågt i en internationell jämförelse. Elekta är väl rustat för att 
möta en stark efterfrågan i denna region och för att stödja dessa länders vårdgivare i deras 
strävan att förbättra cancervården. Elekta är marknadsledare i Kina i segmentet för avan-
cerade radioterapilösningar och lanseringen av Elekta Compact™ väntas stärka Elektas po-
sition ytterligare. I Japan har Elekta en stor installerad bas av Leksell Gamma Knife® och av 
mjukvarulösningar från CMS.  
 
Orderingången i region Asien ökade med 35 procent beräknat på oförändrade valutakur-
ser.  
 
På rullande 12 månader ökade orderingången med 34 procent till 1 178 Mkr.  
 
Nettoomsättningen för Asien ökade med 25 procent, positivt påverkad av CMS. På rullande 
12 månader ökade nettoomsättningen för Asien med 36 procent till 1 061 Mkr.  
 

Marknadsutblick 

Den globala marknaden för Elektas kliniska lösningar, IT-system och tjänster förväntas 
växa med 5-10 procent årligen. Det höga värdet på enskilda order och de speciella förut-
sättningar som gäller på sjukvårdsmarknaden leder dock ofta till väsentliga variationer i 
affärsvolym, produktmix och geografisk mix sett till enskilda kvartal.  
 
Marknadsutvecklingen drivs av den brist på behandlingskapacitet inom strålterapi som 
råder i större delen av världen, samtidigt som antalet cancerfall ökar som ett resultat av 
högre livslängd och bättre diagnostik. Nya, avancerade och mer exakta metoder förväntas 
öka strålterapins betydelse inom cancervården. Den snabba teknologiutvecklingen resulte-
rar i högre genomsnittliga ordervärden. Allt fler kunder efterfrågar mer heltäckande och 
långsiktiga leverantörsrelationer. 
 
I praktiskt taget hela världen är sjukvårdssystemet under hårt tryck att effektivisera verk-
samheten och samtidigt bromsa kostnadsökningstakten. Därmed blir mjukvarusystem för 
att effektivisera vårdarbetet, såväl vad gäller behandlingstider som informationshantering 
och administration, allt mer efterfrågade och verksamhetskritiska.   

Reviderad utsikt för verksamhetsåret 2008/09 

För 2008/09 förväntas Elektas nettoomsättning växa med över 15 procent i lokal valuta. Elektas 
rörelseresultat för 2008/09 förväntas öka med 20-25 procent. Tidigare kommunicerad utsikt 
för rörelseresultatet var en ökning på mer än 15 procent. 
 

Övrig information  
 
Investeringar och avskrivningar 

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 58 (48) Mkr. 
Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 
 -96 (-88) Mkr.  
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Likviditet och finansiell ställning 

Till följd av lägre rörelseflöde samt lageruppbyggnad inför leveranser under andra halvåret 
uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -95 (140) Mkr. Kassaflödet under 
andra kvartalet uppgick till 68 Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -180 (22) Mkr. 
Förvärv ingick med 52 (95) Mkr. Under första halvåret betalades delar av under tidigare år 
skuldförda tilläggsköpeskillingar för Medical Intelligence och 3D Line. 
 
Likvida medel minskade till 265 Mkr den 31 oktober 2008 jämfört med 402 Mkr den 30 
april 2008 främst på grund av att utdelningen betalades ut i oktober. Av banktillgodoha-
vanden var 1 Mkr pantförskrivna främst för kommersiella garantier.  
 
Elekta har säkrat sin långsiktiga finansiering till 2013-2014 och har outnyttjade beviljade 
kreditfaciliteter om cirka 950 Mkr.  
 
Räntebärande skulder uppgick till 1 807 Mkr den 31 oktober 2008, jämfört med 1 449 
Mkr den 30 april 2008. Nettolåneskulden uppgick till 1 542 Mkr vid utgången av första 
halvåret jämfört med 1 047 Mkr den 30 april 2008. 
 
Skuldsättningsgraden var 0,78 och soliditeten uppgick till 28 procent. 

Utnyttjade teckningsoptioner och återköpta aktier 

Under maj-oktober 2008/09 tecknades 554 202 nya B-aktier genom utnyttjande av tillde-
lade teckningsoptioner inom ramen för fastställt optionsprogram.  
 
Elektas innehav av egna aktier uppgår till 951 300 B-aktier. Årsstämman har beslutat att 
dessa skall makuleras och makuleringsförfarandet har inletts. 
 
Det totala antalet aktier i Elekta uppgick den 30 november 2008 till 93 075 863, fördelat 
på 3 562 500 A-aktier och 89 513 363 B-aktier. 

Anställda 

Medelantal anställda uppgick till 2 387 (2 054), varav nya enheter stod för 300 (-). Medelan-
talet anställda i moderbolaget uppgick till 21 (21). 
 
Antalet anställda uppgick den 31 oktober 2008 till 2 435 jämfört med 2 406 den 30 april 2008.  

Årsstämma 

Vid Elektas årsstämma den 18 september 2008 beslutades i enlighet med styrelsens förslag om 
en ökning av aktieutdelningen till 1,75 (1,00) kr per aktie. Bemyndigande för styrelsen gavs att 
återköpa egna aktier i Elekta för upp till 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Års-
stämman beslutade att återvälja styrelsemedlemmarna Akbar Seddigh, Carl G. Palmstierna, 
Tommy H Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella och Birgitta Stymne Göransson samt att välja 
Luciano Cattani och Vera Kallmeyer som nya styrelsemedlemmar. Årsstämman beslutade även 
att anta förslaget om utgivande av personaloptioner och i samband därmed, utgivande av nya 
aktier.  

Risker och osäkerheter i verksamheten 

Elektas möjlighet att leverera behandlingsutrustning är till stor del beroende av att kunder-
na är redo att vid överenskommen tidpunkt ta emot leveransen, vilket medför en risk för 
förseningar av leveranser och därmed intäkter. Elekta är i sin verksamhet utsatt för en rad 
finansiella risker, främst relaterade till valutakursförändringar.  
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För en beskrivning av övriga risker och osäkerheter i verksamheten hänvisas till Elektas 
årsredovisning 2007/08 sidan 39 samt not 2. Inga väsentliga förändringar har skett som 
ändrat de här redovisade riskerna. 
 
Stockholm den 4 december 2008 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncer-
nen står inför. 
 
 
 

Akbar Seddigh Hans Barella Luciano Cattani 
Styrelsens ordförande   

   
   
   

Birgitta Stymne Göransson Vera Kallmeyer Tommy H Karlsson 
   
   
   

Laurent Leksell Carl G. Palmstierna 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 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovis-
ningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga 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 per-
soner 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 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 utta-
lad 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 för 
koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del 
i enlighet med årsredovisningslagen.  
 
Stockholm den 4 december 2008 
 
Deloitte AB 
 
 
 
Jan Berntsson 
Auktoriserad revisor 
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Finansiell information 

Niomånadersrapport maj-januari 2008/09 5 mars 2009 
Bokslutskommuniké 2008/09   9 juni 2009 
 
För ytterligare information var vänlig kontakta: 
Tomas Puusepp, VD och Koncernchef, Elekta AB (publ) 
Tel: 08-587 25 520, e-post: tomas.puusepp@elekta.com 
 
Håkan Bergström, Finansdirektör, Elekta AB (publ) 
Tel: 08-587 25 547, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com 
 
Lena Schattauer, Investor Relations, Elekta AB (publ)  
Tel: 08-587 25 722, 070-595 51 00, e-post: lena.schattauer@elekta.com 
 
 
 
ELEKTA AB (publ) 
Organisationsnummer 556170-4015 
Kungstensgatan 18 – Box 7593 – 103 93 Stockholm 
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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 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 2007/08 2007/08

Nettoomsättning 1 467 1 213 2 492 2 188 5 385 5 081
Kostnad för sålda produkter - 871 - 693 -1 458 -1 260 -3 097 -2 899

Bruttoresultat  596  520 1 034 928 2 288 2 182

Försäljningskostnader - 243 - 163 -440 -322 -797 -679
Administrationskostnader - 148 - 113 -288 -235 -551 -498
Forsknings- och utvecklingskostnader - 114 - 94 -213 -191 -405 -383
Valutakursdifferenser i rörelsen  14  9 25 15 38 28

Rörelseresultat  105  159 118 195 573 650

Resultatandelar intresseföretag  3  3 1 3 8 10
Ränteintäkter  5  9 10 20 22 32
Räntekostnader - 30 - 20 -53 -38 -91 -76
Valutakursdifferenser  2  6 11 6 13 8

Resultat efter finansnetto  85  157 87 186 525 624

Skatter - 27 - 51 -28 -60 -186 -218

Periodens vinst  58  106 59 126 339 406

Resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare  59 107 61 128  344 411
minoritetsaktieägare - 1 - 1 -2 -2 -5 -5

Vinst per aktie före utspädning 0,65 1,16 0,67 1,38 3,75 4,46
Vinst per aktie efter utspädning 0,65 1,16 0,67 1,38 3,73 4,44

KASSAFLÖDE

Rörelseflöde  46  146 28 193 470 635
Rörelsekapitalförändring  22  22 -123 -53 -386 -316

Kassaflöde från den löpande verksamheten 68 168 -95 140 84 319

Investeringar och avyttringar - 27 - 1 -85 -118 -566 -599

Kassaflöde efter investeringar 41 167 -180 22 -482 -280

Extern finansiering - 19 - 26 -4 -156 351 199

Årets förändring av likvida medel  68  132 -137 -140 -79 -82
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

31 okt 31 okt 30 apr
Mkr 2008 2007 2008

Immateriella tillgångar 3 139 2 234 2 659
Materiella anläggningstillgångar 257 234 226
Aktier och långfristiga fordringar 49 35 37
Uppskjutna skattefordringar 17 14 14
Varulager 675 492 529
Fordringar 2 703 1 946 2 455
Likvida tillgångar 265 344 402

Summa tillgångar 7 105 5 299 6 322

Eget kapital 1 980 1 764 1 813
Räntebärande skulder 1 807 1 009 1 449
Räntefria skulder 3 318 2 526 3 060

Summa eget kapital och skulder 7 105 5 299 6 322

Ställda säkerheter 1 9 2
Eventualförpliktelser 77 89 64

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

31 okt 31 okt 30 apr

Mkr 2008 2007 2008

Ingående balans 1 813 1 863 1 863
IFRS 2 kostnad och uppskjuten skatt 6 9 17
IAS 39 orealiserade kassaflödessäkringar -90 18 -8
Omräkningsdifferenser 319 -74 -203
Periodens vinst 59 126 406
Utnyttjande av teckningsoptioner 34 6 22
Aktieåterköp -100 -200
Utdelning -161 -92 -92
Minoritetens kapitaltillskott 8 8

Utgående balans 1 980 1 764 1 813

 
 
 
 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och enligt Rådet för finansiell rapportering 
RFR 1.1 och, vad gäller moderbolaget, RFR 1.2. Tillämpade redovisningsprinciper överens-
stämmer med vad som framgår av årsredovisningen för 2007/08. 
 
 

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

Land Valuta 2008/09 2007/08 2008 2008

Euro 1 EUR 9,492 9,252 3% 9,874 9,367 5%
Storbritannien 1 GBP 11,976 13,564 -12% 12,583 11,815 7%
Japan 100 JPY 6,065 5,683 7% 8,030 5,780 39%
USA 1 USD 6,390 6,744 -5% 7,785 6,008 30%

Genomsnittskurs Balansdagskurs

 
 
Utländska koncernbolags orderingång och resultaträkning omräknas till årets genom-
snittskurs medan orderstock och balansräkning omräknas till balansdagskurs. 
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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
2004/05* 2005/06 2006/07 2007/08 2007/08 2008/09

Orderingång, Mkr 3 558 4 705 5 102 5 882 2 472 2 823
Nettoomsättning, Mkr 3 152 4 421 4 525 5 081 2 188 2 492
Rörelseresultat, Mkr 364 453 509 650 195 118
Rörelsemarginal 12% 10% 11% 13% 9% 5%
Vinstmarginal 12% 10% 11% 12% 9% 3%
Eget kapital, Mkr 1 694 1 868 1 863 1 813 1 764 1 980
Sysselsatt kapital, Mkr 2 527 2 959 2 850 3 262 2 773 3 787
Soliditet 38% 35% 35% 29% 33% 28%
Skuldsättningsgrad 0,05 0,06 0,27 0,58 0,38 0,78
Räntabilitet på eget kapital** 16% 17% 19% 23% 20% 19%
Räntabilitet på sysselsatt kapital ** 21% 18% 20% 24% 22% 20%

*    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
2004/05* 2005/06 2006/07 2007/08 2007/08 2008/09

Vinst per aktie
  före utspädning, kr 2,69 3,23 3,72 4,46 1,38 0,67
  efter utspädning, kr 2,69 3,21 3,70 4,44 1,38 0,67
Kassaflöde per aktie
  före utspädning, kr -11,09 1,68 -1,14 -3,04 0,24 -2,40
  efter utspädning, kr -11,06 1,67 -1,14 -3,03 0,24 -2,40
Eget kapital per aktie
  före utspädning, kr 18,02 19,80 19,96 19,70 18,99 21,40
  efter utspädning, kr 18,84 20,45 20,46 20,03 19,45 21,40
Genomsnittligt vägt antal aktier,
  före utspädning, tusental 93 991 94 136 93 698 92 199 92 523 91 934
  efter utspädning, tusental 94 182 94 785 94 249 92 479 92 930 91 934
Antal aktier per balansdag,
  före utspädning, tusental 94 028 94 332 93 036 91 570 92 262 92 125
  efter utspädning, tusental 95 703 95 703 94 072 92 245 93 196 92 125

* Omräknad enligt IFRS.
Utspädningen 2004/05-2007/08 avser optionsprogram 2004/2008.
Alla historiska data omräknade för split 3:1 oktober 2005.  
 
 
 
Kvartalsdata Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2
Mkr 2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2007/08 2007/08 2007/08 2007/08 2008/09 2008/09
Orderingång 987 1 315 1 237 1 563 1 136 1 336 1 229 2 181 1 151 1 672
Nettoomsättning 996 1 018 1 068 1 443 975 1 213 1 097 1 796 1 025 1 467
Rörelseresultat 85 74 87 263 36 159 72 383 13 105
Kassaflöde från den
löpande verksamheten -112 -39 53 248 -28 168 -51 230 -163 68  
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Maj-okt Maj-okt
Mkr 2008/09 2007/08
Rörelsekostnader -42 -33
Finansnetto -20 32

Resultat efter finansiella poster -62 -1
Skatter 20 10

Periodens resultat -42 9

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

31 okt 30 april
Mkr 2008 2008
Finansiella anläggningstillgångar 1 533 2 079
Omsättningstillgångar 1 557 744

Summa tillgångar 3 090 2 823

Eget kapital 897 1 013
Obeskattade reserver 32 32
Långfristiga skulder 1 715 1 396
Kortfristiga skulder 446 382

Summa eget kapital och skulder 3 090 2 823  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


