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Bokslutskommuniké maj – april 2008/09  
 

• Orderingången ökade med 18* procent. Orderstocken uppgick till rekordhöga 
7 267 Mkr. 

• Nettoomsättningen uppgick till 6 689 Mkr, en ökning med 18* procent. 

• Rörelseresultatet ökade 28 procent till 830 (650) Mkr. 

• Vinst efter skatter uppgick till 546 (406) Mkr.  

• Vinst per aktie ökade med 35 procent till 6,00 (4,44) kr. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 740 (319) Mkr. Kassa-
flödet efter investeringar uppgick till 580 (-280) Mkr. 

• Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,00 (1,75) kr/aktie, motsvarande cirka 
184 Mkr och 33 procent av nettovinsten. 

• För verksamhetsåret 2009/10 förväntas nettoomsättningen växa med över 8 pro-
cent i lokal valuta. Rörelseresultatet i kronor förväntas växa med över 35 procent.  
 

Koncernen i sammandrag feb - apr feb - apr maj - apr maj - apr jfr
Mkr 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08
Orderingång 3 172 2 181 7 656 5 882 18%*
Nettoomsättning 2 533 1 796 6 689 5 081 18%*
Rörelseresultat 521 383 830 650 28%
Periodens vinst 362 232 546 406 34%
Kassaflöde från den löpande
verksamheten 833 230 740 319
Vinst per aktie efter
 utspädning, kr 3,97 2,53 6,00 4,44 35%  
 
* Jämfört med föregående verksamhetsår beräknat på oförändrade valutakurser.  
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Verkställande direktören Tomas Puusepp kommenterar  

Jag är nöjd med vad vi uppnått under verksamhetsåret 2008/09, givet utmanande villkor 
och en global lågkonjunktur. Vinst per aktie ökade med 35 procent och nettoomsättning 
samt rörelseresultat ökade i linje med vår prognos. Som förväntat var volymerna höga un-
der fjärde kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades signifikant 
och uppgick till 740 Mkr för året, främst påverkat av ett högre rörelseresultat och jämfört 
med föregående år en i stort sett oförändrad rörelsekapitalbindning. Antal utestående da-
gar (DSO, Days Sales Outstanding) minskade till 76 dagar. Som ett resultat av dessa förbätt-
ringar minskade vi skuldsättningsgraden till 0,31. Vår balansräkning förblir stark.  
 
Orderingången under fjärde kvartalet var stark och för helåret ökade orderingången i alla 
regioner och produktområden. Orderstocken var fortsatt rekordhög, vilket visar på en stark 
verksamhetstillväxt.  
 
Elekta fortsätter att stärka sin marknadsposition med ökade marknadsandelar av nyför-
säljningen. Efterfrågan på våra kliniska lösningar, produkter och tjänster är fortsatt stark 
och Elektas system används nu vid över 5 000 sjukhus över hela världen. Denna breda och 
stora kundbas utgör en god plattform för framtida tillväxt. Eftermarknads- och mjukvaru-
försäljning ökar i betydelse, vilket reflekterar kundernas behov av kompletta och effektiva 
lösningar samt Elektas helhetsperspektiv och åtagande under produktens hela livscykel. 
 
Elekta har idag marknadens mest attraktiva och heltäckande produktportfölj. Framöver 
kommer vi att öka våra investeringar i forskning och utveckling i relation till nettoomsätt-
ningen. Vi stärker samarbeten med ledande universitet och andra partners för att presente-
ra nya kliniska behandlingsinnovationer för marknaden. Vi säkerställer därmed vår ledande 
ställning inom bildstyrd strålterapi, stereotaktisk strålterapi/strålkirurgi och lösningar för 
ett effektivt arbetsflöde. Vi fortsätter att expandera geografiskt till nya marknader och fort-
sätter därför att investera i kliniskt meningsfull och kostnadseffektiv teknologi såsom Elekta 
Compact™.  
 
Vi gör insatser för att förbättra effektiviteten genom att rationalisera organisationen och 
realisera samordningsvinster från gjorda förvärv. Detta kommer att resultera i en minskad 
personalstyrka och kommer att leda till en kostnadsbesparing om 100 Mkr per år. Kostna-
den för att genomföra dessa åtgärder uppskattas till 40 Mkr. För 2009/10 beräknas rörelse-
kostnaderna öka med omkring 5 procent i lokal valuta.  
 
Valutamarknaderna är fortsatt instabila. I enlighet med Elektas valutasäkringspolicy är vi 
för närvarande valutasäkrade till cirka 70 procent av verksamhetsåret 2009/10. Valutakurs-
rörelserna förväntas vid rådande valutakurser ha en positiv effekt om 250 Mkr på resulta-
tet under 2009/10. 
 
Den ekonomiska inbromsningen har än så länge haft en begränsad effekt på investering-
arna inom cancervården. Osäkerheten är dock större än tidigare till följd av finanskrisens 
globala omfattning. Det kan bli svårare för privata kunder att få finansiering och framtida 
hälsovårdsinvesteringar kan komma att påverkas negativt. 
 
För verksamhetsåret 2009/10 förväntas nettoomsättningen växa med över 8 procent i lokal 
valuta och rörelseresultatet i svenska kronor förväntas öka med över 35 procent. Långsik-
tigt är målen en genomsnittlig organisk försäljningstillväxt över 10 procent i lokal valuta 
och en ökning av rörelseresultatet i en takt som överstiger försäljningstillväxten i kronor.   
 
Tomas Puusepp 
Verkställande direktör 
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Koncernen 

Orderingång och orderstock 

Orderingången ökade med 30 procent till 7 656 (5 882) Mkr. CMS, som förvärvades i mars 
2008, ingår med 545 (119) Mkr. Orderingången ökade med 18 procent beräknat på oför-
ändrade valutakurser.  
 
Orderingången under fjärde kvartalet ökade med 45 procent och uppgick till 3 172 (2 181) 
Mkr, vilket är rekord för ett enskilt kvartal. 
 
Orderstocken uppgick den 30 april 2009 till rekordhöga 7 267 (5 069) Mkr. Orderstocken 
omvärderas till balansdagskurs, vilket medförde en valutaomräkningseffekt om 1 229 Mkr. 
 
Orderingång kvartal 4 kvartal 4 jfr maj - april maj - april jfr 
Mkr 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08

Nord- och Sydamerika 1 406 981 43% 3 235 2 694 20%

Europa, Mellanöstern, Afrika 1 023 830 23% 2 642 2 200 20%

Asien, Stillahavsregionen 743 370 101% 1 779 988 80%

Koncernen 3 172 2 181 45% 7 656 5 882 30%  

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 6 689 (5 081) Mkr. CMS ingår med 424 (123) 
Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 18 procent. 
 
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 2 533 (1 796) Mkr. 
 
Nettoomsättning kvartal 4 kvartal 4 jfr maj - april maj - april jfr 
Mkr 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08

Nord- och Sydamerika 886 744 19% 2 709 2 098 29%

Europa, Mellanöstern, Afrika 1 039 792 31% 2 518 2 020 25%

Asien, Stillhavsregionen 608 260 134% 1 462 963 52%

Koncernen 2 533 1 796 41% 6 689 5 081 32%  

Resultat 

Rörelseresultatet ökade med 28 procent och uppgick till 830 (650) Mkr, positivt påverkat av 
högre volymer och positiva valutakurseffekter samt negativt påverkat av geografisk mix.  
 
Bruttomarginalen uppgick till 45 (43) procent. Rörelsemarginalen var 12 (13) procent.  
 
Rörelsekostnader, exklusive material, ökade med 11 procent i lokal valuta jämfört med 
motsvarande period föregående år för jämförbara enheter. Kostnadsökningen kommer 
främst från Elektas geografiska expansion och ökade marknadsaktiviteter. Nyligen förvär-
vade CMS hade marginell effekt på resultatet. 
 
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 521 (383) Mkr, främst som en effekt av 
högre volymer. Rörelsemarginalen var 21 (21) procent. 
 
Satsningarna på forskning och utveckling ökade med 25 procent till -516 (-414) Mkr, mot-
svarande 8 (8) procent av nettoomsättningen. Aktivering av utvecklingskostnader och av-
skrivning på aktiverade utvecklingskostnader påverkade resultatet med 31 (31) Mkr. Akti-
vering uppgick till 63 (52) Mkr och avskrivning till -32 (-21) Mkr. 
 
Bokförda kostnader för Elektas pågående optionsprogram uppgick till -27 (-23) Mkr.  
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Valutapåverkan på rörelseresultatet jämfört med föregående år: 
Den sammantagna effekten av valutakursförändringar på rörelseresultatet jämfört med 
föregående år, summerar till cirka 190 Mkr. 
• Valutakursförändringar före bokade valutakursdifferenser, påverkade rörelseresultatet 

positivt med cirka 360 Mkr. 
• Bokade valutakursförluster i rörelsen var -141 Mkr. 
• Föregående år var bokade valutakursvinster i rörelsen 28 Mkr. 
 
Valutakursdifferenser från terminskontrakt i rörelseresultatet uppgick till -217 (16) Mkr. 
Orealiserade kursförluster på kassaflödessäkringar uppgick till -44 Mkr och redovisas i eget 
kapital med hänsyn tagen till skatteeffekten. Elektas valutasäkringspolicy baseras på för-
väntad försäljning i utländsk valuta över en period upp till 24 månader.  
 
Finansnettot uppgick till -56 (-26) Mkr. Räntenettot uppgick till -84 (-44) Mkr, drivet av en 
högre nettoskuldsättning under året och ett allmänt högre ränteläge. Finansiella valutakurs-
vinster uppgick till 27 (8) Mkr, främst drivet av realiserad del av säkring av nettoinvestering. 
 
Resultat efter finansnetto uppgick till 774 (624) Mkr. Skattekostnaden beräknades till -228 
Mkr eller 29 procent, positivt påverkad av korrigeringar av tidigare års skatter och av sänkt 
skattesats i Sverige. Vinsten efter skatter uppgick till 546 (406) Mkr. 
 
Vinst per aktie ökade med 35 procent och uppgick till 6,00 (4,46) kr före utspädning och 6,00 
(4,44) kr efter utspädning. 
 
Räntabilitet på eget kapital uppgick till 27 (23) procent och räntabilitet på sysselsatt kapital till 
24 (24) procent. 

Marknadsutveckling 

Nord- och Sydamerika 

Den nordamerikanska marknaden drivs huvudsakligen av ökad cancerincidens och snabb 
acceptans av nya och förfinade behandlingsmetoder. Som en följd av den finansiella krisen 
2008 och lågkonjunkturen har säljcykeln förlängts och det finns behov av alternativ finan-
siering.  
 
Under fjärde kvartalet stärktes orderingången väsentligt jämfört med föregående kvartal. 
Efterfrågan fortsätter att vara god för tjänster, uppgraderingar och mjukvarusystem som 
stödjer hela behandlingsprocessen, vilket normalt är en integrerad del i leveransen av be-
handlingssystem i denna region.  
 
Elekta har etablerat en egen organisation i Sydamerika, som under sitt första år framgångsrikt 
visat sig vara en tillväxtmarknad för Elekta.  
 
Orderingången för regionen ökade beräknat på oförändrade valutakurser med 8 procent jäm-
fört med föregående år.  
 
Nettoomsättningen för regionen ökade med 29 procent, positivt påverkad av CMS.  
 
Den välrenommerade cancerkliniken University of Texas M. D. Anderson i Houston, USA 
valde att förvärva Leksell Gamma Knife® Perfexion™ till sin avdelning för strålterapi och 
onkologi. Beställningar av Leksell Gamma Knife Perfexion mottogs också från Yale Cancer 
Center och Medical University of South Carolina, vilket visade på denna teknologis styrka 
för stora institutioner.  
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ProCure Treatment Centers, Inc. utsåg Elekta till leverantör av mjukvarusystem för effekti-
vare arbetsflöde och dosplaneringssystem vid sin andra IBA-utrustade partikelterapian-
läggning, som är under uppbyggnad utanför Chicago.  

Europa inklusive Mellanöstern och Afrika  

Marknadsutvecklingen i Europa, särskilt Västeuropa, drivs av utbyte av äldre utrustning 
och av nationella och regionala politiska initiativ för att avhjälpa bristen på behandlings-
kapacitet inom strålterapi. Elektas förmåga att erbjuda heltäckande och integrerade lös-
ningar, baserade på öppna gränssnitt, samt ledarskap inom bildstyrd strålterapi (IGRT) gör 
bolaget till en attraktiv partner. Det finns behov av informationssystem för cancervård, 
främst i syfte att höja produktiviteten och knyta samman kliniker vid olika sjukhus.  
 
Orderingången för regionen ökade med 14 procent beräknat på oförändrade valutakurser 
jämfört med samma period föregående år.  
 
Nettoomsättningen för regionen ökade med 25 procent positivt påverkad av CMS.  
 
Elekta fick flera beställningar av Elekta Synergy® från Velindre Cancer Centre i Wales, Stor-
britannien. Med den senaste installationen får centret fyra behandlingssystem. Samtliga 
kommer att möjliggöra VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), en behandlingsteknik 
som innebär kortare behandlingstid och högsta möjliga precision.  
 
Elekta och Nucletron träffade i maj en överenskommelse om marknadsföring och licensie-
ring av Elektas mjukvarusystem MOSAIQ® till Nucletrons befintliga mjukvarukunder. Över-
enskommelsen träffades som en följd av Nucletrons beslut att upphöra med utveckling, 
försäljning och marknadsföring av systemen Oncentra Visir och Oncentra Information Ma-
nagement.  
 
I Norden introducerade Uppsala Akademiska Sjukhus MOSAIQ för klinisk användning och 
Odense Universitetshospital installerade Elekta VMAT på två Elekta Synergy.  
 
I Nederländerna fick Elekta två beställningar av den avancerade stereotaktiska linjäracce-
leratorn Elekta Axesse™. ARTI, Arnhems Radiotherapeutisch Instituut, som är en långsiktig 
kund till Elekta, beställde det ena systemet och det andra beställdes av Elektas samarbets-
partner AVL i Amsterdam. 

Asien och Stillahavsregionen 

Förutsättningarna är goda för en långsiktigt stark marknadsutveckling i Asien. Det råder 
stor behandlingsbrist och kapaciteten för cancervård är låg i en internationell jämförelse. 
Elekta är väl positionerat i regionen för att stödja dessa länders vårdgivare i deras strävan 
att utveckla och förbättra cancervården. Elekta är marknadsledande i Kina i segmentet för 
avancerade radioterapilösningar, och den framgångsrika lanseringen av Elekta Compact™ 
förväntas ytterligare stärka Elektas position i Kina och i regionen. I Japan har Leksell 
Gamma Knife® Perfexion™ används kliniskt för första gången och Elekta kommer att fort-
sätta bygga marknadsnärvaro inom onkologi med sin utmärkta teknologi och starka mark-
nadsposition inom mjukvarulösningar. I Australien och Indien utökar Elekta sin närvaro 
och marknadsandel.  
 
Orderingången i regionen ökade med 53 procent beräknat på oförändrade valutakurser 
jämfört med föregående år.  
 
Nettoomsättningen för regionen ökade med 52 procent, positivt påverkad av CMS.  
 
Elekta fick ett stort antal order avseende sin nya, mycket kostnadseffektiva linjäraccelera-
tor Elekta Compact. Elekta fick i januari 2009 godkännande från den kinesiska myndighe-
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ten SFDA (State Food and Drug Administration) att sälja Elekta Compact i Kina. Elekta har 
tidigare slutfört processen att ge CE-märkning till Elekta Compact.  
 
Elekta introducerar för närvarande sin mest avancerade stereotaktiska linjäraccelerator, 
Elekta Axesse™ i utvalda länder i regionen samt sitt omfattande erbjudande av mjukvaru-
lösningar för effektiv cancervård.  

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 bristen på behandlingskapacitet inom strålterapi som råder 
i större delen av världen, samtidigt som incidensen och prevalensen av cancer ökar som ett 
resultat av högre livslängd, bättre diagnostik och förbättrad behandling. Nya, avancerade 
och mer exakta metoder förväntas öka strålterapins betydelse inom cancervården. Den 
snabba teknologiutvecklingen resulterar i högre värden. 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.   

Utsikt för verksamhetsåret 2009/10 

För verksamhetsåret 2009/10 förväntas Elektas nettoomsättning växa med över 8 procent i 
lokal valuta. Elektas rörelseresultat i svenska kronor förväntas öka med över 35 procent.  
 
Nettoomsättning och rörelseresultat förväntas även under verksamhetsåret 2009/10 vara 
väsentligt högre under det andra halvåret, jämfört med det första.  

Långsiktiga finansiella mål 

Elektas mål är att uppnå en uthållig lönsam tillväxt. Elekta bedriver verksamheten med 
hjälp av en långsiktig plan, som regelbundet granskas och beslutas av Elektas styrelse och 
som har ett perspektiv om åtminstone tre år. De finansiella målen ligger till grund för den 
långsikta planeringen.  

- Organisk försäljningstillväxt överstigande 10 procent i lokal valuta 
- Förbättring av rörelseresultatet i en takt som överstiger försäljningstillväxten i kronor 
- Räntabilitet på sysselsatt kapital som överstiger 20 procent 
- Skuldsättningsgrad som inte överstiger 0,50 

 

Övrig information 

Investeringar och avskrivningar 

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 142 (108) Mkr. 
Avskrivningar avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 
-208 (-176) Mkr.  

Likviditet och finansiell ställning 

I linje med tidigare år var kassaflödet under fjärde kvartalet starkt. Rörelseflödet för året 
uppgick till 737 (635) Mkr, främst påverkat av ett högre rörelseresultat.  
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Rörelsekapitalbindningen var i stort sett oförändrad i april 2009 jämfört med april 2008 
och minskade med 308 Mkr under fjärde kvartalet som ett resultat av betydligt sänkta la-
gernivåer. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 740 (319) Mkr. Relatio-
nen rörelsekapital/nettoomsättning förbättrades väsentligt. DSO har också förbättrats jäm-
fört med föregående år.  
 
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 580 (-280) Mkr. Förvärv ingick med 71 (-553) Mkr. 
Under året betalades delar av under tidigare år skuldförda tilläggsköpeskillingar för Medical 
Intelligence och 3D Line. 
 
Räntebärande skulder ökade till 1 627 (1 449) Mkr. Likvida medel ökade till 828 (402) Mkr. 
Av banktillgodohavanden var 1 Mkr pantförskrivna.  
 
Elekta har säkrat sin långsiktiga finansiering till 2013-2014 och har outnyttjade beviljade 
kreditfaciliteter om cirka 1 200 Mkr. 
 
Nettolåneskulden uppgick till 799 (1 047) Mkr. Skuldsättningsgraden var 0,31 och solidite-
ten uppgick till 32 procent. 

Prövning av nedskrivningsbehov 

Återvinningsvärdet för koncernens kassagenererande enheter innehållande goodwill testas 
årligen genom att nyttjandevärdet för respektive enhet beräknas. 2009 års prövning har 
visat att det inte föreligger något nedskrivningsbehov. 

Utnyttjade teckningsoptioner och återköpta aktier 

Under 2008/09 tecknades 554 202 nya B-aktier genom utnyttjande av tilldelade tecknings-
optioner inom ramen för fastställt optionsprogram.  
 
Under januari-februari 2008 återköptes 951 300 B-aktier. Dessa aktier makulerades i mars 
2009, i enlighet med beslut av årsstämman 2008.  
 
Det totala antalet aktier i Elekta uppgick den 31 maj 2009 till 92 124 563, fördelat på 3 562 
500 A-aktier och 88 562 063 B-aktier. 

Anställda 

Medelantal anställda uppgick till 2 446 (2 113), varav nya enheter, CMS och Brasilien, stod 
för 307 (49). Medelantalet anställda i moderbolaget uppgick till 22 (21). 
 
Antalet anställda uppgick den 30 april 2009 till 2 509 (2 406).  

Risker och osäkerheter i verksamheten 

Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen utgör en risk. Den världsomspännande låg-
konjunkturen kan komma att betyda att det blir svårare för privata kunder att få finansie-
ring och framtida hälsovårdsinvesteringar påverkas negativt. Elektas möjlighet att leverera 
behandlingsutrustning är till stor del beroende av att kunderna är redo att vid överens-
kommen tidpunkt ta emot leveransen, vilket medför en risk för förseningar av leveranser 
och därmed intäkter. Elekta är även i sin verksamhet utsatt för andra finansiella risker, 
främst relaterade till valutakursförändringar.  
 
För en beskrivning av övriga risker och osäkerheter i verksamheten hänvisas till Elektas 
årsredovisning 2007/08 sidan 39 samt not 2.  
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Utdelning och förslag om återköp av aktier 

Elektas mål är att distribuera 20 procent eller mer av nettovinsten i form av utdelning, ak-
tieåterköp eller motsvarande åtgärd. Till grund för utdelningsbeslut ligger Elektas finansi-
ella ställning, lönsamhetsutveckling, tillväxtpotential samt investeringsbehov. 
 
Styrelsen föreslår i enlighet med företagets utdelningspolicy en ökning av utdelningen till 
2,00 (1,75) kr/aktie, motsvarande cirka 184 Mkr och 33 procent av nettovinsten. 
 
Styrelsen avser vidare att, i likhet med tidigare år, till årsstämman föreslå ett förnyat be-
myndigande för styrelsen att återköpa maximalt 10 procent av antalet utestående aktier i 
Elekta AB. 

Årsstämma 

Årsstämma hålls tisdagen den 15 september 2009, kl 15.00 på Polstjärnan Konferens, Svea-
vägen 77, Stockholm.  
 
 
Stockholm den 10 juni 2009 
 
Elekta AB (publ) 
 
 
Tomas Puusepp 
Verkställande direktör 
 
 
 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
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Finansiell information 

Årsredovisning     Slutet av augusti 2009 
Tremånadersrapport 2009/10   15 september 2009 
Årsstämma     15 september 2009 
Halvårsrapport 2009/10    10 december 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. e-post: lena.schattauer@elekta.com 
 
Stina Thorman, Investor Relations, Elekta AB (publ)  
Tel: 08-587 25 437, e-post: stina.thorman@elekta.com 
 
 
 
ELEKTA AB (publ) 
Organisationsnummer 556170-4015 
Kungstensgatan 18 – Box 7593 – 103 93 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-apr maj-apr Jfr 30 apr 30 apr Jfr

Land Valuta 2008/09 2007/08 2009 2008

Euro 1 EUR 10,124 9,317 9% 10,663 9,367 14%
Storbritannien 1 GBP 12,021 13,052 -8% 11,880 11,815 1%
Japan 100 JPY 7,394 5,772 28% 8,175 5,780 41%
USA 1 USD 7,312 6,504 12% 7,985 6,008 33%

Genomsnittskurs Balansdagskurs

 
 
Utländska koncernbolags orderingång och resultaträkning omräknas till årets genom-
snittskurs medan orderstock och balansräkning omräknas till balansdagskurs. 
 



 

 

Elekta AB (publ) Bokslutskommuniké maj-april 2008/09 10 

 
 
 
RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN

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

Mkr 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08

Nettoomsättning 2 533 1 796 6 689 5 081
Kostnad för sålda produkter -1 306 - 973 -3 658 -2 899

Bruttoresultat 1 227  823 3 031 2 182

Försäljningskostnader - 243 - 193 -933 -679
Administrationskostnader - 192 - 143 -642 -498
Forsknings- och utvecklingskostnader - 147 - 105 -485 -383
Valutakursdifferenser i rörelsen - 124  1 -141 28

Rörelseresultat  521  383 830 650

Resultatandelar intresseföretag  0  4 1 10
Ränteintäkter  6  5 23 32
Räntekostnader - 28 - 21 -107 -76
Valutakursdifferenser  4 - 3 27 8

Resultat efter finansnetto  503  368 774 624

Skatter - 141 - 136 -228 -218

Periodens vinst  362  232 546 406

Resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare  365 234 552 411
minoritetsaktieägare - 3 - 2 -6 -5

Vinst per aktie före utspädning 3,97 2,54 6,00 4,46
Vinst per aktie efter utspädning 3,97 2,53 6,00 4,44

KASSAFLÖDE

Rörelseflöde  525  370 737 635
Rörelsekapitalförändring  308 - 140 3 -316

Kassaflöde från den löpande verksamheten 833 230 740 319

Investeringar och avyttringar - 46 - 475 -160 -599

Kassaflöde efter investeringar 787 -245 580 -280

Extern finansiering - 65  477 -239 199

Årets förändring av likvida medel  775  230 426 -82
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

30 apr 30 apr
Mkr 2009 2008

Immateriella tillgångar 3 150 2 659
Materiella anläggningstillgångar 265 226
Aktier och långfristiga fordringar 59 37
Uppskjutna skattefordringar 34 14
Varulager 553 529
Fordringar 3 062 2 455
Likvida tillgångar 828 402

Summa tillgångar 7 951 6 322

Eget kapital 2 555 1 813
Räntebärande skulder 1 627 1 449
Räntefria skulder 3 769 3 060

Summa eget kapital och skulder 7 951 6 322

Ställda säkerheter 1 2
Eventualförpliktelser 75 64

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

30 apr 30 apr

Mkr 2009 2008

Ingående balans 1 813 1 863
IFRS 2 kostnad och uppskjuten skatt 19 17
IAS 39 orealiserade kassaflödessäkringar -37 -8
Omräkningsdifferenser 341 -203
Periodens vinst 546 406
Utnyttjande av teckningsoptioner 34 22
Aktieåterköp -200
Utdelning -161 -92
Minoritetens kapitaltillskott 8

Utgående balans 2 555 1 813
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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
2004/05* 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Orderingång, Mkr 3 558 4 705 5 102 5 882 7 656
Nettoomsättning, Mkr 3 152 4 421 4 525 5 081 6 689
Rörelseresultat, Mkr 364 453 509 650 830
Rörelsemarginal 12% 10% 11% 13% 12%
Vinstmarginal 12% 10% 11% 12% 12%
Eget kapital, Mkr 1 694 1 868 1 863 1 813 2 555
Sysselsatt kapital, Mkr 2 527 2 959 2 850 3 262 4 182
Soliditet 38% 35% 35% 29% 32%
Skuldsättningsgrad 0,05 0,06 0,27 0,58 0,31
Räntabilitet på eget kapital 16% 17% 19% 23% 27%
Räntabilitet på sysselsatt kapital 21% 18% 20% 24% 24%

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

Vinst per aktie
  före utspädning, kr 2,69 3,23 3,72 4,46 6,00
  efter utspädning, kr 2,69 3,21 3,70 4,44 6,00
Kassaflöde per aktie
  före utspädning, kr -11,09 1,68 -1,14 -3,04 6,30
  efter utspädning, kr -11,06 1,67 -1,14 -3,03 6,30
Eget kapital per aktie
  före utspädning, kr 18,02 19,80 19,96 19,70 27,67
  efter utspädning, kr 18,84 20,45 20,46 20,03 27,67
Genomsnittligt vägt antal aktier,
  före utspädning, tusental 93 991 94 136 93 698 92 199 92 029
  efter utspädning, tusental 94 182 94 785 94 249 92 479 92 029
Antal aktier per balansdag,
  före utspädning, tusental 94 028 94 332 93 036 91 570 92 125
  efter utspädning, tusental 95 703 95 703 94 072 92 245 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 Kv 3 Kv 4
Mkr 2006/07 2006/07 2006/07 2006/07 2007/08 2007/08 2007/08 2007/08 2008/09 2008/09 2008/09 2008/09
Orderingång 987 1 315 1 237 1 563 1 136 1 336 1 229 2 181 1 151 1 672 1 661 3 172
Nettoomsättning 996 1 018 1 068 1 443 975 1 213 1 097 1 796 1 025 1 467 1 664 2 533
Rörelseresultat 85 74 87 263 36 159 72 383 13 105 191 521
Kassaflöde från den
löpande verksamheten -112 -39 53 248 -28 168 -51 230 -163 68 2 833  
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

maj-april maj-april
Mkr 2008/09 2007/08
Rörelsekostnader -83 -67
Finansnetto 341 662

Resultat efter finansiella poster 258 595
Avsättning till obeskattade reserver -5 -6
Skatter -3 -4

Periodens resultat 250 585

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

30 april 30 april
Mkr 2009 2008
Finansiella anläggningstillgångar 1 541 2 079
Omsättningstillgångar 1 840 744

Summa tillgångar 3 381 2 823

Eget kapital 1 205 1 013
Obeskattade reserver 37 32
Långfristiga skulder 1 530 1 396
Kortfristiga skulder 609 382

Summa eget kapital och skulder 3 381 2 823  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


