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♦ Orderingången ökade med 15% till 3 314 Mkr (2 884) 
♦ Omsättningen ökade med 18% till 2 975 Mkr (2 525) 
♦ Resultat före skatt uppgick till 262 Mkr, inklusive 

omstruktureringskostnader om 50 mkr (313) 
♦ Nettovinsten uppgick till 191 Mkr (225) 
♦ Vinst per aktie uppgick till 0,93 kr (1,09) 
♦ God orderingång 
♦ Bra kassaflöde 
♦ Fortsatt goda utsikter för året 
 
 
 

1:a kvartalet 2006 
 
Orderingång Koncernens orderingång ökade organiskt med 3,6 % i perioden. Justerat för de 

stora ordrar som bokades i Kanada under motsvarande kvartal föregående år, 
samt innevarande kvartal  inom Extended Care om totalt 40 MCAD respektive 15 
MCAD, så ökade orderingången organiskt med 9,5 %. 

 
  Inom Medical Systems fortsatte volymutvecklingen att vara mycket god. 

Organiskt ökade orderingången med 16,2 % med en mycket god utveckling på 
den nordamerikanska marknaden. Samtliga divisioner utvecklades bra eller 
mycket bra. 

 
  För Infection Control ökade orderingången organiskt med 5,4 % med en tydlig 

förbättring i Västeuropa. 
 
  Orderingången inom Extended Care sjönk tillbaka med 13,6 % organiskt, vilket 

förklaras av att orderingången under föregående års första kvartal var mycket  
starkt, till följd av de tidigare nämnda ordrarna i Kanada. Justerat för dessa ordrar 
ökade  den organiska orderingången med 3,3 % inom affärsområdet. 

 
 
 
 
Resultat Koncernens resultat före skatt sjönk med 16,4 % och uppgick till 262 Mkr (313) 

Resultatförsämringen är en effekt av omstruktureringskostnader om 50 Mkr som 
belastar kvartalets resultat, samt en låg faktureringsvolym inom Extended Care. 
Omstruktureringskostnaderna avser huvudsakligen nedläggningen av 
Gloucesterfabriken inom Extended Care, och i mindre omfattning integrationen av 
La Calhène inom Infection Control. 
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  Medical Systems rörelseresultat såväl som rörelsemarginal  utvecklades mycket 
bra till följd av den goda volymtillväxten och rörelseresultatet ökade med 40,9 %. 

 
  För Infection Control förbättrades rörelseresultatet med ca 19,0 % som en effekt 

av bättre faktureringstillväxt samt resultatbidrag från La Calhène förvärvet. 
 
  Valutakursförändringar har haft en obetydlig påverkan på resultatet jämfört med 

föregående års första kvartal. 
 
  Koncernens operationella kassaflöde utvecklades bra och uppgick till 603 Mkr 

(310). 
 
 
 
 
Utsikter 2006  
  Efterfrågeläget för koncernens produkter bedöms fortsatt som gynnsamt överlag. 

Efterfrågan på utvecklingsmarknaderna och i Nordamerika av medicintekniska 
investeringsvaror ligger på en god nivå. På den viktiga västeuropeiska 
marknaden som uppvisar större cyklikalitet än andra geografiska regioner kan 
skönjas en förbättring av efterfrågeläget. Koncernens orderbok befinner sig 
alltjämt på en god nivå vid en jämförelse med motsvarande period föregående år. 

 
  Medical Systems räknar för innevarande år med en fortsatt god volymutveckling 

som en följd av genomförda produktlanseringar, utbyggd marknadsorganisation 
samt ett bra marknadsklimat. För Cardiopulmonary som hade en svag 
resultatutveckling under 2005, förväntas en god resultatförbättring. Arbetet med 
att förstärka marknadsorganisationen på utvecklingsmarknaderna och i 
Nordamerika där tillväxtpotentialen bedöms som god fortsätter. Inom Critical Care 
ökar investeringarna i produktutveckling inför större produktlanseringar planerade 
för 2007. Åtgärderna för att effektivisera Cardiopulmonarys produktionsstruktur 
samt uppstart av lokal tillverkning i Kina pågår enligt plan. 

 
  Infection Control räknar med en god volymtillväxt under innevarande år, 

framförallt vad avser den västeuropeiska marknaden som utvecklades svagt 
under 2005. Även vad avser nordamerikanska marknaden förväntas volymerna 
bli bättre än under 2005. I likhet med Medical Systems görs ökande investeringar 
för att bygga ut marknadsorganisationen inte minst i Kina, Japan och USA. 
Arbetet med att effektivisera Supply-organisationen fortskrider med det pågående 
logistikprojektet, med utökad produktion i den nya fabriken i Kina samt med 
produktionssamordning mellan befintliga fabriker. 

  La Calhène som konsolideras i koncernen från och med det tredje kvartalet 
föregående år, kommer fullt ut att integreras i affärsområdets struktur under 2006. 
La Calhène förväntas bidra med ett resultat före skatt om 30 Mkr innevarande år, 
exkluderat omstruktureringskostnader uppgående till 20 Mkr under 2006. 

 
  För Extended Care bedöms volymtillväxten bli måttlig men med en tydlig 

förbättring i Västeuropa, som utvecklades svagt under 2005. De stora leveranser 
av patienthanteringsutrustning  som gjordes till Ontario i Kanada under 2005 
kompenseras delvis under 2006 av utleveranser av den orderbok som är 
resultatet av FDAs importembargo, samt av ett nytt och mindre 
investeringsprogram i Ontario i Kanada.  

  Det nya produktprogram som tagits fram omfattande såväl mobila lyftar som 
taklyftar förväntas bidraga till volymtillväxten. Omstruktureringsprogrammet 
avseende affärsområdets tillverkningsstruktur för patienthanteringsutrustning 
kommer att leda till omstruktureringskostnader om ca 45 Mkr innevarande år. 
Fullt genomfört kommer programmet att leda till årliga kostnadsinbesparingar om 
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50 Mkr från och med 2007 och årliga kostnadsinbesparingar uppgående till 70 
Mkr från och med 2008. 

 
  Koncernen har inte ändrat sin syn på utsikterna för året, sedan det senaste 

rapporttillfället och räknar med god volymtillväxt för samtliga affärsområden under 
innevarande år, med undantag för valutaläget som har försämrats något sedan 
senaste rapporttillfället. Skattesatsen är prognosticerad att uppgå till 27% under 
2006. För att stärka koncernens långsiktiga konkurrenskraft görs ett flertal 
framåtriktade investeringar inom produktutveckling, produktionsstruktur samt 
marknadsutbyggnad. 
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Affärsområde Medical Systems 
 
Marknadsutveckling  

 

2006 2005 Förändr. just. för

Orderingång per marknad 3 m ån 3 mån  valuta o . förvärv

Väs teuropa 706,6 650,0 5,4%
USA och Kanada 340,3 214,4 40,2%
As ien och Aus tralien 193,9 198,8 -6,9%
Övriga världen 155,1 67,6 112,3%
Affärsom rådet totalt 1 395,9 1 130,8 16,2%  

 
 
  Orderingången fortsatte att utvecklas starkt och ökade organiskt med 16,2 % i 

kvartalet. På den viktiga Västeuropa-marknaden ökade orderingången med 5,4 % 
med god volymutveckling i Sydeuropa, Benelux samt tysktalande länder. 
Storbritannien var i nivå med föregående år medan Skandinavien sjönk tillbaka 
något. 

  I Nordamerika var orderingången fortsatt bra och ökade markant både vad avser 
Critical Care och Surgical Workplaces. 

  På utvecklingsmarknaderna var volymtillväxten generellt sett god med en stark 
utveckling i Latinamerika och i Central- och Östeuropa. 

 
 
 
Resultat 
   

 

2006 2005 För- 2005
3 m ån 3 mån ändr helår

Nettoom sättning, Mkr 1 262,1 1 029,0 22,7% 5 109,2
   d:o just. för valuta o. förvärv 15,8%

Bruttovins t 616,6 507,4 21,5% 2 486,3
Bruttomarginal, % 48,9% 49,3% -0,4% 48,7%
Rörelsekos tnader, Mkr -455,7 -393,2 15,9% -1 704,9
EBITA 162,4 115,1 41,1% 787,3
EBITA marginal % 12,9% 11,2% 1,7% 15,4%
EBIT 160,9 114,2 40,9% 781,4
EBIT marginal % 12,7% 11,1% 1,6% 15,3%  

   
 
  Affärsområdets rörelseresultat ökade med goda 40,9 % som en följd av god 

volymtillväxt. Bruttomarginalen ligger något under fjolårsnivån men över 
bruttomarginalen för helåret 2005. De högre omkostnaderna är i linje med 
aviserade satsningar inom produktutveckling samt utbyggnad av 
marknadsorganisationen på utvecklingsmarknaderna och i Nordamerika. 

 
Aktiviteter Produktlanseringar 
  De produktlanseringar inom Surgical Workplaces som genomfördes under 

föregående års fjärde kvartal och som omfattar ett nytt operationsbordssystem, 
en ny operationslampa samt en ny familj takkonsoler fortsätter att generera stort 
intresse och förväntas resultera i ökade leveranser under innevarande års andra 
hälft. 
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  Produktutveckling 
  Som tidigare aviserats görs kraftfulla investeringar vad avser produktutveckling 

inom divisionen Critical Care. Två större produktinnovationer planeras att 
lanseras under 2007. NAVA är en ny ventilator med väsentligt bättre kliniska 
prestanda än idag tillgängliga produkter. NGA är en ny anestesimaskin som även 
den  erbjuder kliniska fördelar jämfört med  befintliga maskiner på marknaden och 
bedöms bli mycket konkurrenskraftig. 

 
  Ny produktionsstruktur inom Cardiopulmonary 
  Den förändring av Cardiopulmonarys produktionsstruktur som tidigare aviserats 

fortlöper planenligt. Under slutet av innevarande år kommer tillverkningen vid 
divisionens planerade fabrik i Turkiet att kunna påbörjas. Samordningen av de tre 
tyska enheterna i Hechingen / Hirrlingen till en enda produktionsenhet förväntas 
kunna slutföras under slutet av 2007. Full resultateffekt av planerade förbättringar 
bedöms uppnås under 2008. 

 
  Produktion i Kina 
  Medical Systems har i likhet med Infection Control för avsikt att lokalisera 

tillverkningen av vissa produkter inom Surgical Workplaces till Kina. 
Affärsområdet avser att före årets utgång leverera takkonsoler från den egna 
produktionsenheten utanför Shanghai. Planer finns också på att utöka det lokalt 
tillverkade sortimentet till att även omfatta operationslampor och operationsbord 
under perioden 2007-2008. 
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Affärsområde Infection Control 
 
Marknadsutveckling  

 

2006 2005 Förändr. just. för

Orderingång per marknad 3 m ån 3 mån  valuta o . förvärv

Väs teuropa 530,6 399,6 15,6%
USA och Kanada 356,6 266,9 -3,4%
As ien och Aus tralien 106,0 126,6 -21,2%
Övriga världen 60,9 37,5 50,1%
Affärsom rådet totalt 1 054,1 830,6 5,4%  

 
 
  Orderingången ökade organiskt med 5,4 % i kvartalet. Orderingången var 

speciellt god på den västeuropeiska marknaden som utvecklades svagt under 
avslutningen av 2005. I Västeuropa utmärkte sig marknaderna i Sydeuropa, 
Skandinavien samt Storbritannien medan utvecklingen på tysktalande marknader 
var svagare. 

 
  Orderingången i Nordamerika sjönk tillbaka något, men sett tillsammans med 

Surgical Workplaces goda utveckling var tillväxten i det med Medical Systems 
gemensamma försäljningsbolaget Getinge Inc. mycket god. 

 
  Tillväxten på utvecklingsmarknaderna var blandad. Orderingången i Östra Europa 

var god liksom i Fjärran Östern och Sydostasien. 
 
 
 
 
Resultat 
 
 

 

2006 2005 För- 2005
3 m ån 3 mån ändr helår

Nettoom sättning, Mkr 894,0 692,6 29,1% 3 745,1
   d:o just. för valuta o. förvärv 9,4%

Bruttovins t 349,5 273,8 27,6% 1 429,2
Bruttomarginal, % 39,1% 39,5% -0,4% 38,2%
Rörelsekos tnader, Mkr -269,8 -206,8 30,5% -917,8
EBITA 83,5 67,0 24,6% 517,9
EBITA marginal % 9,3% 9,7% -0,4% 13,8%
EBIT 79,7 67,0 19,0% 511,4
EBIT marginal % 8,9% 9,7% -0,8% 13,7%   

 
  Infection Control förbättrade sitt rörelseresultat med 19,0 % i kvartalet. 

Resultatförbättringen är en effekt av god faktureringstillväxt samt resultatbidrag 
från La Calhène förvärvet. Omkostnadsökningen är ett resultat av att La Calhène 
inte ingick i affärsområdets struktur under motsvarande kvartal föregående år. 
Justerat för La Calhène förvärvet är rörelsemarginalen i affärsområdet något 
bättre än föregående år. Affärsområdets resultat har belastats med 
omstruktureringskostnader uppgående till 5 Mkr för stängning av La Calhènes 
engelska fabrik. 
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Aktiviteter Logistikprojekt 
  Infection Controls pågående logistikprojekt som syftat till att förenkla och 

effektivisera administration av order och faktureringsrutiner samt att centralisera 
fysisk hantering av produkter och reservdelar löper enligt plan. Projektet kommer 
att slutföras under 2007 och leda till årliga kostnadsinbesparingar om 50 Mkr. 

 
  La Calhène 
  Den aviserade integrationen av La Calhènes marknads- och 

försäljningsorganisation i Getinges befintliga marknadsorganisation för Life 
Science kunder pågår för närvarande. Under andra kvartalet kommer Infection 
Controls marknadsorganisation vad avser Life Science marknaden att bearbetas 
från ett antal kompetens-centra som marknadsför affärsområdets fullständiga Life 
Science sortiment. Den nya organisationen som möjliggjorts genom La Calhène 
förvärvet speglar väl ambitionen att möta den krävande och globala Life Science 
marknaden med en kompetent och fokuserad organisation. Affärsområdet har 
vidare under kvartalet fattat beslut om att stänga La Calhènes produktionsenhet i 
England. Produktionen kommer att flyttas till huvudenheten i Vendôme, Frankrike. 
Kostnader för omstruktureringar har belastat kvartalet med  5 Mkr av totalt 20 Mkr 
som är prognosticerade för 2006. 

 
  Kinaetablering 
  Affärsområdet har beslutat att under innevarande år ta upp tillverkning av 

desinfektorer för den lokala kinesiska marknaden i tillägg till de sterilisatorer som 
sedan mitten av 2005 tillverkas i Kina. Parallellt med den utökade lokala 
tillverkningen görs en kraftfull utbyggnad av den lokala säljorganisationen. 

 
  Outsourcing av sterilcentraler i Storbritannien. 
  Engelska NHS ( National Health Services ) har som tidigare informerats planer på 

att etablera ett större antal centra som på outsourcing-basis ska förse offentliga 
sjukhus med sterila instrument. Ett tjugotal projekt är för närvarande under olika 
stadier av bearbetning och förväntas leda till order och leveranser fram till och 
med 2009. Infection Control bedöms ha goda möjligheter, att säkra en stor del av 
dessa projekt genom sitt heltäckande produkt- och tjänsteutbud samt sin goda 
marknadstäckning i England. 

 



Delårsrapport januari-mars för Getingekoncernen 2006  Sida 8 av 15. 
 

 
  

Affärsområde Extended Care 
 
Marknadsutveckling  

  

2006 2005 Förändr. just. för

Orderingång per marknad 3 m ån 3 mån  valuta o . förvärv

Väs teuropa 484,2 442,3 5,6%
USA och Kanada 342,0 442,4 -33,3%
As ien och Aus tralien 20,7 21,9 -11,6%
Övriga världen 5,1 4,4 10,8%
Affärsom rådet totalt 852,0 911,0 -13,6%  

 
 
  Orderingången föll tillbaka organiskt med 13,6 %.Under föregående års första 

kvartal bokades stora ordrar till delstaten Ontario i Kanada som följd av offentliga 
beställningar uppgående till 40 MCAD. Även under innevarande års första kvartal 
ingår betydande ordrar till Ontario men dock till ett lägre belopp, ca 15 MCAD. 
Justeras orderingången för dessa ordrar av extraordinär karaktär, uppgår 
ökningen i den underliggande organiska orderingången till 3,3 %. 

 
  Volymutvecklingen i Västeuropa var fortsatt något bättre än föregående år med 

god utveckling i Skandinavien, Storbritannien och Benelux. I Sydeuropa låg 
orderingången i nivå med föregående år medan de tysktalande länderna visade 
en mindre tillbakagång. 

 
  Exkluderat de ovan nämnda beställningarna i Kanada var orderingången i 

Nordamerika god, speciellt i USA där volymerna fortsätter att öka med tvåsiffriga 
tal. 

 
 
 
 
 
Resultat  
 

 

2006 2005 För- 2005
3 m ån 3 mån ändr helår

Nettoom sättning, Mkr 807,1 792,4 1,9% 2 982,1
   d:o just. för valuta o. förvärv -6,1%

Bruttovins t 354,0 392,3 -9,8% 1 396,9
Bruttomarginal, % 43,9% 49,5% -5,6% 46,8%
Rörelsekos tnader, Mkr -284,9 -212,1 34,3% -891,1
EBITA 73,0 183,8 -60,3% 521,6
EBITA marginal % 9,0% 23,2% -14,2% 17,5%
EBIT 69,1 180,2 -61,7% 505,8
EBIT marginal % 8,6% 22,7% -14,1% 17,0%  

  
 
  Jämfört med det mycket starka första kvartalet 2005 uppvisar affärsområdet ett 

kraftigt försämrat rörelseresultat uppgående till 69,1 Mkr. Det lägre resultatet är 
hänförligt till kostnader och driftsstörningar i anslutning till beslutet att avveckla 
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produktionsenheten i Gloucester samt till lägre faktureringsvolymer i Kanada och 
USA. Beträffande volymerna i USA så har utleveranserna i anslutning till det 
tidigare FDA-embargot inte kunnat ske i planerad omfattning. Cirka 80 Mkr i 
faktureringsvärde som planerades att levereras under första kvartalet kommer 
därför att levereras under årets andra kvartals inledning. 
Omstruktureringskostnaderna i samband med beslutet att avveckla 
Gloucesterfabriken, belastar kvartalet med 45 Mkr. Därutöver har utleveranserna 
från den berörda fabriken varit låga under kvartalet. Detta har lett till ett 
betydande underutnyttjande av fabrikskapaciteten vilket syns i den lägre 
bruttomarginalen. I takt med att leveranser av patienthanteringsprodukter från de 
nya produktionsenheterna kommer igång i ökande omfattning, förväntas en 
överabsorbering av produktionsomkostnader i kommande kvartal. 

  Bruttomarginalen för helåret är prognoctiserat att vara i nivå med 2005. 
 
Aktiviteter Omstrukturering av affärsområdets produktion av 

patienthanteringsutrustning 
  I enlighet med tidigare kommunikéer har Extended Care påbörjat ett 

omstruktureringsprojekt med syfte att effektivisera produktionen av 
patienthanteringsutrustning som idag bedrivs vid tre enheter: Gloucester i 
England, Magog i Kanada samt Hamont-Achel i Belgien. Produktionen i 
Gloucester kommer att avvecklas och flyttas till enheterna i Belgien respektive 
Kanada. Projektet kommer att vara slutfört under årets tredje kvartal och leda till 
årliga inbesparingar om ca 50 Mkr fr.o.m. 2007 och ca 70 Mkr fr.o.m. 2008 och 
framåt. Omstruktureringskostnader i anslutning till avvecklingen av produktionen 
som tidigare bedömts uppgå till ca 35 Mkr beräknas uppgå till ca 45 MKr. 

 
  FDAs importembargo 
  Som tidigare meddelats har FDA sedan slutet av februari 2005 belagt Extended 

Cares tillverkningsenhet i Gloucester med ett importembargo för försäljning till 
USA. Med anledning av den pågående avvecklingen av tillverkningen i 
Gloucester kommer USA marknaden att försörjas från Kanada och Belgien vad 
avser patienthanteringsutrustning. I samband med produktionsflytten från 
Gloucester ersätts patientlyftarna Opera, Tempo och Marisa med de nylanserade 
produkterna Maximove och Maxitwin. Affärsområdet räknar med att ha nått en 
normaliserad leveranssituation under det andra kvartalets inledning vilket innebär 
utleverans av utrustning till ett försäljningsvärde av ca 80 Mkr.  

 
  Nytt investeringsprogram i Ontario, Kanada 
  Som en uppföljning på det stora investeringsprogram som 

hälsovårdsmyndigheten i Ontario, Kanada genomförde under kvartal 1 2005 om 
ca 60 MCAD, har ett andra investeringsprogram om ca 30 MCAD genomförts 
under innevarande års första kvartal. Extended Care har säkrat ordrar uppgående 
till ca 15 MCAD i detta nya program att jämföras med de 40 MCAD som säkrades 
i det första investeringspaketet. 
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Övrig information 
 
Ledande  Ersättning till verkställande direktören utgörs av en grundlön, rörlig ersättning, 
befattningshavares  övriga förmåner samt pension. Den rörliga ersättningen har maximerats till 50% 
förmåner av grundlönen under 2005. 
  Den 7 februari 2006 beslutade styrelsen på förslag från ersättningsutskottet att 

den fasta årliga ersättningen till verkställande direktören skall uppgå till 8 004 tkr 
(7 008) samt att den rörliga ersättningen maximeras till 60% av grundlönen. 
Förändringen av den fasta årliga ersättningen som gäller från och med den 1 
januari 2006 representerar en ökning om 14%. 

 
Redovisning Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Interim Financial Reporting. Samma 

redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i 
den senaste årsredovisningen. 

  Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. 
 
Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (andra kvartalet 2006) lämnas den 17 juli 

2006.  
 
Telefonkonferens Telefonkonferens äger rum idag kl 14.00 svensk tid. För att deltaga, ring: 
  inom Sverige 08-505 20114, lösen: Getinge 
  utanför Sverige +44(0)20 7162 0125, lösen: Getinge 
 
 
 
      Getinge 20 april 2006 
 
 

Johan Malmquist 
Koncernchef 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
         
 
 

Getinge AB 
Box 69, 310 44 Getinge 

Telefon 035-15 55 00. Telefax 035-549 52 
e-post info@getinge.com 

Organisationsnummer 556408-5032  
www.getinge.com  
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Koncernens resultaträkning 
 

2006 2005 För- 2005

M k r 3 m ån 3 mån ändr Helår
Nettoom sättning 2 974,8 2 525,2 17,8% 11 880,4

Kos tnad för sålda varor -1 651,3 -1 348,7 22,4% -6 554,9

Bruttovinst 1 323,5 1 176,5 12,5% 5 325,5

Bruttomarginal 44,5% 46,6% -2,1% 44,8%

Försäljningskos tnader -597,2 -506,9 17,8% -2 205,3

Adm inis trationskos tnader -291,0 -239,9 21,3% -1 055,5

Forsknings - och 
utvecklingskos tnader 1) -81,6 -68,0 20,0% -257,1
Övriga rörelseintäkter och 
rörelsekos tnader -42,9 0,7 -6228,6% -4,8

Rörelseresultat 2) 310,8 362,4 -14,2% 1 802,8

Rörelsemarginal 10,4% 14,4% -4,0% 15,2%

Finansnetto -49,2 -49,5 -201,4

Resultat före skatt 261,6 312,9 -16,4% 1 601,4

Skatt -70,6 -87,6 -451,7

Nettovinst 191,0 225,3 -15,2% 1 149,7

Hänförligt till:
Moderbolagets  aktieägare 187,1 219,5 1 138,4
Minoritets intresse 3,9 5,8 11,3
Nettovinst 191,0 225,3 1 149,7

Vins t per aktie 3) 0,93 1,09 -14,8% 5,64

2) Rörelseresultatet är b elastat m ed avsk rivningar
— på im m ateriella anl tillg -19,1 -10,2 -54,1
— på m ateriella anl tillgångar -71,1 -63,0 -274,6

-90,2 -73,2 -328,7
3) Det förekom m er ingen utspädning

1) Utveck lingskostnader uppgående till  31,7 (26,6) har ak tiverats under 
kvartalet.

4) På grund av ändrad kategorisering av vissa kostnader har 
om k lassificeringar gjorts i jäm förelsetalen från Kostnad för sålda varor till 
Rörelsekostnader.  
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Resultat per kvartal 
 

2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006

M k r kv  1 kv  2 kv  3 kv  4 kv  1 kv  2 kv  3 kv  4 kv  1
N e ttoom s ä ttn ing 2 491,6 2 588,1 2 332,5 3 476,6 2 525,2 2 739,0 2 727,4 3 888,8 2 974,8

Kos tnad  fö r s å lda  va ro r -1 329,9 -1 409,5 -1 274,0 -1 981,1 -1 348,7 -1 523,9 -1 519,2 -2 163,1 -1 651,3

Bru ttovins t 1 161,7 1 178,6 1 058,5 1 495,5 1 176,5 1 215,1 1 208,2 1 725,7 1 323,5

R öre ls ekos tnader -811,4 -771,8 -753,7 -815,0 -814,1 -861,5 -861,6 -985,5 -1 012,7

R öre ls e res u lta t 350,3 406,8 304,8 680,5 362,4 353,6 346,6 740,2 310,8

Finans ne tto -52,0 -48,8 -49,0 -46,9 -49,5 -49,4 -55,4 -47,1 -49,2

R es u lta t fö re  s ka tt 298,3 358,0 255,8 633,6 312,9 304,2 291,2 693,1 261,6

Ska tt -73,5 -92,0 -61,0 -170,4 -87,6 -85,2 -81,5 -197,4 -70,6

N e ttovins t 224,8 266,0 194,8 463,2 225,3 219,0 209,7 495,7 191,0

  
 

Koncernens balansräkning 
 

2006 2005 2005
Tillgångar    M k r 31 m ars 31 mars 31 dec
Im m ateriella anläggnings tillgångar 5 496,7 4 829,0 5 530,3

Materiella anläggnings tillgångar 1 475,9 1 399,7 1 497,8

Finans iella anläggnings tillgångar 668,0 645,6 649,8

Varulager 2 322,7 2 042,8 2 156,6

Kortfris tiga fordringar 3 682,8 3 311,9 4 015,2

Likvida m edel 688,9 714,6 683,6

Summa tillgångar 14 335,0 12 943,6 14 533,3

Eget kapital och skulder
Eget kapital 5 555,8 4 640,8 5 381,3

Avsättningar för pens ioner, räntebärande 1 686,3 1 521,5 1 690,4

Om s trukturerings reserver 46,0 13,9 10,5

Långfris tiga skulder 4 146,1 4 190,9 4 468,8

Kortfris tiga skulder 2 900,8 2 576,5 2 982,3

Summa eget kapital och skulder 14 335,0 12 943,6 14 533,3  
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

2006 2005 2005
M k r 3 m ån 3 mån Helår
Den löpande verksam heten
Rörelseresultat 310,8 362,4 1 802,8
Jus teringar för pos ter som  ej ingår i 
kassaflödet 123,1 74,9 329,1
Finans iella pos ter -49,2 -49,5 -196,5

Betald skatt -131,1 -104,9 -475,9

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 253,6 282,9 1 459,5

Förändringar i rörelsekapital
  Varulager -193,5 -246,2 -130,4
  Utrus tning för uthyrning 3,6 -5,4 -13,7
  Kortfris tiga fordringar 266,9 262,1 -125,7
  Kortfris tiga rörelseskulder 92,1 -137,8 3,7
  Ianspråktagna om s trukturerings reserver -0,1 -19,8 -24,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 422,6 135,8 1 169,3

Investeringsverksam heten
Förvärv av dotterföretag -4,4 -0,7 -265,4
Förvärv av im m ateriella anläggnings tillgångar -32,7 -28,9 -166,9
Förvärv av m ateriella anläggnings tillgångar -59,3 -48,3 -224,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -96,4 -77,9 -657,2

Finansieringsverksam heten
Förändring av räntebärande skuld -321,3 145,0 142,6
Förändring av långfris tiga fordringar -24,6 118,7 108,2
Utbetald utdelning -333,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -345,9 263,7 -82,3

Periodens kassaflöde -19,7 321,6 429,8

Likvida m edel vid periodens  början 683,6 484,9 484,9

Om räkningsdifferenser 25,0 -91,9 -231,1
Likvida m edel vid periodens  s lut 688,9 714,6 683,6
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Operativ kassaflödesanalys 
 

2006 2005 2005
M k r 3 m ån 3 mån Helår
Rörelsen
Rörelseresultat 310,8 362,4 1 802,8
Jus teringar för pos ter som  ej ingår i 
kassaflödet 123,1 74,9 329,1

433,9 437,3 2 131,9

Förändring i operativt kapital
  Varulager -193,5 -246,2 -130,4
  Utrus tning för uthyrning 3,6 -5,4 -13,7
  Kortfris tiga fordringar 266,9 262,1 -125,7
  Kortfris tiga rörelseskulder 92,1 -137,8 3,7

Operativt kassaflöde 603,0 310,0 1 865,8

 

Koncernens räntebärande nettoskuld 

2006 2005 2005
M k r 31 m ars 31 mars 31 dec
Finans iella ins trum ent 2,3 - -11,6
Skulder till kreditins titut 3 769,0 3 839,2 4 109,0

Avsättningar för pens ioner, räntebärande 1 686,3 1 521,5 1 690,4

Avgår likvida m edel -688,9 -714,6 -683,6

Räntebärande nettoskuld 4 768,7 4 646,1 5 104,2

 

Förändring eget kapital 
 

2006 2005 2005
M k r 31 m ars 31 mars 31 dec
Ingående eget kapital 5 381,3 4 269,6 4 269,6
Effekt av byte av redovisningsprincip till 
IFRS på ingående kapital 97,0 97,0
Ingående eget kapital jus terat i enlighet 
m ed ny princip 5 381,3 4 366,6 4 366,6
Utdelning – -333,1
Förändring om värderings reserv 
säkrings redovisning 54,9 -73,9 -184,5
Om räkningsdifferens -71,4 122,8 382,6
Periodens  resultat 191,0 225,3 1 149,7
Utgående eget kapital 5 555,8 4 640,8 5 381,3

Hänförligt till:
Moderbolagets  aktieägare 5 479,8 4 582,7 5 307,4
Minoritets intresse 76,0 58,1 73,9
Totalt eget kapital 5 555,8 4 640,8 5 381,3
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Koncernens nyckeltal 
 

2006 2005 För- 2005

3 m ån 3 mån ändr Helår

Orderingång, Mkr 3 313,7 2 883,5 14,9% 12 225,0

   d:o jus t. för valuta o. förvärv 3,6%

Nettoom sättning, Mkr 2 974,8 2 525,2 17,8% 11 880,4

   d:o jus t. för valuta o. förvärv 7,1%

Vins t per aktie efter full skatt, kronor 0,93 1,09 -14,8% 5,64

Antal aktier, tusen 201 874 201 874 201 874 

Arbetande kapital, Mkr 9 903,3 8 703,7 13,8% 9 571,0

Avkas tning på arbetande kapital, procent 18,0% 19,7% -1,7% 18,5%

Avkas tning på eget kapital, procent 22,3% 28,4% -6,1% 24,3%

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,86 1,00 -0,14 0,95

Räntetäckningsgrad, ggr 8,2 8,3 -0,1 8,3

Soliditet, procent 38,8% 35,9% 2,9% 37,0%
Nettoinves teringar i m ateriella 
anläggnings tillgångar, Mkr 59,3 48,3 224,9

Antal ans tällda vid periodens  s lut 7 382 6 882 7 362  
 
 

Definitioner 
EBIT  Rörelseresultat 
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar som har 

identifierats i samband med företagsförvärv 
 
 


