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Getingekoncernen 

Delårsrapport januari-juni 2006
 
 
 
 
♦ Orderingången ökade med 16% till 6 669 Mkr (5 767) 
♦ Omsättningen ökade med 16% till 6 123 Mkr (5 264) 
♦ Resultat före skatt uppgick till 626 Mkr (617) 
♦ Nettovinsten uppgick till 457 Mkr (444) 
♦ Vinst per aktie uppgick till 2,24 kr (2,16) 
♦ Orderingången ökade organiskt med goda 13% i kvartalet 
♦ Bra kassaflöde 
♦ Fortsatt goda utsikter för året 
 
 
 

2:a kvartalet 2006 
 
Orderingång  
  Koncernens orderingång har utvecklats mycket bra under kvartalet och ökade 

organiskt med goda 13,0% jämfört med ett bra andra kvartal föregående år. 
Justerat för de stora beställningar som bokades under föregående och 
innevarande års första kvartal i Kanada uppgår den organiska 
orderingångsökningen till 11,5% för halvårsperioden. 

 
  Medical Systems orderingång är alltjämt stark och ökade organiskt med 16,7 % i 

kvartalet. Samtliga i affärsområdet ingående divisioner uppvisade god tillväxt 
speciellt Surgical Workplaces. 

 
  Infection Controls orderingång ökade organiskt med goda 12,9 % i kvartalet. 

Volymutvecklingen i Nordamerika och på utvecklingsmarknaderna var speciellt 
bra. 

 
  Extended Care som haft en svag volymtillväxt under årets inledning, förbättrade 

orderingången under kvartalet. Organiskt ökade orderingången med 5,9 % med 
stabil utveckling i såväl Nordamerika som Västeuropa. 

 
Resultat  
  Koncernens resultat före skatt ökade med 19,8 % till 364,3 Mkr (304,2). Resultat- 

förbättringen är hänförlig till god faktureringstillväxt under kvartalet. 
 
  Medical Systems rörelseresultat ökade med 31,7 % som en följd av god 

faktureringstillväxt samt god priskontroll och bra produktmix. Rörelsemarginalen 
förbättrades med 2,4 procentenheter. 

 
  Infection Controls rörelseresultat ökade med 8,2 % i perioden. Den lägre 

rörelsemarginalen i perioden förklaras av La Cahlène-förvärvet som inte ingick i 
affärsområdet under motsvarande period föregående år. 
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  Inom Extended Care var rörelseresultatet i nivå med föregående år. Resultatet är 
alltjämt påverkat av fabriksstängningen av Gloucesterenheten som slutförs under 
årets tredje kvartal. 

   
  Koncernens kassaflöde fortsatte att utvecklas bra. Operativt kassaflöde uppgick 

till 679 Mkr (601). 
 
Utsikter 2006  
  Koncernen gör en fortsatt positiv bedömning av efterfrågeläget för koncernens 

produkter. Efterfrågan på utvecklingsmarknaderna och i Nordamerika ligger på en 
bra och stabil nivå samtidigt som efterfrågan i Västeuropa förbättrats sedan slutet 
av föregående år. Koncernens orderbok befinner sig fortsatt på en god nivå 
jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. 

 
  Medical Systems räknar med en fortsatt god volymutveckling för innevarande år i 

spåret av genomförda produktlanseringar och den gradvisa uppbyggnad som 
görs av affärsområdets marknadsorganisation i Nordamerika och på 
utvecklingsmarknaderna. För divisionen Cardiopulmonary som hade en svag 
utveckling under 2005 förväntas resultatet förbättras. Ett flertal framtidsinriktade 
satsningar görs  för att säkra affärsområdets långsiktiga konkurrenskraft. 
Marknadsorganisationen på utvecklingsmarknaderna utökas successivt med 
fokus på Sydostasien, Östeuropa, Indien, Kina samt Latinamerika. 
Produktutvecklingsinsatserna inom Critical Care och Cardiopulmonary 
intensifieras inför planerade lanseringar 2007. Utöver detta görs satsningar för att 
öka konkurrenskraften inom produktionen med uppbyggnaden av en 
produktionsenhet i Turkiet för Cardiopulmonary samt lokal produktion av kirurgisk 
utrustning i Kina. 

 
  Även för Infection Control förväntas volymutvecklingen under innevarande år att 

bli god på flertalet geografiska regioner. De förändringar som genomförts av 
affärsområdets nordamerikanska verksamhet har lett till en tydlig förbättring av 
försäljningsvolymen. I likhet med Medical Systems görs satsningar för att stärka 
försäljningsorganisationen på marknaderna utanför Europa. Utöver satsningar i 
USA har organisationen i Kina, Japan, Indien och Latinamerika förstärkts. Arbetet 
med att effektivisera supply-organisationen fortskrider såväl vad avser fabriks- 
som logistikstruktur. La Cahlène som ingår i affärsområdets verksamhet från och 
med tredje kvartalet föregående år är nu fullt integrerat i affärsområdet. La 
Cahlène förväntas bidra till resultat före skatt med ca 30 Mkr exklusive 
omstruktureringskostnader uppgående till ca 20 Mkr. 

 
  Inom affärsområdet Extended Care förväntas volymtillväxten att bli måttlig dock 

med en tydlig förbättring i Västeuropa. De stora utleveranserna av 
patienthanteringsutrustning som gjordes till Kanada under 2005 kompenseras 
delvis av ett nytt investeringsprogram i Kanada under innevarande år samt av 
utleverans av alternativa produkter till de patientliftar som tidigare kvarhållits till 
följd av FDA embargot. Den nya Maxi-familjen av patientlyftar bidrar till 
volymtillväxten under årets andra hälft. Omställningen av produktionsstrukturen 
avseende patienthanteringsutrustning leder till omstruktureringskostnader om ca 
45 Mkr innevarande år. Planerade inbesparingar som en följd av 
omstruktureringen förväntas uppgå till 50 Mkr under 2007 och ca 70 Mkr från och 
med 2008. 

   
  Sammanfattningsvis räknar koncernen med en god volymutveckling under året 

samtidigt som ett ökande antal framtidsinriktade investeringar görs inom 
produktutveckling, produktionsstruktur samt marknadsorganisationen.   

   
  Koncernen har inte ändrat sin syn på årets resultatutsikter sedan det senaste 

rapporttillfället med undantag för en mindre försämring av valutaläget. Den 
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svagare resultatutvecklingen inom Extended Care kompenseras av en bättre 
utveckling inom Medical Systems som förväntas bestå under återstoden av året.                               

 
 
    
   
 

Affärsområde Medical Systems 
 
Marknadsutveckling    
 

2006 2005 Förändr. just. för 2006 2005 Förändr. just. för

Orderingång per marknad kv 2 kv 2  valuta o . förvärv 6 m ån 6 mån  valuta o . förvärv

Väs teuropa 699,0 672,1 3,2% 1 405,6 1 322,1 4,3%
USA och Kanada 278,4 264,1 3,6% 618,7 478,5 20,0%
As ien och Aus tralien 226,3 247,1 -8,5% 420,2 445,9 -7,8%
Övriga världen 323,3 110,7 186,1% 478,4 178,3 158,2%
Affärsom rådet totalt 1 527,0 1 294,0 16,7% 2 922,9 2 424,8 16,5%  
  Orderingången fortsätter att utvecklas starkt inom affärsområdet och ökade 

organiskt med 16,7%. 
 
  På marknaderna i Västeuropa var efterfrågan och orderingången stabil. 

Orderingången i Storbritannien sjönk tillbaka något medan övriga regioner, 
Skandinavien ,Sydeuropa, Benelux samt tysktalande länder utvecklades bättre än 
motsvarande period föregående år. 

   
  Orderingången i Nordamerika var bra under kvartalet, men jämfört med det 

mycket starka andra kvartalet föregående år var ökningen mer blygsam. 
 
  Asienregionen uppvisade en svagare volymutveckling under kvartalet främst i 

Kina och Japan, dock bedöms efterfrågan i regionen som fortsatt god. På övriga 
utvecklingsmarknader var orderingången mycket stark inte minst i Latinamerika 
och Ryssland.   

 
 
 
Resultat   

2006 2005 För- 2006 2005 För- 2005
kv 2 kv 2 ändr 6 m ån 6 mån ändr helår

Nettoom sättning, Mkr 1 316,1 1 185,0 11,1% 2 578,2 2 214,0 16,4% 5 109,2
   d:o just. för valuta o. förvärv 9,7% 12,5%

Bruttovins t 665,7 574,6 15,9% 1 282,3 1 082,0 18,5% 2 486,3
Bruttomarginal, % 50,6% 48,5% 2,1% 49,7% 48,9% 0,8% 48,7%
Rörelsekos tnader, Mkr -470,0 -426,0 10,3% -925,7 -819,2 13,0% -1 704,9
EBITA 197,2 150,3 31,2% 359,6 265,4 35,5% 787,3
EBITA marginal % 15,0% 12,7% 2,3% 13,9% 12,0% 1,9% 15,4%
EBIT 195,7 148,6 31,7% 356,6 262,8 35,7% 781,4
EBIT marginal % 14,9% 12,5% 2,4% 13,8% 11,9% 1,9% 15,3%  
  Rörelseresultatet ökade med 31,7% samtidigt som rörelsemarginalen steg med 

2,4%. Den goda resultatutvecklingen är en effekt av god faktureringstillväxt inom 
samtliga divisioner. Den bättre bruttomarginalen förklaras av bra priskontroll, 
gynnsam mix samt förbättringar inom divisionen Cardiopulmonary. De ökade 
kostnaderna är i linje med de planerade satsningar som fortsatt görs för att stärka 
marknadsorganisationen i USA och på utvecklingsmarknaderna samt ökade 
produktutvecklingsinsatser. 
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Aktiviteter Produktlanseringar 
  Introduktionen av det flertal produkter som lanserades under föregående års 

fjärde kvartal fortgår planenligt. Operationsbordet Magnus har säkrat ett flertal 
viktiga beställningar under årets inledning som kommer att leda till leveranser 
under årets andra hälft. 

 
  Produktutveckling 
  De tidigare aviserade utvecklingsprojekten inom Critical Care löper planenligt. 

Projekten omfattar dels framtagandet av en ny generation anestesimaskiner  
  (NGA) med konkurrensfördelar vad avser såväl kliniska prestanda som 

kostnadsbild, samt utveckling av en ny ventilator (NAVA) som bedöms kunna 
korta behandlingstiderna inom intensivvården. Utöver detta bedriver 
Cardiopulmonary ett brett utvecklingsprogram vad avser divisionens 
förbrukningsvaror som kommer leda till produktlanseringar under 2007 och 
framåt. 

 
  Ny produktionsstruktur inom Cardiopulmonary 
  Som tidigare meddelats genomför Cardiopulmonary omfattande förändringar av 

sin tillverkningsstruktur. Enklare och personalintensiv tillverkning kommer att 
förläggas till affärsområdets fabrik i Turkiet som är under uppbyggnad, medan 
mer kapitalintensiv produktion kommer att koncentreras till en av tre befintliga 
enheter i Tyskland. Omstruktureringsprogrammet bedöms vara slutfört under 
slutet av 2007. 

   
  Lokal produktion i Kina 
  Medical Systems avser att under den kommande tre-årsperioden lokalisera viss 

tillverkning av kirurgisk utrustning till Kina. Takkonsoler kommer att levereras ifrån 
fabriken i Suzhou före årets utgång och under perioden 2007-2008 kommer det 
lokalt tillverkade sortimentet att utökas med såväl operationslampor som 
operationsbord. 
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Affärsområde Infection Control 
 
Marknadsutveckling  
 

2006 2005 Förändr. just. för 2006 2005 Förändr. just. för

Orderingång per marknad kv 2 kv 2  valuta o . förvärv 6 m ån 6 mån  valuta o . förvärv

Väs teuropa 511,8 442,3 3,8% 1 042,4 841,9 9,4%
USA och Kanada 398,7 333,7 12,2% 755,3 600,6 5,3%
As ien och Aus tralien 133,3 81,8 57,9% 239,3 208,4 9,8%
Övriga världen 44,7 34,5 28,9% 105,6 72,0 39,9%
Affärsom rådet totalt 1 088,5 892,3 12,9% 2 142,6 1 722,9 9,3%  
  Affärsområdets orderingång utvecklades bra under kvartalet och ökade organiskt 

med 12,9 %. 
   
  Volymutvecklingen i Västeuropa var stabil med måttliga ökningar i Storbritannien, 

Benelux samt på tysktalande marknader. I södra Europa var utvecklingen bra 
medan orderingången föll tillbaka något i Skandinavien. 

  
  Orderingången på den nordamerikanska marknaden var mycket god under 

kvartalet speciellt vad avser sjukhusmarknaden. 
   
  På utvecklingsmarknaderna var orderingången generellt sett god speciellt vad 

avser Sydostasien, Östeuropa, samt Ryssland och Kina. 
 
Resultat 
 

2006 2005 För- 2006 2005 För- 2005
kv 2 kv 2 ändr 6 m ån 6 mån ändr helår

Nettoom sättning, Mkr 1 055,2 855,1 23,4% 1 949,2 1 547,7 25,9% 3 745,1
   d:o just. för valuta o. förvärv 11,1% 10,4%

Bruttovins t 398,4 329,3 21,0% 747,9 603,1 24,0% 1 429,2
Bruttomarginal, % 37,8% 38,5% -0,7% 38,4% 39,0% -0,6% 38,2%
Rörelsekos tnader, Mkr -283,1 -222,7 27,1% -552,9 -429,5 28,7% -917,8
EBITA 119,2 106,6 11,8% 202,7 173,6 16,8% 517,9
EBITA marginal % 11,3% 12,5% -1,2% 10,4% 11,2% -0,8% 13,8%
EBIT 115,3 106,6 8,2% 195,0 173,6 12,3% 511,4
EBIT marginal % 10,9% 12,5% -1,6% 10,0% 11,2% -1,2% 13,7%

    
  Rörelseresultatet ökade med 8,2 % i kvartalet samtidigt som rörelsemarginalen 

sjönk tillbaka. Den lägre rörelsemarginalen är en effekt av La Cahlène förvärvet 
som integrerats i affärsområdets resultat från och med föregående års tredje 
kvartal. La Cahlène som nyligen integrerats i affärsområdet har en utspädande 
effekt på rörelsemarginalen för innevarande år. Exklusive La Cahlène är 
affärsområdets rörelsemarginal jämförbar med föregående år. I likhet med 
Medical Systems så görs investeringar i att utöka och stärka 
marknadsorganisationen på ett flertal marknader däribland Kina, Japan, Indien 
och USA. Merparten av periodens ökning av rörelsekostnader är även de 
hänförliga till La Cahlène. 

   
  Omstruktureringskostnader avseende integrationen av La Cahlène uppgår till 

1,1 Mkr i kvartalet. Under kvartalet har 4,0 Mkr avsatts för att stänga 
affärsområdets verksamhet i Sydafrika (se Aktiviteter).  
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Aktiviteter Logistikprojekt 
  Infection Controls logistikprojekt som syftar 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 Cahlène 
  Integrationen av La Cahlène i Infection Controls befintliga organisation har i allt 

väsentligt slutförts. Försäljning och marknadsföring av La Cahlènes 
produktsortiment sker numera samordnat med Infection Controls övriga Life 
Science produkter ifrån ett antal dedikerade centra. Genom den nya 
organisationen har en slagkraftig och fokuserad marknadsorganisation skapats 
som kan möta de globala Life Science-kunderna på ett effektivt sätt. 
Affärsområdet räknar med en god volymutveckling för La Cahlènes produkter 
under kommande år genom Getinges globala marknadsnärvaro. Stängningen av 
La Cahlènes fabrik i Storbritannien har slutförts under kvartalet och belastar 
resultatet med omstruktureringskostnader uppgående till 1,1 Mkr. 

 
  Kina etablering 
  Planerna på att under innevarande år även producera diskdesinfektorer i tillägg 

till de sterilisatorer som sedan föregående år produceras i Kina löper enligt plan. 
Samtidigt med uppbyggnaden av en konkurrenskraftig produktion sker en snabb 
utbyggnad av marknadsorganisationen i Kina. 

 
  Outsourcing 
  Som tidigare informerats så har NHS (National Health Services) i Storbritannien 

planer på att bygga upp ett antal s.k. supercenters som på outsourcing basis ska 
förse offentliga sjukhus med sterila instrument. Ca 20 centra är för närvarande 
under projektering. Infection Controls chanser bedöms som goda att säkra en stor 
del av dessa projekt. Potentiella beställningar ifrån dessa projekt bedöms inte 
komma att påverka innevarande år. 

 
  Ny lågtemperaturdisinfektor 
  Under kvartalet har Infection Control lanserat en lågtemperaturdisinfektor för s.k. 

”point of care” användning. Desinfektionsprocessen baseras på perättiksyra och 
har en enkel och säker hantering. Processtiden för en desinfektionscykel uppgår 
till ca 20 minuter vilket är mycket konkurrenskraftigt och en viktigt 
beslutsparameter för potentiella kunder. Produkten kommer initialt att 
marknadsföras i Europa men ambitionen är att även marknadsföra produkten i 
USA med relevanta FDA godkännanden. 

    
  Avveckling av Sydafrikaverksamheten 
  Getinge har sedan 1995 haft en egen verksamhet i Sydafrika som tillkom via 

förvärvet av Anzy Sterilizer (Pty) Ltd. Verksamheten som omfattar såväl 
produktion som försäljning har under en längre tid gått med förluster varför 
affärsområdet beslutat att avveckla verksamheten och i framtiden bearbeta 
marknaden via en lokal rikstäckande distributör. Produkter för framtida 
försäljningen i Sydafrika levereras från befintliga fabriker i Europa. Kostnaden för 
att avveckla verksamheten uppgår till ca 4 Mkr som belastar kvartalets resultat. 
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Affärsområde Extended Care 
 
Marknadsutveckling  

 
2006 2005 Förändr. just. för 2006 2005 Förändr. just. för

Orderingång per marknad k v 2 kv 2  valuta o . förvärv 6 m ån 6 mån  valuta o . förvärv

Väs teuropa 457,8 427,9 6,5% 942,0 870,2 6,1%
USA och Kanada 241,9 221,2 5,6% 583,9 663,6 -20,3%
As ien och Aus tralien 31,2 32,0 -2,6% 51,9 53,9 -6,2%
Övriga världen 5,6 3,9 31,8% 10,7 8,3 20,8%
Affärsom rådet totalt 736,5 685,0 5,9% 1 588,5 1 596,0 -5,2%  
 
  Orderingången förbättrades under kvartalet och ökade organiskt med 5,9 %. 
 
  På den viktiga Västeuropamarknaden ökade orderingången organiskt med 6,5%. 

På tysktalande marknader var orderingången i nivå med föregående år medan 
samtliga övriga regioner uppvisade en bra tillväxt speciellt Sydeuropa och 
Skandinavien. 

   
  I Nordamerika var volymutvecklingen stabil i såväl Kanada som USA.  
   
  Orderingången på utvecklingsmarknaderna var i nivå med föregående år. 
 
Resultat  
 

2006 2005 För- 2006 2005 För- 2005

k v 2 kv 2 ändr 6 m ån 6 mån ändr helår
Nettoom sättning, Mkr 773,4 687,9 12,4% 1 580,5 1 480,3 6,8% 2 982,1
   d:o just. för valuta o. förvärv 10,3% 1,5%

Bruttovins t 350,5 313,4 11,8% 704,5 705,7 -0,2% 1 396,9
Bruttomarginal, % 45,3% 45,6% -0,3% 44,6% 47,7% -3,1% 46,8%
Rörelsekos tnader, Mkr -249,7 -215,3 16,0% -534,7 -427,4 25,1% -891,1
EBITA 104,6 101,8 2,8% 177,6 285,6 -37,8% 521,6
EBITA marginal % 13,5% 14,8% -1,3% 11,2% 19,3% -8,1% 17,5%
EBIT 100,7 98,1 2,7% 169,8 278,3 -39,0% 505,8
EBIT marginal % 13,0% 14,3% -1,3% 10,7% 18,8% -8,1% 17,0%

   
  Rörelseresultatet i perioden var något över föregående års nivå. Bruttomarginalen 

har förbättrats under kvartalet jämförts med årets inledning och förväntas ha en 
fortsatt positiv trend i takt med att produktionsomstruktureringen inom 
patienthanteringsutrustning slutförs under årets tredje kvartal. Den orderbok som 
skapats i spåret av FDAs tidigare importembargo har i allt väsentligt levererats ut 
under kvartalet med alternativa produkter från de övriga patienhanteringsut-
rustningsfabrikerna. De högre omkostnaderna i kvartalet avser delvis kostnader i 
samband med etableringen av en ny organisation för Extended Care (se 
Aktiviteter) samt utbyggnad av marknadsorganisationen i USA. 

 
Aktiviteter Omstrukturering av affärsområdets produktion av 

patienthanteringsutrustning 
  Som tidigare aviserats genomför Extended Care en omstrukturering av 

tillverkningsstrukturen avseende patienthanteringsutrustning. 
Tillverkningsenheten i Gloucester avvecklas och produktionen flyttas till 
affärsområdets enheter i Magog, Kanada respektive Hamont-Achel i Belgien. 
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Enheten i Belgien kommer att inriktas på tillverkning av aktiva patientlyftar medan 
enheten i Kanada blir centrum för passiva patientlyftar. Programmet som 
förväntas slutföras under årets tredje kvartal leder till årliga inbesparingar om ca 
50 Mkr under år 2007 och till årliga inbesparingar om ca 70 Mkr från och med år 
2008. Omstruktureringskostnader om totalt 45 Mkr belastar årets första kvartal. 

 
  Ny organisation inom Extended Care 
  Som ett led i att öka affärsområdets konkurrenskraft och aktivitetsnivå har en 

omorganisation gjorts av Extended Cares verksamhet. Tre divisioner skapas: 
Products and Marketing, Supply Chain samt Sales. Products and Marketing 
ansvarar för affärsområdets produktsortiment och omfattar produktutveckling, 
produktansvar samt marknadsföring. Supply Chain ansvarar för produktion, inköp 
samt logistik. Sales omfattar samtliga marknadsbolag. Den nya organisationen 
har som primärt syfte att öka takten i produktförnyelsen, att förbättra 
konkurrenskraften genom ett bättre utnyttjande av skalfördelar inom produktion 
och inköp. Ett antal nya ledare har rekryterats som ett led i att få den nya 
organisationen på plats samtidigt som viss personal avvecklats. Kostnaden för 
personalavvecklingen uppgår till ca 14 Mkr i kvartalet. 
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Övrig information 
 
Förvärvade och av- Under andra kvartalet avyttrades bolaget LIC Audio AB, vars verksamhet 
yttrade bolag under redovisats separat inom Getingekoncernen. Bolaget utvecklar, säljer och utför  
2006  service/installationer av produkter för ljuddistribution med tyngdpunkt på 

hörselvården. Försäljningen i 2005 var 44 Mkr. Den överenskomna köpeskillingen 
för aktierna om 15 Mkr har efter avdrag för koncernvärdet medfört en reavinst om 
6 Mkr i kvartalet. 

  Efter rapportperiodens utgång har enligt ursprungligt avtal de resterande 25% av 
aktierna i det kanadensiska bolaget BHM Medical Inc. förvärvats till en 
köpeskilling om 198 Mkr. Transaktionen medför ingen förändring av tidigare 
upprättad förvärvsbalans. 

 
Aktierelaterade Enligt årsstämmans beslut 2006-04-20 har koncernledningen erbjudits att 
ersättningar förvärva 900 000 köpoptioner. Koncernledningen har förvärvat 155 000 av de 

erbjudna optionerna. Med beaktande av det vederlag som koncernledningen har 
erlagt kommer Getinges kostnad maximalt uppgå till 1,5 Mkr. 

 
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. 
 
Framtidsinriktad  Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Getinges  
information koncernlednings nuvarande förväntningar. 
  Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan 

framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa 
förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida 
utfall variera väsenligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade 
informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, 
marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och 
variationer i valutakurser. 

 
Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (tredje kvartalet 2006) lämnas den 18 

oktober 2006.  
 
Telefonkonferens Telefonkonferens äger rum idag kl 09.00 svensk tid. För att deltaga, ring: 
  inom Sverige 08-505 20110, lösen: Getinge 
  utanför Sverige +44(0)20 7162 0025, lösen: Getinge 
 
  En inspelad version av konferensen är tillgänglig under 5 arbetsdagar på följande 

nr: 
  Sverige: +46 (0) 850520333, access code: 709694 
  UK: +44 (0)20 7031 4064, access code: 709694 
 
      Getinge 17 juli 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- 2006 2005 För- 2005

M k r kv 2 kv 2 ändr 6 m ån 6 mån ändr Helår
Nettoom sättning 3 147,7 2 739,0 14,9% 6 122,5 5 264,2 16,3% 11 880,4

Kos tnad för sålda varor -1 732,4 -1 518,7 14,1% -3 383,7 -2 867,4 18,0% -6 554,9

Bruttovinst 1 415,3 1 220,3 16,0% 2 738,8 2 396,8 14,3% 5 325,5

Bruttomarginal 45,0% 44,6% 0,4% 44,7% 45,5% -0,8% 44,8%

Försäljningskos tnader -626,6 -546,5 14,7% -1 223,8 -1 053,4 16,2% -2 205,3

Adm inis trationskos tnader -289,6 -254,2 13,9% -580,6 -494,1 17,5% -1 055,5

Forsknings - och 
utvecklingskos tnader 1) -71,3 -65,6 8,7% -152,9 -133,6 14,4% -257,1
Övriga rörelseintäkter och 
rörelsekos tnader -9,9 -0,4 2375,0% -52,8 0,3 -17700,0% -4,8

Rörelseresultat 2) 417,9 353,6 18,2% 728,7 716,0 1,8% 1 802,8

Rörelsemarginal 13,3% 12,9% 0,4% 11,9% 13,6% -1,7% 15,2%

Finansnetto -53,6 -49,4 -102,8 -98,9 -201,4

Resultat före skatt 364,3 304,2 19,8% 625,9 617,1 1,4% 1 601,4

Skatt -98,4 -85,2 -169,0 -172,8 -451,7

Nettovinst 265,9 219,0 21,4% 456,9 444,3 2,8% 1 149,7

Hänförligt till:
Moderbolagets  aktieägare 264,9 217,1 452,0 436,6 1 138,4
Minoritets intresse 1,0 1,9 4,9 7,7 11,3
Nettovinst 265,9 219,0 456,9 444,3 1 149,7

Vins t per aktie 3) 1,31 1,08 21,4% 2,24 2,16 3,5% 5,64

1) Utveck lingskostnader uppgående till 82,0 Mk r (70,2) har ak tiverats under året,
    varav 50,3 Mkr (43,6) i kvartalet.
2) Rörelseresultatet är b elastat m ed avsk rivningar
— på im m ateriella anl tillg -19,2 -11,8 -38,3 -22,0 -54,1
— på m ateriella anl tillgångar -62,9 -67,0 -134,0 -130,0 -274,6

-82,1 -78,8 -172,3 -152,0 -328,7
3) Det förekom m er ingen utspädning
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 2005 2005 2005 2005 2006 2006

M k r kv  2 kv  3 kv  4 kv  1 kv  2 kv  3 kv  4 kv  1 kv  2
N ettoom s ä ttn ing 2 588,1 2 332,5 3 476,6 2 525,2 2 739,0 2 727,4 3 888,8 2 974,8 3 147,7

Kos tnad  fö r s å lda  va ro r -1 409,5 -1 274,0 -1 981,1 -1 348,7 -1 518,7 -1 524,4 -2 163,1 -1 651,3 -1 732,4

Bru ttovins t 1 178,6 1 058,5 1 495,5 1 176,5 1 220,3 1 203,0 1 725,7 1 323,5 1 415,3

R öre ls ekos tnader -771,8 -753,7 -815,0 -814,1 -866,7 -856,4 -985,5 -1 012,7 -997,4

R öre ls eres u lta t 406,8 304,8 680,5 362,4 353,6 346,6 740,2 310,8 417,9

Finans ne tto -48,8 -49,0 -46,9 -49,5 -49,4 -55,4 -47,1 -49,2 -53,6

R es u lta t fö re  s ka tt 358,0 255,8 633,6 312,9 304,2 291,2 693,1 261,6 364,3

Ska tt -92,0 -61,0 -170,4 -87,6 -85,2 -81,5 -197,4 -70,6 -98,4

N ettovins t 266,0 194,8 463,2 225,3 219,0 209,7 495,7 191,0 265,9

  
 

Koncernens balansräkning 
 

2006 2005 2005
Tillgångar    M k r 30 juni 30 juni 31 dec
Im m ateriella anläggnings tillgångar 5 443,8 5 338,6 5 530,3

Materiella anläggnings tillgångar 1 358,5 1 513,7 1 497,8

Finans iella anläggnings tillgångar 729,1 614,4 649,8

Varulager 2 309,7 2 322,6 2 156,6

Kortfris tiga fordringar 3 524,4 3 386,5 4 015,2

Likvida m edel 942,4 658,2 683,6

Summa tillgångar 14 307,9 13 834,0 14 533,3

Eget kapital och skulder
Eget kapital 5 372,0 4 570,5 5 381,3

Avsättningar för pens ioner, räntebärande 1 660,4 1 576,3 1 690,4

Långfris tiga skulder 4 382,1 4 728,2 4 468,8

Kortfris tiga skulder 2 893,4 2 959,0 2 992,8

Summa eget kapital och skulder 14 307,9 13 834,0 14 533,3
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

2006 2005 2006 2005 2005
M k r kv 2 kv 2 6 m ån 6 mån Helår
Den löpande verksam heten
Rörelseresultat 417,9 353,6 728,7 716,0 1 802,8
Jus teringar för pos ter som  ej ingår i 
kassaflödet 70,5 79,4 157,9 154,3 329,1
Finans iella pos ter -53,6 -49,4 -102,8 -98,9 -196,5

Betald skatt -111,0 -131,7 -242,1 -236,6 -475,9

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 323,8 251,9 541,7 534,8 1 459,5

Förändringar i rörelsekapital
  Varulager -51,9 -74,4 -245,4 -320,6 -130,4
  Utrus tning för uthyrning -2,5 -6,9 1,1 -12,3 -13,7
  Kortfris tiga fordringar 182,6 205,3 449,5 467,4 -125,7
  Kortfris tiga rörelseskulder 62,4 43,5 190,2 -94,3 3,7
  Ianspråktagna om s trukturerings reserver -0,1 -0,9 -0,2 -20,7 -24,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 514,3 418,5 936,9 554,3 1 169,3

Investeringsverksam heten
Förvärv av dotterföretag 8,1 -125,7 3,7 -126,4 -265,4
Förvärv av im m ateriella anläggnings tillgångar -51,0 -43,6 -83,7 -72,5 -166,9
Förvärv av m ateriella anläggnings tillgångar -57,3 -58,1 -116,6 -106,4 -224,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -100,2 -227,4 -196,6 -305,3 -657,2

Finansieringsverksam heten
Förändring av räntebärande skuld 174,6 245,5 -146,7 390,5 142,6
Förändring av långfris tiga fordringar -2,6 -10,2 -27,2 108,5 108,2
Utbetald utdelning -403,7 -333,1 -403,7 -333,1 -333,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -231,7 -97,8 -577,6 165,9 -82,3

Periodens kassaflöde 182,4 93,3 162,7 414,9 429,8

Likvida m edel vid periodens  början 688,9 714,6 683,6 484,9 484,9

Om räkningsdifferenser 71,1 -149,7 96,1 -241,6 -231,1
Likvida m edel vid periodens  s lut 942,4 658,2 942,4 658,2 683,6

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delårsrapport januari-juni för Getingekoncernen 2006  Sida 13 av 14. 
 

Operativ kassaflödesanalys 
 

2006 2005 2006 2005 2005
M k r kv 2 kv 2 6 m ån 6 mån Helår
Rörelsen
Rörelseresultat 417,9 353,6 728,7 716,0 1 802,8
Jus teringar för pos ter som  ej ingår i 
kassaflödet 70,5 79,4 157,9 154,3 329,1

488,4 433,0 886,6 870,3 2 131,9

Förändring i operativt kapital
  Varulager -51,9 -74,4 -245,4 -320,6 -130,4
  Utrus tning för uthyrning -2,5 -6,9 1,1 -12,3 -13,7
  Kortfris tiga fordringar 182,6 205,3 449,5 467,4 -125,7
  Kortfris tiga rörelseskulder 62,4 43,5 190,2 -94,3 3,7

Operativt kassaflöde 679,0 600,5 1 282,0 910,5 1 865,8

 

Koncernens räntebärande nettoskuld 

2006 2005 2005
M k r 30 juni 30 juni 31 dec
Skulder till kreditins titut 3 939,5 4 366,5 4 097,4

Avsättningar för pens ioner, räntebärande 1 660,4 1 576,3 1 690,4

Avgår likvida m edel -942,4 -658,2 -683,6

Räntebärande nettoskuld 4 657,5 5 284,6 5 104,2

 

Förändring eget kapital 
 

2006 2005 2005
M k r 30 juni 30 juni 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 -403,7 -333,1 -333,1
Förändring om värderings reserv 
säkrings redovisning 134,6 -251,3 -184,5
Om räkningsdifferens -197,1 344,0 382,6
Periodens  resultat 456,9 444,3 1 149,7
Utgående eget kapital 5 372,0 4 570,5 5 381,3

Hänförligt till:
Moderbolagets  aktieägare 5 296,5 4 505,0 5 307,4
Minoritets intresse 75,5 65,5 73,9
Totalt eget kapital 5 372,0 4 570,5 5 381,3
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Koncernens nyckeltal 
 

2006 2005 För- 2006 2005 För- 2005

kv 2 kv 2 ändr 6 m ån 6 mån ändr Helår

Orderingång, Mkr 3 355,1 2 883,3 16,4% 6 668,8 5 766,8 15,6% 12 225,0

   d:o jus t. för valuta o. förvärv 13,0% 8,3%

Nettoom sättning, Mkr 3 147,7 2 739,0 14,9% 6 122,5 5 264,2 16,3% 11 880,4

   d:o jus t. för valuta o. förvärv 10,3% 8,8%

Vins t per aktie efter full s katt, kronor 1,31 1,08 21,4% 2,24 2,16 3,5% 5,64

Antal aktier, tusen 201 874 201 874 201 874 201 874 201 874 

Arbetande kapital, Mkr 10 041,5 8 740,3 14,9% 9 571,0

Avkas tning på arbetande kapital, procent 17,9% 18,9% -1,0% 18,5%

Avkas tning på eget kapital, procent 22,6% 26,1% -3,5% 24,3%

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,87 1,16 -0,29 0,95

Räntetäckningsgrad, ggr 8,5 7,9 0,6 8,3

Soliditet, procent 37,5% 33,0% 4,5% 37,0%
Nettoinves teringar i m ateriella 
anläggnings tillgångar, Mkr 116,6 106,4 224,9

Antal ans tällda vid periodens  s lut 7 382 7 201 7 362  
 
 

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

identifierats i samband med företagsförvärv 
 
 


