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♦ Orderingången ökade med 9% till 13 316 Mkr (12 225) 
♦ Omsättningen ökade med 9% till 13 001 Mkr (11 880) 
♦ Resultat före skatt ökade med 8% till 1 728 Mkr (1 601) 
♦ Nettovinsten ökade med 10% till 1 259 Mkr (1 150) 
♦ Vinst per aktie ökade med 10% till 6,21 kr (5,64) 
♦ Starkt fjärde kvartal 
♦ Operativa kassaflödet ökade med 12,3% 
♦ Förvärv av Huntleigh Technology PLC stärker Extended 

Care 
♦ Utdelning per aktie föreslås öka till 2,20 kr (2,00) 
 
 
 

4:e kvartalet 2006 
 
Orderingång  Efterfrågan på koncernens produkter är fortsatt god på flertalet marknader. Under 

perioden ökade koncernens orderingång organiskt med 8,5%. För helåret var 
motsvarande siffra 8%. Justeras orderingången för de större beställningar som 
erhölls i Kanada inom Extended Care under 2006 och 2005 års första kvartal så 
ökade orderingången organiskt med 9,6%. 

 
  Inom Medical Systems var orderingången fortsatt stark och ökade organiskt med 

13,1% under kvartalet. Utvecklingen var speciellt god i Västeuropa och i USA och 
speciellt vad avser produktlinjen Surgical Workplaces. 

 
  För Infection Control var orderingången något svagare under kvartalet och ökade 

organiskt med 3,1%. Den svagare orderingången förklaras av att beställningar 
ifrån den amerikanska Life Science marknaden var betydligt lägre än samma 
period föregående år. 

 
  Orderingången för Extended Care fortsätter att förbättras på ett tillfredsställande 

sätt. Organiskt ökade orderingången med 8,4% i kvartalet. Ordervolymerna var 
speciellt goda i Västeuropa. 

 
  
   
 
Resultat  Koncernens resultat före skatt för det fjärde kvartalet ökade med goda 14,0% 

jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 787,6 Mkr (693,1). 
 
  Medical Systems resultat för perioden var i nivå med föregående års starka fjärde 

kvartal. Bruttomarginalen var fortsatt på en mycket bra nivå samtidigt som 
kostnaderna låg planmässigt högre. EBITA marginalen förbättrades för helåret 
med 0,8% och uppgick till 16,2%. 
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  Rörelseresultatet för Infection Control ökade med 8% i perioden som en följd av 

god volymtillväxt och ett bra fabriksutnyttjande. Justerat för engångseffekter och 
integrationskostnader som belastat affärsområdet förbättrades rörelsemarginalen 
för helåret. 

 
  Extended Cares rörelseresultat (EBITA) förbättrades markant under kvartalet och 

ökade med 58%. Resultatförbättringen är en effekt av de produktionsomlägg-
ningar som slutförts under året samt av en god faktureringstillväxt och bra 
kostnadskontroll. Det fjärde kvartalet föregående år påverkades negativt av 
uteblivna patienthanterings leveranser till USA marknaden i spåret av det då 
rådande FDA-embargot. 

 
  Koncernens operativa kassaflöde fortsätter att utvecklas bra och uppgick för 

helåret till 2 096 Mkr (1 866) en ökning med 12,3%. 
 
 
 
Utsikter  Efterfrågeläget för koncernens produkter har stärkts under 2006 speciellt vad 

avser den europeiska marknaden som varit återhållsam under senare år. 
Koncernen bedömer att efterfrågeläget fortsatt kommer att vara bra för 
koncernens produkter under 2007. 

 
  För Medical Systems förväntas volymutvecklingen vara fortsatt god i spåret av en 

god efterfrågan, samt till av följd av den utbyggnad som skett av 
marknadsorganisationen och de produktlanseringar som genomförs. För 
divisionen Cardiopulmonary sker en fortsatt förstärkning av rörelsemarginalen 
genom en förbättrad produktionsstruktur och genom lansering av nya 
konkurrenskraftiga produkter. 

 
  Infection Control räknar i likhet med Medical Systems med en god 

volymutveckling som en följd av en förstärkt marknadsorganisation och ett flertal 
produktlanseringar. Rörelsemarginalen kommer att stärkas då integrationen av La 
Cahlène slutförts samtidigt som kostnader av engångskaraktär faller bort. 

 
  Inom affärsområdet Extended Care kommer den synliga volymtillväxten bli mer 

blygsam då vissa engångseffekter i Kanada och i USA (det tidigare FDA 
embargot ) som påverkat volymtillväxten positivt under 2006 faller bort. Den 
underliggande volymtillväxten förväntas ligga i linje med affärsområdets 
målsättningar. Rörelsemarginalen kommer att förbättras som en följd av de 
produktionsrationaliseringar som genomförts inom patienthanteringsområdet 
samt genom att vissa engångskostnader bortfaller. 

 
  Huntleigh som konsolideras i koncernen från och med februari månad 2007 

kommer att bidra till koncernens resultatillväxt under kommande år. På två till tre 
års sikt bedöms EBITA marginalen för Extended Care inklusive Huntleigh att 
uppgå till 19%, som är Extended Cares uttalade målsättning. 

 
  Sammantaget gör koncernen en positiv bedömning av resultatutsikterna för 2007. 

Koncernen fortsätter att investera i en utbyggnad av marknadsorganisationen och 
i utveckling av nya produkter om än i en lägre takt än under 2006. EBITA 
marginalen kommer att förbättras för koncernen även medräknat Huntleigh, men 
exklusive omstruktureringskostnader i anslutning till Huntleigh integrationen. 
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Affärsområde Medical Systems 
 
Marknadsutveckling    
 

2006 2005 Fö rändr. just. fö r 2006 2005 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad kv 4 kv 4  valuta o . fö rvärv 12 m ån 12 mån  valuta o . fö rvärv

Väs teuropa 830,4 746,1 14,7% 2 911,0 2 680,6 8,9%
USA och Kanada 376,5 289,3 42,0% 1 288,8 1 033,6 25,3%
As ien och Aus tralien 221,3 257,6 -8,4% 852,3 942,8 -8,0%
Övriga världen 157,1 173,3 -10,2% 783,0 495,7 54,9%
Affärsom rådet totalt 1 585,3 1 466,3 13,1% 5 835,1 5 152,7 13,5%  
  
 
  Orderingången i perioden var fortsatt mycket bra för affärsområdet och ökade 

organiskt med 13,1%. I Västeuropa ökade orderingången organiskt med 14,7% 
och var god på samtliga marknader med undantag av Benelux-området. På 
tysktalande marknader och i Storbritannien var orderingången speciellt god. I 
Nordamerika var orderingången fortsatt mycket bra såväl vad avser USA som 
Kanada. På utvecklingsmarknaderna där en stor del av orderflödet är av 
projektkaraktär var orderingången något svagare under årets sista kvartal men 
befinner sig för helåret på en god nivå. 

  
 
Resultat   

2006 2005 Fö r- 2006 2005 Fö r-

kv 4 kv 4 ändr 12 m ån 12 mån ändr

Nettoom sättning, Mkr 1 680,6 1 638,7 2,6% 5 542,1 5 109,2 8,5%

   d:o just. för valuta o. förvärv 6,7% 8,7%

Bruttovins t 869,9 797,7 9,1% 2 783,8 2 486,3 12,0%

Bruttomarginal, % 51,8% 48,7% 3,1% 50,2% 48,7% 1,5%

Rörelsekos tnader, Mkr -544,5 -468,4 16,2% -1 894,5 -1 704,9 11,1%

EBITA 327,3 331,1 -1,1% 895,7 787,2 13,8%

EBITA marginal % 19,5% 20,2% -0,7% 16,2% 15,4% 0,8%

EBIT 325,4 329,3 -1,2% 889,3 781,4 13,8%

EBIT marginal % 19,4% 20,1% -0,7% 16,0% 15,3% 0,7%  
   
   
 
  Rörelseresultatet i perioden var i nivå med motsvarande period föregående år. 

Bruttomarginalen var fortsatt mycket god och förklaras av god prisdisciplin, bra 
produktmix samt effektiviseringar inom framförallt Cardiopulmonary. 
Rörelsekostnaderna var planenligt höga i perioden och förklaras bla av den 
gradvisa uppbyggnaden av marknadsorganisationen som skett under 2006, det 
förvärv som genomförts under 2006 samt högre agentkommissioner. EBITA 
marginalen förbättrades för helåret och uppgick till 16,2%. 

 
 
 
Aktiviteter  Produktutveckling och produktlanseringar  
 
  Affärsområdet har ett mycket ambitiöst produktutvecklingsprogram, speciellt vad 

avser divisionerna Critical Care och Cardiopulmonary. 
 
  Inom Critical Care lanserades under kvartalet den nya ventilatorteknologin NAVA 

på Medica-mässan i Tyskland. NAVA använder sig av nervsignaler ifrån 
patientens hjärna för att styra och synkronisera patientens egna och spontana 
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andning med ventilatorns andningsstöd. NAVA har uppvisat mycket lovande 
resultat vid fälttester som hittills genomförts. Leverans av produkten i större 
omfattning för fortsatta kliniska utvärderingar påbörjas under årets första hälft. 

 
  Arbetet med att ta fram en helt ny familj anestesimaskiner fortlöper planenligt. 

Produkten kommer successivt att visas upp vid mässor och symposier under 
innevarande år. Leveranser i större omfattning kommer att påbörjas under 2008. 
Den nya anestesimaskinen kommer att innehålla en mängd kliniska och praktiska 
fördelar jämfört med befintliga maskiner på marknaden. Affärsområdet har 
ambitionen att ta en betydande del av anestesimaskinmarknaden som uppgår till 
ca 5 500 Mkr globalt. 

 
  Inom Cardiopulmonary påbörjas under innevarande år lanseringen av en ny familj 

konkurrenskraftiga oxygenatorer. Oxygenatorfamiljen är moduluppbyggd och 
baseras på en gemensam plattform som under perioden 2007-2009 kommer att 
ersätta befintliga oxygenatorer i sortimentet. 

 
  Ny produktionsstruktur inom Cardiopulmonary 
 
  Den produktionsenhet som är under uppförande i Turkiet och som successivt 

kommer att ta hand om den personalintensiva produktionen av förbrukningsvaror 
som för närvarande sker i Tyskland färdigställs under första kvartalet 2007. 
Parallellt med produktionsflytten till Turkiet sker en ökad samordning av de tre 
kvarvarande produktionsenheterna i Tyskland. Den nya produktionsenheten i 
Turkiet är en viktig del i att stärka divisionens rörelsemarginal. 

 
  Lokal produktion i Kina 
 
  I likhet med Infection Control avser Medical Systems att utöka sin lokala 

produktion i Kina som för närvarande endast omfattar takkonsoler. Under 2007 
kommer produktionen av takkonsoler att utökas samtidigt som produktionen av 
operationslampor påbörjas. Under 2008 avser affärsområdet att även producera 
enklare operationsbord lokalt i Kina. 

 
 

Affärsområde Infection Control 
 
Marknadsutveckling  
 

2006 2005 Fö rändr. just. fö r 2006 2005 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad kv 4 kv 4  valuta o . fö rvärv 12 m ån 12 mån  valuta o . fö rvärv

Väs teuropa 540,8 544,3 2,7% 2 084,0 1 832,8 8,5%
USA och Kanada 392,6 484,7 -11,2% 1 449,4 1 436,1 -3,7%
As ien och Aus tralien 183,8 120,3 61,1% 524,8 412,8 28,1%
Övriga världen 69,5 67,1 5,2% 227,5 214,2 9,2%
Affärsom rådet totalt 1 186,7 1 216,4 3,1% 4 285,7 3 895,9 6,1%  
  
  Orderingången ökade organiskt med 3,1% i kvartalet. För helåret var 

motsvarande siffra 6,1% vilket är väl i linje med affärsområdets tillväxtambitioner. 
På marknaderna i Västeuropa var orderingången god i Skandinavien och på 
tysktalande marknader. I södra Europa och i Benelux föll orderingången något 
medan utvecklingen i Storbritannien var i nivå med fjolåret. 

 
  I Nordamerika sjönk orderingången till följd av färre beställningar från kunder på 

Life Science marknaden som var mycket stark under motsvarande period 
föregående år. Den totala orderingången för Getinge Inc. som representerar 
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såväl Infection Control som Surgical Workplaces ökade organiskt med ca 8% 
under 2006. 

 
  Volymtillväxten på utvecklingsmarknaderna var över lag mycket god speciellt vad 

avser Östeuropa, Asien och Mellanöstern. Utvecklingen på den japanska 
marknaden var också den god. 

 
 
 
Resultat 
 

 

2006 2005 Fö r- 2006 2005 Fö r-

k v 4 kv 4 ändr 12 m ån 12 mån ändr

Nettoom sättning, Mkr 1 422,4 1 392,7 2,1% 4 261,8 3 745,1 13,8%

   d:o just. för valuta o. förvärv 6,5% 9,8%

Bruttovins t 555,8 535,0 3,9% 1 604,8 1 429,2 12,3%

Bruttomarginal, % 39,1% 38,4% 0,7% 37,7% 38,2% -0,5%

Rörelsekos tnader, Mkr -261,7 -263,2 -0,6% -1 052,8 -917,8 14,7%

EBITA 297,9 275,7 8,1% 567,2 517,9 9,5%

EBITA marginal % 20,9% 19,8% 1,1% 13,3% 13,8% -0,5%

EBIT 294,1 271,8 8,2% 552,0 511,4 7,9%

EBIT marginal % 20,7% 19,5% 1,2% 13,0% 13,7% -0,7%

    
 
 
  Rörelseresultatet(EBITA) ökade med 8% i kvartalet. EBITA marginalen för helåret 

uppgick till 13,3% vilket justerat för engångskostnader för integrationen av La 
Cahlène samt andra kostnader av engångskaraktär var bättre än föregående år. 
Resultatförbättringen i perioden var primärt en effekt av en god volymutveckling 
samt ett bra kapacitetsutnyttjande i fabrikerna. Kvartalet har belastats med 
engångskostnader för La Cahlène integrationen om 4 Mkr. 

 
 
 
Aktiviteter Logistikprojekt 
 
  Affärsområdets pågående logistikprojekt som syftar till att effektivisera order- och 

leveransrutiner utvecklas enligt plan. Projektet kommer när det är fullt infört att 
resultera i årliga inbesparingar om ca 50 Mkr. 

 
   La Cahlène  
 
  Integrationen av La Cahlène som förvärvades i mitten av 2005 är med undantag 

för vissa kvarvarande omstruktureringsaktiviteter i Frankrike är slutförd. 
Kvarvarande omstruktureringar avser huvudfabriken i Vendôme och bedöms vara 
slutförda under det första kvartalet 2007. 

 
  Produktion i Kina 
 
  Affärsområdet har under kvartalet fattat beslut om att påbörja tillverkning av 

tryckkärl lokalt i Kina. Tryckkärl utgör en betydande del av produktionskostnaden 
för en sterilisator och lokaliseringen till Kina är ett viktigt led i att nå planerade 
kostnadsmål. Tillverkningen av tryckkärl bedöms kunna påbörjas under slutet av 
2007. Produktionen av diskdesinfektorer som påbörjades i slutet av 2006 kommer 
att ske i full skala under 2007. 
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  Produktlanseringar 
 
  Ett flertal produkter lanserades under den stora sjukhusmässan Medica i 

Tyskland under det fjärde kvartalet. En ny diskdesinfektor för kirurgiska 
instrument som sänker processtiden med upp till 40% jämfört med konventionella 
desinfektorer presenterades. En ny sk tunneldiskdesinfektor som rengör och 
desinficerar stora volymer kirurgiska instrument i ett kontinuerligt flöde 
introducerades också under kvartalet . 

 
  På den stora Life Science mässan ALAS i USA presenterades en ny desinfektor 

för rengöring av stora godsflöden specifikt framtagen för att möta Life Science 
industrins behov. 

 
  Förvärv av Tjeckisk agent 
 
  Som ett led i affärsområdets uttalade ambition att öka närvaron i forna Östeuropa 

genom egen representation, har Infection Controls Tjeckiska agent förvärvats 
under kvartalet. Verksamheten med säte i Prag omsätter ca 10 Mkr och har 4 
medarbetare. Verksamheten har integrerats från och med den första november 
2006. 

 
  Outsourcing av sterilcentraler i England 
 
  Som tidigare meddelats avser den engelska sjukvårdsmyndigheten (NHS) att låta 

outsourca en stor del av den produktion av sterila instrument som för närvarande 
sker inom de offentliga sjukhusen. NHS har mycket långtgående ambitioner vad 
avser outsourcing men förändringstakten är långsam. Infection Control räknar 
med att få leverera en betydande del av den utrustning som kommer att beställas 
som en följd av projektet under kommande år. 

 
 
 

Affärsområde Extended Care 
 
Marknadsutveckling  

 
2006 2005 Fö rändr. just. fö r 2006 2005 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad kv 4 kv 4  valuta o . fö rvärv 12 m ån 12 mån  valuta o . fö rvärv

Väs teuropa 566,2 518,1 12,1% 1 924,6 1 802,9 6,9%
USA och Kanada 284,6 309,3 2,2% 1 130,0 1 203,1 -7,1%
As ien och Aus tralien 26,9 27,9 2,8% 100,5 105,2 -2,8%
Övriga världen 10,0 7,6 29,8% 25,5 20,2 21,9%
Affärsom rådet totalt 887,7 862,9 8,4% 3 180,6 3 131,4 1,3%  
 
   
  Orderingången har fortsatt utvecklats bra under årets fjärde kvartal och ökade 

organiskt med goda 8,4%. Justeras helårets orderingång för de större 
beställningar i Kanada som bokades under 2006 och 2005 års första kvartal 
ökade orderingången organiskt med 7,2%. 

   
  På marknaderna i Västeuropa var tillväxten över lag god med undantag för 

Storbritannien där volymerna var fallande. 
 
  Orderingången i Nordamerika var blandad med forsatt mycket god tillväxt i USA 

medan volymerna var fallande i Kanada. På utvecklingsmarknaderna var 
tillväxten som helhet god. 
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Resultat  
 

2006 2005 Fö r- 2006 2005 Fö r-

k v 4 kv 4 ändr 12 m ån 12 mån ändr

Nettoom sättning, Mkr 892,6 845,5 5,6% 3 182,7 2 982,1 6,7%

   d:o just. för valuta o. förvärv 11,2% 6,4%

Bruttovins t 442,6 389,2 13,7% 1 472,1 1 396,9 5,4%

Bruttomarginal, % 49,6% 46,0% 3,6% 46,3% 46,8% -0,5%

Rörelsekos tnader, Mkr -222,0 -251,4 -11,7% -984,4 -891,1 10,5%

EBITA 224,4 142,2 57,8% 503,1 521,6 -3,5%

EBITA marginal % 25,1% 16,8% 8,3% 15,8% 17,5% -1,7%

EBIT 220,6 137,8 60,1% 487,7 505,8 -3,6%

EBIT marginal % 24,7% 16,3% 8,4% 15,3% 17,0% -1,7%  
  
 
  EBITA resultatet förbättrades kraftigt under kvartalet och ökade med 58%. 

Förbättringen är ett resultat av god volymutveckling och minskade 
produktionskostnader i spåret av de effektiviseringar som gjorts inom 
patienthanteringsområdet. 

  Det fjärde kvartalet föregående år påverkades negativt av uteblivna 
patienthanteringsleveranser till USA marknaden i spåret av det då rådande FDA-
embargot. 

 
 
Aktiviteter Produktutveckling 
 
  I anslutning till den omläggning av affärsområdets produktionsstruktur för 

patienthanteringsprodukter som genomförts under året har ett omfattande 
produktutvecklingsprogram initierats. Affärsområdet avser att ersätta nuvarande 
sortiment av passiva patientlyftar med ett helt nytt produktprogram. Förändringen 
innebär att tre nya produktplattformar ersätter sju befintliga. Programmet kommer 
att slutföras under 2008 men kommer redan under andra hälften 2007 att leda till 
ett flertal produktlanseringar. 

 
 
  Förvärv av Huntleigh 
 
  Som meddelats i tidigare pressmeddelande hade Getinge per den 3 januari 

erhållit accept ifrån aktieägare motsvarande 95,8% av Huntleigh-aktierna. 
  Vidare var samtliga villkor för erbjudandet uppfyllda. Getinge fullföljer erbjudandet 

och påbörjar avnoteringen. Huntleigh kommer konsolideras i Getingekoncernen 
från och med februari 2007. 

 
  Huntleigh med en omsättning om ca 3 000 Mkr är ett medicintekniskt bolag med 

säte i England. Produktprogrammet omfattar specialmadrasser för att förebygga 
och behandla tryck- och liggsår, produkter för mekanisk kompression som 
förebygger uppkomsten av tromboser i anslutning till kirurgiska ingrepp mm., 
sängar för sjuk och intensivvård samt diagnostisk utrustning för foster- och 
kärldiagnostik. Marknadspositionerna för Huntleighs produkter är genomgående 
mycket goda. Bolaget är globalt ledande inom kompressionsområdet. Vad avser 
sårvårdsmadrasser är man ledande på samtliga regioner utanför Nordamerika. 
På sängmarknaden bedöms Huntleigh vara nummer två i Europa. 
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  Huntleighs sysselsätter ca 2 600 medarbetare globalt. Produktionsanläggningar 
finns primärt i England ( 5 ) men även i USA (1), Australien (1) samt Sydafrika (1). 
Koncernens produkter säljs huvudsakligen på utvecklade marknader via ett 25-tal 
egna säljbolag. Cirka 60% av Huntleighs omsättning sker i Västeuropa och ca 
25% av omsättningen härrör ifrån Nordamerika.  

 
  Huntleigh kommer att integreras i affärsområdet Extended Care som därigenom 

blir en av de absolut största leverantörerna globalt av produkter och tjänster för 
vård av patienter med nedsatt rörlighet och därmed sammanhängande problem 
och sjukdomstillstånd. 

 
  Extended Care bedömer att synergierna mellan de båda verksamheterna är 

mycket stora inom såväl försäljning och administration som inom produktion. 
Huntleigh och Extended Care kompletterar varandra väl på en mängd områden. 
Huntleighs kundgrupp återfinns huvudsakligen på sjukhusmarknaden medan 
Extended Care huvudsakligen är inriktat mot kunder inom institutionell äldrevård. 
Huntleighs och Extended Cares produkter kan med fördel distribueras genom 
samma försäljningskanaler. 

 
  Extended Care räknar med att kunna förbättra Huntleighs rörelseresultat markant 

under den kommande tre års perioden. Extended Care har som finansiellt mål att 
nå och upprätthålla en rörelsemarginal (EBITA) om 19% och en organisk tillväxt 
om 7%. Affärsområdet räknar med att den sammanslagna verksamheten ska 
kunna nå befintliga finansiella målsättningar vad avser rörelsemarginalen under 
2009. Kostnader för integrationen av Huntleigh under de kommande tre åren tros 
komma uppgå till ca 350 Mkr. 
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Övrig information 
Redovisning Bokslutskommunikén 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. 
 
 
Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning för 2006 lämnas med 

2,20 kr (2,00) per aktie, vartill åtgår 444,1 Mkr (403,7). Föreslagen 
avstämningsdag är den 24 april 2007. VPC räknar med att kunna sända 
utdelningen till aktieägarna den 27 april 2007. 

 
 
Bolagsstämma Getinge AB:s ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 19 april 2007, kl 

16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Årsredovisningen för 2006 
kommer att finnas tillgänglig cirka två veckor före stämman och kommer att 
skickas till de aktieägare som anmält att de vill erhålla årsredovisning. Aktieägare 
som önskar deltaga i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB förda 
aktieboken senast den 13 april 2006 och anmäla deltagandet till Getinges 
huvudkontor senast den 13 april 2006. 

   
 
 
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 (första kvartalet 2007) lämnas den 19 april 

2007.  
 
Telefonkonferens Telefonkonferens äger rum idag kl 15.00 svensk tid. För att deltaga, ring: 
  inom Sverige 08-5052 0114 , lösen: Getinge 
  utanför Sverige +44(0)20 7162 0125, lösen: Getinge 
 
  En inspelad version av konferensen är tillgänglig under 5 arbetsdagar på följande 

nr: 
  Sverige: +46 (0)8 5052 0333, access kod: 734613 
  Utanför Sverige: +44 (0)20 7031 4064, access kod: 734613 
 
 
      Getinge 24 januari 2007 
 
 

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-

Mkr kv 4 kv 4 ändr 12 mån 12 mån ändr

Nettoomsättning 3 995,6 3 888,8 2,7% 13 001,3 11 880,4 9,4%

Kostnad för sålda varor 4 -2 127,2 -2 163,1 -1,7% -7 136,3 -6 554,9 8,9%

Bruttovinst 1 868,4 1 725,7 8,3% 5 865,0 5 325,5 10,1%

Bruttomarginal 46,8% 44,4% 2,4% 45,1% 44,8% 0,3%

Försäljningskostnader 4 -646,1 -642,2 0,6% -2 473,6 -2 205,3 12,2%

Administrationskostnader 4 -302,1 -280,0 7,9% -1 155,8 -1 055,5 9,5%

Forsknings- och 
utvecklingskostnader 1) -70,8 -63,7 11,1% -282,1 -257,1 9,7%

Övriga rörelseintäkter och 
rörelsekostnader -9,3 0,4 -2425,0% -17,2 -4,8 258,3%

Rörelseresultat 2) 840,1 740,2 13,5% 1 936,3 1 802,8 7,4%

Rörelsemarginal 21,0% 19,0% 2,0% 14,9% 15,2% -0,3%

Finansnetto -52,5 -47,1 -208,2 -201,4

Resultat före skatt 787,6 693,1 13,6% 1 728,1 1 601,4 7,9%

Skatt -214,8 -197,4 -468,7 -451,7

Nettovinst 572,8 495,7 15,6% 1 259,4 1 149,7 9,5%

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 571,3 493,9 1 254,0 1 138,4
Minoritetsintresse 1,5 1,8 5,4 11,3
Nettovinst 572,8 495,7 1 259,4 1 149,7

Vinst per aktie 3) 2,83 2,45 15,5% 6,21 5,64 10,1%

1) Utvecklingskostnader uppgående till 198,3 Mkr (154,8) har aktiverats under året,
    varav 70,1 Mkr (45,0) i kvartalet.
2) Rörelseresultatet är belastat med avskrivningar
— på immateriella anl tillg -26,3 -16,9 -84,1 -54,1
— på materiella anl tillgångar -55,5 -70,4 -250,1 -274,6

-81,8 -87,3 -334,2 -328,7
3) Det förekommer ingen utspädning
4) På grund av ändrad kategorisering av vissa kostnader har omklassificeringar gjorts från Kostnad 
för sålda varor till Rörelsekostnader i föregående årssiffror.
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Resultat per kvartal 
 

2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006

M k r kv  4 kv  1 kv  2 kv  3 kv  4 kv  1 kv  2 kv  3 kv  4
N ettoom s ä ttn ing 3 476,6 2 525,2 2 739,0 2 727,4 3 888,8 2 974,8 3 147,7 2 883,2 3 995,6

Kos tnad  fö r s å lda  va ro r -1 981,1 -1 348,7 -1 518,7 -1 524,4 -2 163,1 -1 651,3 -1 732,4 -1 625,4 -2 127,2

Bru ttovins t 1 495,5 1 176,5 1 220,3 1 203,0 1 725,7 1 323,5 1 415,3 1 257,8 1 868,4

R öre ls ekos tnader -815,0 -814,1 -866,7 -856,4 -985,5 -1 012,7 -997,4 -890,3 -1 028,3

R öre ls eres u lta t 680,5 362,4 353,6 346,6 740,2 310,8 417,9 367,5 840,1

Finans ne tto -46,9 -49,5 -49,4 -55,4 -47,1 -49,2 -53,6 -52,9 -52,5

R es u lta t fö re  s ka tt 633,6 312,9 304,2 291,2 693,1 261,6 364,3 314,6 787,6

Ska tt -170,4 -87,6 -85,2 -81,5 -197,4 -70,6 -98,4 -84,9 -214,8

N ettovins t 463,2 225,3 219,0 209,7 495,7 191,0 265,9 229,7 572,8

  
 

Koncernens balansräkning 
 

2006 2005
Tillgångar    M k r 31 Dec 31 Dec
Im m ateriella anläggnings tillgångar 5 516,1 5 530,3

Materiella anläggnings tillgångar 1 397,2 1 497,8

Finans iella anläggnings tillgångar 1 876,2 649,8

Varulager 2 082,4 2 156,6

Kortfris tiga fordringar 4 331,5 4 015,2

Likvida m edel 673,3 683,6

Summa tillgångar 15 876,7 14 533,3

Eget kapital och skulder
Eget kapital 6 004,8 5 381,3

Långfris tiga skulder 6 567,6 6 159,2

Kortfris tiga skulder 3 304,3 2 992,8

Summa eget kapital och skulder 15 876,7 14 533,3
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

2006 2005 2006 2005
M k r kv 4 kv 4 12 m ån 12 mån
Den löpande verksam heten
Rörelseresultat 840,1 740,2 1 936,3 1 802,8
Jus teringar för pos ter som  ej ingår i 
kassaflödet 77,1 81,0 277,2 329,1
Finans iella pos ter -47,7 -42,2 -203,4 -196,5

Betald skatt -79,5 -115,8 -387,4 -475,9

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 790,0 663,2 1 622,7 1 459,5

Förändringar i rörelsekapital
  Varulager 216,8 334,2 -75,1 -130,4
  Utrus tning för uthyrning -8,8 4,1 -10,5 -13,7
  Kortfris tiga fordringar -793,6 -668,4 -483,8 -125,7
  Kortfris tiga rörelseskulder 99,8 18,6 451,9 3,7
  Ianspråktagna om s trukturerings reserver -0,1 -2,6 -0,7 -24,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 304,1 349,1 1 504,5 1 169,3

Investeringsverksam heten
Förvärv av dotterföretag -33,2 -138,2 -272,3 -265,4
Förvärv av im m ateriella anläggnings tillgångar -73,0 -48,9 -205,6 -166,9
Förvärv av m ateriella anläggnings tillgångar -110,6 -66,7 -315,4 -235,7
Avyttring av m ateriella anläggnings tillgångar 5,6 6,4 157,3 10,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -211,2 -247,4 -636,0 -657,2

Finansieringsverksam heten
Förändring av räntebärande skuld 947,3 -261,0 568,2 142,6
Förändring av långfris tiga fordringar -1 186,4 -7,9 -1 276,9 108,2
Nettoförändring av m inoriteter -3,5 – 51,0 – 
Utbetald utdelning – – -405,4 -333,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -242,6 -268,9 -1 063,1 -82,3

Periodens kassaflöde -149,7 -167,2 -194,6 429,8

Likvida m edel vid periodens  början 682,6 849,7 683,6 484,9

Om räkningsdifferenser 140,4 1,1 184,3 -231,1
Likvida m edel vid periodens  s lut 673,3 683,6 673,3 683,6
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Operativ kassaflödesanalys 
 

2006 2005 2006 2005
M k r kv 4 kv 4 12 m ån 12 mån
Rörelsen
Rörelseresultat 840,1 740,2 1 936,3 1 802,8
Jus teringar för pos ter som  ej ingår i 
kassaflödet 77,1 81,0 277,2 329,1

917,2 821,2 2 213,5 2 131,9

Förändring i operativt kapital
  Varulager 216,8 334,2 -75,1 -130,4
  Utrus tning för uthyrning -8,8 4,1 -10,5 -13,7
  Kortfris tiga fordringar -793,6 -668,4 -483,8 -125,7
  Kortfris tiga rörelseskulder 99,8 18,6 451,9 3,7

Operativt kassaflöde 431,4 509,7 2 096,0 1 865,8

 

Koncernens räntebärande nettoskuld 

2006 2005
M k r 31 Dec 31 Dec
Skulder till kreditins titut 4 609,5 4 097,4

Avsättningar för pens ioner, räntebärande 1 638,9 1 690,4

Avgår likvida m edel -673,3 -683,7

Räntebärande nettoskuld 5 575,1 5 104,1
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Förändring eget kapital 
 

2006 2005
M k r 31 Dec 31 Dec
Ingående eget kapital 5 381,3 4 269,6
Effekt av byte av redovisningsprincip till 
IFRS på ingående kapital 97,0
Ingående eget kapital jus terat i enlighet 
m ed ny princip 5 381,3 4 366,6
Utdelning -403,7 -333,1
Utdelning till m inoritet -1,7 – 
Förändring om värderings reserv 
säkrings redovisning 159,9 -184,5
Förändring av m inoritet -51,0 – 
Om räkningsdifferens -339,4 382,6
Periodens  resultat 1 259,4 1 149,7
Utgående eget kapital 6 004,8 5 381,3

Hänförligt till:
Moderbolagets  aktieägare 5 983,3 5 307,4
Minoritets intresse 21,5 73,9
Totalt eget kapital 6 004,8 5 381,3

 

Koncernens nyckeltal 
2006 2005 Fö r- 2006 2005 Fö r-

kv 4 kv 4 ändr 12 m ån 12 mån ändr

Orderingång, Mkr 3 659,7 3 557,3 2,9% 13 316,4 12 225,0 8,9%

   d:o jus t. för valuta o. förvärv 8,5% 8,0%

Nettoom sättning, Mkr 3 995,6 3 888,8 2,7% 13 001,3 11 880,4 9,4%

   d:o jus t. för valuta o. förvärv 7,6% 8,5%

Vins t per aktie efter full s katt, kronor 2,83 2,45 15,5% 6,21 5,64 10,1%

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

Arbetande kapital, Mkr 10 217,4 9 571,0 6,8%

Avkas tning på arbetande kapital, procent 18,8% 18,5% 0,3%

Avkas tning på eget kapital, procent 22,6% 24,3% -1,7%

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,93 0,95 -0,02

Räntetäckningsgrad, ggr 9,0 8,3 0,7

Soliditet, procent 37,8% 37,0% 0,8%

Eget kapital per aktie, kronor 29,64 26,29 12,7%

Antal ans tällda vid periodens  s lut 7 531 7 362  
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Förvärvade och avyttrade bolag under 2006 
   
  BHM Medical Inc 
  I juli 2006 förvärvärvades återstående 25% av aktierna i det kanadensiska 

bolaget BHM Medical Inc för cirka 198 Mkr. Goodwill som uppkommit i samband 
med detta förvärv uppgår till cirka 64 Mkr. 

 
  OTY GmbH 
  Den 21 augusti förvärvades 60% av aktierna i bolaget OTY GmbH. OTY är ett 

innovativt och snabbväxande bolag inom telemedicinområdet inriktat på produkter 
och lösningar för sjukhusens IT-infrastruktur med fokus på operationsrummet. Vid 
förvärvet uppgick bolagets tillgångar till cirka 14 Mkr och skulder till 12 Mkr. Den 
överenskomna köpeskillingen uppgick till cirka 44 Mkr. Omsättningen 2005/06 
uppgick till cirka 21 Mkr, resultat före skatt till cirka 10 Mkr och antalet      
anställda 13. 

  OTY konsolideras fr.o.m. juli. 
  
  LIC Audio AB 
  Under andra kvartalet avyttrades bolaget LIC Audio AB, vars verksamhet 
  redovisats separat inom Getingekoncernen. Bolaget utvecklar, säljer och utför  
  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. 

  Bolaget konsoliderades t.o.m. april.  
 
  Getinge South Africa (Pty) Ltd 
  Infection Control’s säljbolag Getinge South Africa (Pty) Ltd avyttrades i juli 2006. 

Försäljningen 2005 uppgick till cirka 12 Mkr. Köpeskillingen för aktierna uppgick 
till cirka 1 Mkr. Det koncernmässiga resultatet av försäljningen uppgick till en 
förlust om cirka 4 Mkr. 

  Bolaget konsoliderades t.o.m. juni. 
   
  Förvärv av Medical Systems i Brasilien. 

Den 18:e oktober förvärvades 75% av aktierna brasilianska Medical System 
Comércio e Indústria Médica Ltda. som tillverkar och marknadsför 
förbrukningsvaror för öppen hjärtkirurgi. Bolaget omsatte 2005 ca 26 Mkr, resultat 
före skatt uppgick till cirka 10 Mkr och antalet medarbetare till 23. Tillgångarna 
uppgick till cirka 25 Mkr och skulderna till 12 Mkr. Förvärvspriset för aktierna 
uppgick till cirka 21 Mkr. 
Medical Systems konsolideras i koncernen från och med oktober 2006. 
 

  Förvärv av Getinge Czech Republic. 
Den 31:e oktober förvärvades verksamheten av Getinge Czech Republic, 
förvärvet har genomförts i form av ett inkråmsförvärv. Bolaget omsatte 2005 ca 
10 Mkr, resultat före skatt uppgick till cirka 2 Mkr och antalet medarbetare till 4. 
Tillgångarna uppskattas till cirka 5 Mkr och skulderna till 0,2 Mkr. Förvärvspriset 
för verksamheten uppgår till cirka 10 Mkr. 
Getinge Czech Republic konsolideras i koncernen från och med november 2006. 
 

  Förvärv av Huntleigh Technology PLC. 
Getinge koncernen hade per den 31 december 2006 förvärvat 21,52% av totala 
antalet aktier i Huntleigh. Köpeskillingen uppgick till 88,1 MGBP (1 189 Mkr), 
vilket motsvarar 480 pence per aktie. 
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Definitioner 
EBIT  Rörelseresultat 
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar som har 

identifierats i samband med företagsförvärv 
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