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• Nettoomsättningen minskade med ca 17 %* och uppgick till 422 mkr (499). Orderingången 

minskade med ca 15 %* och uppgick till 431 mkr (507). Under fjärde kvartalet har orderingången 
förbättrats, jämfört med tidigare kvartal under året. 

 
• Etablering pågår av en verksamhet inom medicinteknik i Kina. Avtal med Novo Nordisk 

säkerställer beläggningen initialt t o m 2012. 
 
• Rörelseresultatet uppgick till 9,6 mkr (50,3). Resultatförsämringen är hänförlig till den lägre 

volymen samt kostnader för kapacitetsanpassningar. Sammantaget har under året åtgärder 
genomförts vilka medför en kostnadsminskning motsvarande ca 30 mkr i årstakt.  

 
• Stabilt kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,5 mkr (69,7). 
 
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,5 mkr (37,0). 
 
• Resultat efter skatt uppgick till 1,6 mkr (27,9) vilket motsvarar 0:26 kr (4:62) per aktie. 
 
• Styrelsen föreslår att ingen (1:50) utdelning lämnas. 
 
VD Göran Brorsson kommenterar: 
”Utvecklingen för medicinteknikverksamheten har varit en besvikelse under 2009. Volymutvecklingen 
påverkades negativt av osäkerheten i marknadsutvecklingen och våra kunders lagerpositioner. 
Marknadsåterhämtningen har gått långsammare än vad vi tidigare väntat oss. Vi ser nu slutet på 
denna anpassning och vi är väl positionerade att kunna ta tillvara på de möjligheter som nu kommer 
att öppnas. En bibehållen marknadsposition tillsammans med att vi startat ett antal nya projekt under 
2009 gör att vi ser goda tillväxtmöjligheter för 2010”.  
 
 Okt-dec Okt-dec Jan-dec  Jan-dec 
  2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning, mkr 112,5 139,3 422,0 499,4
Tillväxt, %* -20,3 11,8 -16,8 11,3
Rörelseresultat, mkr 3,8 14,8 9,6 50,3
Rörelsemarginal, % 3,4 10,6 2,3 10,1
Resultat efter finansiella poster 1,7 11,0 0,5 37,0
Resultat efter skatt 1,3 9,3 1,6 27,9
Vinst per aktie före utspädning, kr 0:21 1:54 0:26 4:62
 
* Justerat för årets valutakursförändringar. 
 
 Elos AB (publ) 

Org.nr  556021-9650 
Nya Stadens Torg 10 
531 31  Lidköping 

Telefon 0510 48 43 60 
Telefax 0510 680 04 
www.elos.se 



   

Allmänt om verksamheten 
Koncernen är verksam inom två affärsområden – Medicinteknik och Precisionsteknik. Tyngdpunkten finns 
inom Medicinteknik. 
 
Elos B-aktie sektorklassificeras som Health Care-bolag i NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolagets firma 
ändrades under 2008 efter årsstämmans beslut, från AB Westergyllen till Elos AB.  
 
Fakturering och resultat fjärde kvartalet 2009 
Koncernens nettoomsättning minskade under fjärde kvartalet och uppgick till 113 mkr (139). Justerat för 
valutakursförändringar är utfallet 29 mkr lägre jämfört med föregående år. Efterfrågebilden har varit 
varierande mellan koncernens olika segment. Marknadsläget har fortsatt karaktäriserats av osäkerhet kring 
efterfrågeläget vilket gjort att kunder senarelägger beställningar och minskar orderstorlekar för att justera 
och balansera sina lagersaldon. Orderingången ökade, jämfört med tidigare kvartal under 2009, och 
uppgick till 124 mkr (133).   
 
Rörelseresultatet uppgick till 3,8 mkr (14,8). Under kvartalet har utvecklingsinsatserna ökats. Nya 
produkter och tjänster har introducerats. Arbetet med nya kundprojekt har fortsatt att öka i omfattning. 
Finansnettot förbättrades och uppgick till -2,1 mkr (-3,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,7 
mkr (11,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,7 mkr (31,3). 
 
Resultat efter skatt uppgick till 1,3 mkr (9,3), vilket motsvarar 0:21 kr (1:54) per aktie före utspädning.  
 
Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
Beslut har fattats om att etablera en verksamhet i Kina. Etableringen är en del av koncernens strategi att 
utveckla medicinteknikverksamheten geografiskt och kommer att vara en bas för leveranser till koncernens 
medicinteknikkunder som nu etablerar sig på den kinesiska marknaden. Avtalet med Novo Nordisk 
säkerställer beläggningen fram till utgången av 2012. Anläggningen kommer att tas i drift under tredje 
kvartalet 2010. 
 
Fakturering och resultat januari – december 2009 
Koncernens nettoomsättning minskade under året med 17 % och uppgick till 422 mkr (499). 
Valutakursförändringar under året, då främst den svenska kronans förändring mot den danska kronan, har 
medfört att nettoomsättning påverkats positivt med ca 8 mkr. Orderingången minskade under året med ca 
15 %, justerat för årets valutaförändringar, och uppgick till 431 mkr (507). 
 
Rörelseresultatet uppgick till 9,6 mkr (50,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,5 mkr (37,0). 
Resultatförsämringen är hänförlig till den lägre volymen. För att balansera den negativa volymutvecklingen 
har åtgärder genomförts för att sänka koncernens kostnadsnivå. Sammantaget medför detta bland annat 
att antalet anställda minskats med 37 medarbetare under året. Genomförda kostnadsanpassningar 
motsvarar kostnadsminskningar på ca 30 mkr i årstakt. Koncernens finansnetto har förbättrats och uppgick 
till -9,1 mkr (-13,3).  
 
Resultat efter skatt uppgick till 1,6 mkr (27,9), vilket motsvarar 0:26 kr (4:62) per aktie före utspädning. 
Valutakursförändringar har påverkat resultatet efter skatt negativt med 0,2 mkr. 
 
Medicinteknik 
Affärsområdet är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av mekaniska medicinteknik-
produkter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. För att ytterligare 
förstärka kundfokuseringen har en ny kundorienterad organisation för koncernens medicinteknik-
verksamhet etablerats. Den nya organisationen medför att verksamheten inom Elos Medical och Elos Pinol 
samordnats. Organisationen är indelad i tre affärssegment Dental, Ortopedi och Medical Devices.    
 
 Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning 68,0 85,5 251,8 307,1
Tillväxt, %* -22,2 11,1 -20,0 7,4
Rörelseresultat -0,6 10,2 2,6 36,4
Rörelsemarginal, % -0,9 11,9 1,0 11,9
 
Medicinteknik, som är ett prioriterat tillväxtområde inom koncernen, har under året påverkats negativt av 
minskad efterfrågan i kombination med att kunder prioriterat att anpassa sina lagervolymer till en dämpad 
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efterfrågebild. Det bakomliggande efterfrågeläget är varierande mellan de olika prioriterade 
marknadssegmenten. Tillväxten inom marknadssegment som helt eller delvis finansieras av konsumenten, 
t ex dentala implantat och hörapparater, har påverkats negativt av omvärldsutvecklingen. Områden där 
den offentliga sjukvården står för kostnaden har påverkats i mindre grad. 
 
Ortopedisegmenten, Trauma och Spine, uppvisar en stabil underliggande efterfrågan. Arbetet med att 
utveckla affärsrelationerna med ett flertal nya kunder som har en betydande tillväxtpotential inom 
Ortopediområdet, har resulterat i ett stort antal inkörningar av nya produkter under året. 
Diabetessegmentet uppvisar fortsatt en stabil utveckling. Dentalsegmentet har uppvisat en starkt 
varierande efterfrågan vilket påverkat leverans- och resultatutveckling negativt. Den minskade efterfrågan 
har medfört att åtgärder vidtagits för att anpassa kostnaderna till en mer dämpad volymutveckling.  
 
Koncernens strategi är att inom affärsområdet i ökande omfattning utveckla egna produkter som 
komplement till koncernens uppdragstillverkning. Marknadsreaktionerna har varit positiva och under 2009 
har avtal med kunder slutits som kommer att resultera i leveranser under kommande år.  
 
Nettoomsättningen uppgick till 252 mkr (307) vilket motsvarar en minskning med 20 procent justerat för 
valutakursförändringar. Volymminskningen är huvudsakligen hänförligt till Dental och Ljud & Vibration. 
Orderingången minskade under året med 19 %, justerat för årets valutaförändringar, till 253 mkr (306). 
Rörelseresultatet har försämrats avsevärt och uppgick till 2,6 mkr (36,4) vilket ger en rörelsemarginal på 
1,0 procent (11,9).  
 
Precisionsteknik 
Affärsområdet består av enheterna Elos Precision och Elos Fixturlaser. Elos Precision är specialiserat på 
tillverkning av små, komplexa detaljer med höga krav på precision och kvalitet. Elos Fixturlaser tillverkar 
och marknadsför laserbaserade uppriktnings- och positioneringssystem.  
 
 Okt-dec Okt-dec Jan-dec  Jan-dec 
Mkr 2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning 46,5 54,7 173,4 194,2
Tillväxt, % -15,0 12,1 -10,7 16,6
Rörelseresultat 5,9 6,4 14,1 21,0
Rörelsemarginal, % 12,7 11,7 8,1 10,8
 
Affärsområdet Precisionstekniks utveckling under 2009 uppvisar en splittrad bild. Den del av verksamheten 
som är relaterad till energisektorn (turbin, offshore och vindkraft) uppvisar fortsatt en tillfredsställande 
efterfrågan. Övriga marknadssegment (process- och verkstadsindustrin) har påtagligt påverkats av 
omvärldsutvecklingen.   
 
För Elos Precision har turbin- och offshoresegmenten utvecklats positivt. Övriga marknadssegment 
uppvisar en mycket svag utveckling. För att anpassa verksamheten till den aktuella volymutvecklingen har 
åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna, huvudsakligen i form av bemanningsreduktioner. Vidtagna 
åtgärder har fått avsedd effekt. Även Elos Fixturlasers orderingång och leveranser har påverkats negativt 
av omvärldsutvecklingen. Efterfrågeläget har förbättrats successivt under andra halvåret. Två nya 
produkter, UPAD XA och XA Geo, har lanserats under det fjärde kvartalet. 
 
Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 173 mkr (194) vilket motsvarar en minskning med 11 %. 
Orderingången minskade under året med 11 % till 178 mkr (201). Det sammantagna rörelseresultatet 
försämrades och uppgick till 14,1 mkr (21,0). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (10,8).  
 
Investeringar 
Koncernens investeringar i byggnader, mark, maskiner och inventarier uppgick till 37,4 mkr (39,5). En 
betydande del, ca 22 mkr, av dessa investeringar är hänförliga till Elos Precision. Utöver detta har 4,6 mkr 
(3,0) investerats i balanserade utvecklingskostnader och 0,3 mkr (2,2) i immateriella anläggningstillgångar.  
 
Finansiell ställning och likviditet 
Koncernens balansomslutning har under året minskat med 45 mkr och uppgår till 526 mkr (571). Den lägre 
balansomslutningen är en följd av den lägre affärsvolymen och minskade omsättningstillgångar. 
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Koncernens egna kapital uppgår till 188 mkr (199). Det egna kapitalet per aktie uppgick till 31:15 kronor 
(32:91). 
 
Den finansiella ställningen har förbättrats något under året. Det egna riskbärande kapitalet uppgick vid 
årsskiftet till 216 mkr (229), vilket motsvarar 41,1 procent (40,0) av totalkapitalet. Koncernens soliditet 
uppgick till 35,8 procent (34,9).  
 
Koncernens kassaflöde för kvarvarande verksamheter från den löpande verksamheten uppgick till 43,5 
mkr (69,7). Kassaflödet efter investeringar och försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 26,4 mkr 
(53,9).  
   
Koncernens nettolåneskuld ökade marginellt under året och uppgick vid årsskiftet till 229 mkr (226).  
 
Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick vid årsskiftet till 87,4 mkr (109,8).  
 
Personal 
Vid periodens slut hade koncernen 336 (373) heltidsanställda.  
 
Konvertibelprogram 
Årsstämman i Elos AB beslutade den 28 april 2008 att godkänna styrelsens förslag om emission av högst 
200 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst 16 000 000 SEK, med löptid från den 1 juli 2008 till 
den 30 juni 2011. Rätt att teckna konvertiblerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
personer som vid teckningstidens utgång var tillsvidareanställda i koncernen. Anställda inom 
Eloskoncernen har tecknat konvertibler om totalt 13 920 000 SEK motsvarande 185 600 konvertibler till 
konverteringskursen 75 SEK. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier blir utspädningen 3,1 % av 
aktiekapitalet och 1,2 % av röstetalet, baserat på antalet idag registrerade aktier. Konvertibelräntan är 
fastställd till 4,45 %. Varje konvertibel kan under perioden 1 maj till 15 juni 2011 konverteras till en aktie av 
serie B i Elos AB. Transaktioner hänförliga till konvertiblerna genomfördes i juli 2008 och ingår i 
koncernens rapportering sedan dess. Egetkapitalandel har beräknats enligt IAS 32. Eftersom 
konvertibelräntan i stort motsvarar marknadsräntan så påverkas inte koncernens egna kapital i någon 
väsentlig utsträckning. 
 
Moderbolaget 
Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom 
teknisk support, finansiering och ekonomisk kontroll.  
 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4,2 mkr (4,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,0 
mkr (-0,1). I resultatet ingår koncerninterna utdelningar på 23,3 mkr (7,5).  
 
Andelen eget riskbärande kapital uppgick till 78,5 procent (70,0). Soliditeten uppgick till 78,5 procent 
(70,1). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 69,4 mkr (89,1). 
 
Utdelning 
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen (1:50) utdelning lämnas. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med 
kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex prisrisker för insatsvaror. Till detta kommer 
finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer. En detaljerad beskrivning av 
koncernens risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av dessa återfinns i förvaltningsberättelsen för 
årsredovisningen 2008. 
 
Redovisningsprinciper   
Elos tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS). 
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering och 
Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell 
rapportering RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer. 
 
Nya redovisningsprinciper 2009 
Ett antal ändringar av befintliga standarder, nya tolkning samt en ny standard (IFRS 8) har trätt i kraft per 1 
januari 2009. För Elos vidkommande har följande standarder och tolkningar som trätt i kraft per 1 januari 
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2009 bedömts vara relevanta för utformningen av den finansiella rapporten samt dess 
redovisningsprinciper. 
 
IAS1, Utformning av finansiella rapporter 
Denna rapport innebär att koncernens resultaträkning utökas med övriga poster i totalresultat. Dessa 
poster redovisades tidigare direkt i eget kapital. Som en konsekvens utgår dessa poster i förändringen av 
koncernens eget kapital. Förändringen innebär inte att någon ny information redovisas eller några 
förändringar av nyckeltal. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan 
användas. 
 
IFRS 8, Rörelsesegment 
Denna standard har som utgångspunkt att segmentsupplysningar skall presenteras utifrån ledningens 
perspektiv. Elos segmentsinformation har redan tidigare utgår ifrån den interna rapporteringen. Detta får till 
följd att Elos segmentsindelning inte förändras jämfört med vad som tidigare presenterats i enlighet med 
IAS 14. 
 
Utsikter inför 2010 
Marknadsutvecklingen är fortsatt svårbedömd. Efterfrågan för koncernens produkter och tjänster bedöms 
successivt förbättras under 2010. 
 
Årsstämma 
Årsstämma hålls i Lidköping den 28 april 2010. 
 
Valberedning 
Vid ordinarie årsstämma 2009 bestämdes att valberedningen skall bestå av en representant för envar av 
de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre 
aktieägarna. Valberedningens uppgift inför 2010 års ordinarie årsstämma är att lämna förslag på 
styrelseledamöter samt arvoden till styrelsen och revisorerna. 
 
Valberedningen inför årsstämman 2010 består av Lars Runmarker, Sture Öster och Bo Nilsson som 
representanter för de största aktieägarna och Ingemar Johansson som representant för de mindre 
aktieägarna.  
 
Årsredovisning 
Elos årsredovisning beräknas vara klar i månadsskiftet mars/april 2010 och kommer att finnas tillgänglig på 
företaget och på Elos webbplats, www.elos.se. Tryckt årsredovisning kommer samtidigt att skickas till 
aktieägarna. 
 
Ekonomisk information 2010   
Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 28 april 2010. 
Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 19 augusti 2010. 
Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 27 oktober 2010. 
 
 

Lidköping den 25 februari 2010  För ytterligare information kontakta: 

Elos AB  (publ)   Göran Brorsson, VD och koncernchef 
Styrelsen    Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 
    E-post: goran.brorsson@elos.se 
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Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Resultaträkning (Mkr) 2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning 112,5 139,3 422,0 499,4
Kostnad för sålda varor -85,1 -100,6 -323,8 -360,2
Bruttoresultat 27,4 38,7 98,2 139,2
Försäljningskostnader -6,9 -7,1 -26,1 -26,9
Administrationskostnader -11,6 -13,1 -44,2 -45,9
Utvecklingskostnader -5,6 -5,2 -19,8 -18,9
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,5 1,5 1,5 2,8
Rörelseresultat 3,8 14,8 9,6 50,3
Finansiella intäkter 0,1 0,4 0,4 1,4
Finansiella kostnader -2,2 -4,2 -9,5 -14,7
Resultat efter finansiella poster 1,7 11,0 0,5 37,0
Skatter -0,4 -1,7 1,1 -9,1
Resultat efter skatt 1,3 9,3 1,6 27,9

Rapport över totalresultat (Mkr)
Resultat efter skatt 1,3 9,3 1,6 27,9
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 1,4 11,2 -5,7 13,9
Säkring av nettoinvestering -0,3 -5,6 2,5 -8,0
Summa totalresultat 2,4 14,9 -1,6 33,8
Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 2,4 14,9 -1,6 33,8

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 13,1% 17,7% 11,2% 17,0%
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 3,4% 10,6% 2,3% 10,1%

Avskrivningar som belastat resultatet 10,9 9,9 37,6 34,4

Resultat efter skatt per aktie (kr) före utspädning 0:21 1:54 0:26 4:62
Resultat efter skatt per aktie (kr) efter utspädn ** 0:21 1:51 0:25 4:58
Medelantal aktier (tusen) före utspädning 6 051 6 051 6 051 6 051
Medelantal aktier (tusen) efter utspädning ** 6 237 6 237 6 237 6 144
Antal aktier vid periodens slut (tusen) 6 051 6 051 6 051 6 051

** Hänsyn har tagits till konvertibler utgivna 2008-07-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG
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Mkr 2009-12-31 2008-12-31
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 54,7 57,3
Materiella anläggningstillgångar 249,7 251,9
Övriga omsättningstillgångar 199,0 219,5
Kassa och bank 21,4 41,2
Tillgång som innehas för försäljning 1,5 1,5
Summa tillgångar 526,3 571,4

Eget kapital och skulder
Eget kapital     188,5 199,1
Långfristiga skulder 223,1 238,9
Kortfristiga skulder 114,7 133,4
Summa eget kapital och skulder 526,3 571,4

Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008
Räntabilitet på sysselsatt kapital % 2,9 11,6
Räntabilitet på eget kapital % 1,1 15,0
Andel riskbärande kapital % 41,1 40,0
Soliditet % 35,8 34,9
Nettolåneskuld Mkr 228,9 225,8
Investeringar exkl aktier Mkr 42,3 44,7
Medelantal anställda 343 368
Eget kapital per aktie kr 31:15 32:91
Utdelning kr 1:50 1:50

31 dec 31 dec
Mkr 2009 2008
Ingående balans 199,1 174,4
Utdelning -9,1 -9,1
Summa totalresultat -1,5 33,8
Utgående eget kapital 188,5 199,1

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG
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Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Resultat efter finansnetto 1,7 11,0 0,5 37,0
Justeringsposter 10,2 9,7 38,1 33,8
Betald skatt 0,1 3,7 -3,7 -0,8
Förändring av rörelsekapital 13,7 6,9 8,6 -0,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,7 31,3 43,5 69,7
Investeringar i anläggningstillgångar -5,2 -4,1 -17,2 -18,9
Försäljning av övriga anläggningstillgångar 0,0 1,5 0,1 3,1
Återstår efter anläggningsinvesteringar 20,5 28,7 26,4 53,9
Förändring av räntebärande lån -23,8 -20,7 -37,0 -24,4
Utdelning 0,0 0,0 -9,1 -9,1
Periodens kassaflöde -3,3 8,0 -19,7 20,4
Likvida medel vid periodens början 24,8 33,1 41,2 20,8
Kursdifferenser i likvida medel -0,1 0,1 -0,1 0,0
Likvida medel vid periodens slut 21,4 41,2 21,4 41,2

Nettoomsättning Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Medicinteknik 68,0 85,5 251,8 307,1
Precisionsteknik 46,5 54,7 173,4 194,2
Övrigt -2,0 -0,9 -3,2 -1,9
Summa nettoomsättning 112,5 139,3 422,0 499,4

Rörelseresultat Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Medicinteknik -0,6 10,2 2,6 36,4
Precisionsteknik 5,9 6,4 14,1 21,0
Övrigt -1,5 -1,8 -7,1 -7,1
Summa rörelseresultat 3,8 14,8 9,6 50,3

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT
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Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008
Nettoomsättning 112,5 87,8 110,0 111,7 139,3 122,1 122,7 115,3
Kostnad för sålda varor -85,1 -66,7 -83,0 -89,0 -100,6 -91,1 -87,7 -80,8
Bruttoresultat 27,4 21,1 27,0 22,7 38,7 31,0 35,0 34,5
Förs, adm o utv kostnader -24,1 -18,4 -24,0 -23,6 -25,4 -20,6 -23,7 -22,0
Övriga rörelseposter 0,5 0,1 0,8 0,1 1,5 0,1 0,9 0,3
Rörelseresultat 3,8 2,8 3,8 -0,8 14,8 10,5 12,2 12,8
Finansnetto -2,1 -2,0 -2,3 -2,7 -3,8 -3,4 -3,1 -3,0
Resultat efter 
finansiella poster 1,7 0,8 1,5 -3,5 11,0 7,1 9,1 9,8
Skatter -0,4 -0,7 -0,5 2,7 -1,7 -2,1 -2,5 -2,8

Resultat efter skatt 1,3 0,1 1,0 -0,8 9,3 5,0 6,6 7,0

Nettoomsättning Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008
Medicinteknik 68,0 49,6 66,6 67,6 85,5 72,8 78,8 70,0
Precisionsteknik 46,5 38,7 43,7 44,5 54,7 49,4 44,6 45,5
Övrigt -2,0 -0,5 -0,3 -0,4 -0,9 -0,1 -0,7 -0,2
Summa 112,5 87,8 110,0 111,7 139,3 122,1 122,7 115,3

Rörelseresultat Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Mkr 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008
Medicinteknik -0,6 -1,1 4,1 0,2 10,2 7,3 9,6 9,3
Precisionsteknik 5,9 5,5 1,7 1,0 6,4 5,0 4,6 5,0
Övrigt -1,5 -1,6 -2,0 -2,0 -1,8 -1,8 -2,0 -1,5
Summa 3,8 2,8 3,8 -0,8 14,8 10,5 12,2 12,8

 

 KVARTALSVÄRDEN KONCERNEN

KVARTALSVÄRDEN AFFÄRSOMRÅDEN
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Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
Mkr 2009 2008 2009 2008
Nettoomsättning 1,1 1,1 4,2 4,0
Kostnad för sålda varor 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttoresultat 1,1 1,1 4,2 4,0
Administrationskostnader -2,6 -2,7 -11,2 -10,7
Övriga rörelseintäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -1,5 -1,6 -7,0 -6,7
Resultat från andelar i konc bolag 0,0 0,0 23,3 7,5
Finansiella intäkter 0,1 0,6 2,3 2,2
Finansiella kostnader -0,7 -0,8 -8,6 -3,1
Resultat efter finansiella poster -2,1 -1,8 10,0 -0,1
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatter 0,6 0,5 3,5 2,1
Årets resultat -1,5 -1,3 13,5 2,0

Mkr 2009-12-31 2008-12-31
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 0,3 0,4
Finansiella anläggningstillgångar 147,2 139,8
Övriga omsättningstillgångar 29,6 20,2
Kassa och bank 19,4 39,1
Summa tillgångar 196,5 199,5

Eget kapital och skulder
Eget kapital     153,1 138,7
Obeskattade reserver 1,4 1,4
Avsättningar 5,4 5,4
Långfristiga skulder 25,7 33,1
Kortfristiga skulder 10,9 20,9
Summa eget kapital och skulder 196,5 199,5
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Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2010 kl 08.30 (CET).

 


