
   Delårsrapport januari-september 2010 
 

Elanders delårsrapport januari-september 2010  1 (12) 

 
 

Pressmeddelande från Elanders AB (publ)  2010-10-21 
 
 
Januari-september 
 

 Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 Mkr (1 302,0 Mkr). 

 Rörelseresultatet uppgick till -81,8 Mkr (-31,7 Mkr), varav poster av engångskaraktär utgjorde  
-39,7 Mkr (-16,4 Mkr) netto. 

 Resultatet före skatt uppgick till -104,1 Mkr (-56,5 Mkr). 

 Nettoresultatet uppgick till -82,5 Mkr (-37,2 Mkr) eller -8,29 kronor per aktie (-3,78 kronor per 
aktie)1). 

 Det operativa kassaflödet uppgick till -85,5 Mkr (34,0 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde        
-26,8 Mkr (0,0 Mkr).  

 Företrädesemissionen är nu genomförd och inbringade 208,1 Mkr efter emissionskostnader. 
Genom nyemissionen stärks Elanders finansiella ställning.   

 Under juli månad träffade Elanders avtal om att förvärva verksamheten i förpacknings-
tryckeriet Printpack i Tyskland med en årlig omsättning om ca 100 Mkr.  

 I september varslades 55 personer i Sverige. I samband med detta har strukturkostnader om 
58,5 Mkr belastat rörelseresultatet, varav merparten utgjorde kostnader för personalneddrag-
ningar.  

 Ett nytt tvåårigt kreditavtal har under slutet av september månad tecknats med bankerna. 

 För 2010 upprepas prognosen om ett resultat före skatt om ca -110 Mkr inklusive kostnader 
om ca 80 Mkr för strukturåtgärder under andra halvåret. För 2011 förutses ett positivt resultat 
före skatt.  

 
Det tredje kvartalet 
 

 Omsättningen ökade med 6,6 % och uppgick till 405,8 Mkr (380,7 Mkr). 

 Rörelseresultatet uppgick till -61,8 Mkr (-21,4 Mkr), varav engångsposter netto utgjorde -54,5 
Mkr (0,0 Mkr).  

 Resultatet före skatt uppgick till -70,5 Mkr (-27,8 Mkr). 

 Nettoresultatet uppgick till -52,0 Mkr (-16,6 Mkr) eller -5,04 kronor per aktie (-1,67 kronor per 
aktie)1). 

 Det operativa kassaflödet uppgick till -14,1 Mkr (-33,0 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde       
-23,6 Mkr (0,0 Mkr). 

1)
 Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 

 

 
KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 
 
Under tredje kvartalet har vi sett tydliga tecken på återhämtning i marknaden, precis som vi förutsåg vid 
halvårsskiftet. Det starkaste bidraget till den ökade omsättningen under tredje kvartalet kommer från kunder 
verksamma inom industri samt automotive. Dessutom blir det alltmer tydligt att efterfrågan på förpackningar, 
marknadsmaterial och personaliserade produkter ökar medan traditionellt tryck såsom användarmanualer, 
läromedel och böcker minskar. Den omställning som Elanders nu genomför ligger helt i linje med dessa 
trendskiften. 
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Som ett led i koncernens strategi att expandera inom förpackningsproduktion förvärvades ett tyskt 
förpackningstryckeri, Printpack, under tredje kvartalet. Integreringen av Printpack har gått betydligt snabbare 
än beräknat och har redan börjat ge synergier med Elanders befintliga verksamhet i Tyskland.  
 
Nyemissionen som beslutades under kvartalet genomfördes och Elanders tillfördes cirka 208 Mkr efter 
emissionskostnader. Detta kapital stärker Elanders finansiella ställning och skapar förutsättningar för fortsatt 
expansion och utveckling av bolaget. 
 
De strukturåtgärder som aviserades i halvårsrapporten gällande i huvudsak den svenska verksamheten är 
nu under genomförande med syfte att reducera personalstyrkan och optimera resursutnyttjandet, allt för att 
skapa ett konkurrenskraftigare Elanders. I samband med detta har viss produktionskapacitet flyttats från 
västra Europa till såväl östra Europa som Sydamerika. Detta arbete fortlöper under fjärde kvartalet. 
 
 
Magnus Nilsson 
Verkställande direktör och koncernchef 
 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
 

Januari-september  

Mkr 2010 2009 2008 

Nettoomsättning 1 215,0 1 302,0 1 570,0 

Rörelsens kostnader -1 296,8 -1 333,7 -1 523,3 

Rörelseresultat -81,8 -31,7 46,7 

Finansnetto -22,3 -24,8 -37,0 
Resultat efter finansiella poster -104,1 -56,5 9,7 

 

Juli-september  

Mkr 2010 2009 2008 

Nettoomsättning 405,8 380,7 516,5 

Rörelsens kostnader -467,6 -402,1 -526,0 

Rörelseresultat -61,8 -21,4 -9,5 

Finansnetto -8,7 -6,4 -13,5 
Resultat efter finansiella poster -70,5 -27,8 -23,0 

 
 
MODERBOLAGET 
Moderbolaget har under perioden utfört koncerngemensamma tjänster. Medelantalet anställda var under 
tredje kvartalet 18 (11) och vid slutet av perioden 14 (12).  
 
KONCERNEN  
Omsättning och resultat 
Januari-september 
Koncernens nettoomsättning minskade med 87,0 Mkr till 1 215,0 Mkr (1 302,0 Mkr) eller 6,7 %. Detta beror i 
huvudsak på vikande volymer i framförallt Kina och Sverige samt en starkare krona mot euron och det 
brittiska pundet. Med oförändrade valutakurser mot samma period föregående år hade omsättningsminsk-
ningen varit ca 26 Mkr, eller 43 Mkr med jämförbara enheter.  
 
Rörelseresultatet försämrades med 50,1 Mkr till -81,8 Mkr (-31,7 Mkr), vilket främst hänförs till utvecklingen 
av verksamheten i Kina och de strukturkostnader som tagits i framför allt Sverige. I rörelseresultatet ingick 
poster av engångskaraktär om -39,7 Mkr (-16,4 Mkr).  
 
I september varslades 55 personer i Sverige och i samband med detta har strukturkostnader om 58,5 Mkr 
belastat tredje kvartalets rörelseresultat. Dessa personalreduceringar tillsammans med tidigare varsel och 
naturliga avgångar under året gör att antalet heltidstjänster i den svenska verksamheten reduceras med ca 
80 personer på helårsbasis jämfört med 2009.  
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Tredje kvartalet 

Koncernens nettoomsättning ökade med 25,1 Mkr till 405,8 Mkr (380,7 Mkr) eller 6,6 %. Med oförändrade 
valutakurser jämfört med samma period föregående år hade ökningen varit ca 45 Mkr, varav 28 Mkr, dvs 
7,4%, utgjorde organisk tillväxt.  
 
Rörelseresultatet försämrades med 40,4 Mkr till -61,8 Mkr (-21,4 Mkr), varav -54,5 Mkr (0,0 Mkr) utgjorde 
poster av engångskaraktär, främst hänförliga till omstruktureringen av den svenska verksamheten.  
 
Rensat för engångsposter visade verksamheten ett bättre rörelseresultat under tredje kvartalet jämfört med 
samma period föregående år, vilket har sin orsak i minskade rörelseförluster i den svenska verksamheten 
och en positiv utveckling över lag för koncernens utländska verksamheter.  
 
Personal 
Januari-september 

 Medelantalet anställda under perioden var 1 506 (1 594), varav 454 (520) i Sverige. Vid slutet av perioden 
hade koncernen 1 556 (1 541) anställda. Under juni månad tillträdde Jonas Brännerud som verkställande 
direktör för den svenska verksamheten och medlem i Elanders koncernledning. 
 
Tredje kvartalet 

 Medelantalet anställda under perioden var 1 544 (1 533), varav 439 (480) i Sverige.  
 
Efter rapportperiodens slut 
Andréas Wikner har utsetts till ekonomidirektör efter att ha varit tillförordnad ekonomidirektör. 
 

 Investeringar och avskrivningar 
 Januari-september 
 Periodens investeringar uppgick till 52,2 Mkr (46,4 Mkr), varav 26,8 Mkr (0,0 Mkr) utgjordes av 

företagsförvärv. Av företagsförvärven utgjorde Printpack 23,6 Mkr och 3,2 Mkr köpet av återstående 
minoritet i den brasilianska verksamheten. Verksamheten i Printpack konsolideras fr o m 1 augusti.  

 
Koncernens av- och nedskrivningar uppgick till 76,5 Mkr (76,9 Mkr) under perioden. 

  
Tredje kvartalet 

 Periodens investeringar uppgick till 31,3 Mkr (16,1 Mkr), varav 23,6 Mkr (0,0 Mkr) utgjordes av 
företagsförvärv. Koncernens av- och nedskrivningar uppgick till 32,3 Mkr (25,7 Mkr). 

  
Finansiell ställning, kassaflöde, soliditet och finansiering 
Koncernens nettoskuld uppgick till 722,4 Mkr (835,4 Mkr) och det operativa kassaflödet för det första nio 
månaderna uppgick till -85,5 Mkr (34,0 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde -26,8 Mkr (0,0 Mkr). Det 
operativa kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till -14,1 Mkr (-33,0 Mkr) innehållande -23,6 Mkr (0,0 Mkr) 
hänförliga till företagsförvärv. Det egna kapitalet uppgick till 825,3 Mkr (786,6 Mkr), vilket gav en soliditet på 
40,4 % (37,8 %).  
 
Ett nytt tvåårigt kreditavtal har under slutet av september månad tecknats med bankerna. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 

 Elanders indelar risker i omvärldsrisker (trycksakens framtid, konjunktur, struktur och konkurrenter), 
finansiella risker (valuta, räntor, finansiering och kredit) samt operationella risker (kundkoncentration, drift, 
rörelsekostnader, avtal, tvister och försäkringar samt övriga operationella risker). Dessa risker jämte 
känslighetsanalys beskrivs utförligt på sidorna 43-45 i koncernens årsredovisning för 2009. Då omvärlden 
inte har förändrats drastiskt bedöms inga väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit. 

 
Säsongsvariationer 

 Koncernens omsättning och därmed intjäning är utsatt för säsongsvariationer som beskrivs på sidan 45 i 
koncernens årsredovisning för 2009. Där framgår bland annat att nära en tredjedel av koncernens 
omsättning historiskt sett infaller under fjärde kvartalet. 

  
Händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen fram till dagen för denna rapports undertecknande.  
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Utsikter för framtiden 
För 2010 upprepas prognosen om ett resultat före skatt om ca -110 Mkr inklusive kostnader om ca 80 Mkr 
för strukturåtgärder under andra halvåret och ett positivt resultat före skatt för 2011.  
 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har för koncernen upprättats enligt Årsredovisningslagen och IAS 34 Interim Financial 
Reporting och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen.  
 
Ett antal ändringar vad gäller befintliga standarder, nya tolkningar m.m. tillämpas fr.o.m. 1 januari 2010 
av Elanders. Av dessa har IFRS 3 Rörelseförvärv (omarbetad) fått viss påverkan på de finansiella 
rapporterna, då nya rörelseförvärv ska hanteras i enlighet med denna standard.  
 
I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste 
årsredovisningen. 
 
ÖVRIG INFORMATION 
 
Valberedningen 
Valberedningen som ska verka inför årsstämman den 5 maj 2011 har följande sammansättning: 
 
Carl Bennet (ordförande)   Carl Bennet AB 
Göran Erlandsson   Representant för de mindre aktieägarna 
Hans Hedström   Carnegie Fonder 
Nils Petter Hollekim   Odin Fonder 
Caroline af Ugglas   Investment AB Latour/Skandia Liv 
 
Inga förändringar i valberedningens sammansättning har ägt rum sedan årsstämman den 26 april 
2010. Valberedningens kontaktuppgifter finns på bolagets hemsida www.elanders.com under 
”Bolagsstyrning”. 
 
Kommande rapporter från Elanders 
Bokslutskommuniké  28 januari 2011 
Årsredovisning  7 april 2011 
Rapport från första kvartalet 2011  5 maj 2011 
Rapport från andra kvartalet 2011  13 juli 2011 
Rapport från tredje kvartalet 2011  21 oktober 2011 
 
 
Mölnlycke den 21 oktober 2010 
 

 
 
Magnus Nilsson 
VD och koncernchef 
 
Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.com eller begäras via     
e-post från info@elanders.com 
 
Frågor kring denna rapport kan ställas till: 
 
Magnus Nilsson Andréas Wikner 
VD och koncernchef Ekonomidirektör   
Tel. 031 - 750 00 00 Tel. 031 - 750 00 00  
 
 
Elanders AB (publ)  
(org nr 556008-1621) 
Box 137 
435 23  Mölnlycke 
Tel. 031 - 750 00 00           
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Granskningsrapport 
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Elanders AB (publ), org. nr. 556008-1621, för 
niomånadersperioden 1 januari till 30 september 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad 
på vår översiktliga granskning. 
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410, 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt 
har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför 
inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med 
IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Göteborg den 21 oktober 2010 
 
PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
       
Mikael Eriksson   Johan Rippe 
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig  
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KONCERNEN 
Koncernens resultaträkningar i sammandrag 

  Tredje kvartalet 
Mkr    

   2010 2009 

Nettoomsättning   405,8 380,7 

Kostnad för sålda varor och tjänster   -376,1 -319,1 
Bruttoresultat   29,7 61,6 

Försäljnings- och administrationskostnader   -88,1 -86,3 

Övriga rörelseintäkter   27,4 10,3 

Övriga rörelsekostnader   -29,5 -5,0 

Resultatandel i joint venture   -1,3 -2,0 

Rörelseresultat   -61,8 -21,4 

Finansiella poster, netto   -8,7 -6,4 

Resultat efter finansiella poster   -70,5 -27,8 

Skatt   18,5 11,2 

Periodens resultat   -52,0 -16,6 

     

Periodens resultat hänförligt till     

- moderbolagets aktieägare   -52,0 -16,3 

- minoritetsägare   - -0,3 

     

Resultat per aktie, kr
 1) 2)

   -5,04 -1,67 

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental   10 308 9 765 

Utestående aktier vid periodens utgång, tusental   19 530 9 765 
1) 

Resultat per aktie, före och efter utspädning. Någon justering avseende historiskt antal aktier har inte gjorts då nyemissionen under 
2010 ej innehöll något fondemissionselement. 
2) 

Resultat per aktie beräknas genom att resultatet divideras med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. 
 

 
 Januari-september Senaste Helår 
Mkr  12 mån  

 2010 2009  2009 

Nettoomsättning 1 215,0 1 302,0 1 669,7 1 756,7 

Kostnad för sålda varor och tjänster -1 058,2 -1 063,7 -1 424,1 -1 429,6 
Bruttoresultat 156,8 238,3 245,6 327,1 

Försäljnings- och administrationskostnader -249,4 -281,3 -357,4 -389,3 

Övriga rörelseintäkter 52,3 29,6 62,0 39,3 

Övriga rörelsekostnader -38,4 -15,8 -55,8 -33,2 

Resultatandel i joint venture -3,1 -2,5 -4,6 -4,0 

Rörelseresultat -81,8 -31,7 -110,2 -60,1 

Finansiella poster, netto -22,3 -24,8 -33,5 -36,0 

Resultat efter finansiella poster -104,1 -56,5 -143,7 -96,1 

Skatt 21,6 19,3 24,0 21,7 

Periodens resultat -82,5 -37,2 -119,7 -74,4 

     

Periodens resultat hänförligt till     

- moderbolagets aktieägare -82,5 -36,9 -119,6 -74,0 

- minoritetsägare - -0,3 -0,1 -0,4 

     

Resultat per aktie, kr
 1) 2)

 -8,29 -3,78 -12,08 -7,57 

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 9 946 9 765 9 901 9 765 

Utestående aktier vid periodens utgång, tusental 19 530 9 765 19 530 9 765 
1) 

Resultat per aktie, före och efter utspädning. Någon justering avseende historiskt antal aktier har inte gjorts då nyemissionen under 
2010 ej innehöll något fondemissionselement. 
2) 

Resultat per aktie beräknas genom att resultatet divideras med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. 
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Koncernens rapport över totalresultatet 

  Tredje kvartalet 
Mkr    

   2010 2009 

     

Periodens resultat   -52,0 -16,6 

     

Övrigt totalresultat     

Omräkningsdifferenser, netto efter skatt   -47,6 -58,1 

Kassaflödessäkringar, netto efter skatt   0,1 0,0 

Säkring av nettoinvestering i utlandet, netto efter skatt   1,5 0,9 

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt   -46,0 -57,2 

     

Summa totalresultat för perioden   -98,0 -73,8 

     

Totalt resultat hänförligt till:     

- moderbolagets aktieägare   -98,0 -73,7 
- minoritetsägare   - -0,1 

 

 
 Januari-september Senaste Helår 
Mkr  12 mån  

 2010 2009  2009 

     

Periodens resultat -82,5 -37,2 -119,7 -74,4 

     

Övrigt totalresultat     

Omräkningsdifferenser, netto efter skatt -70,2 -55,1 -54,6 -39,5 

Kassaflödessäkringar, netto efter skatt 0,1 0,1 0,5 0,5 

Säkring av nettoinvestering i utlandet, netto efter skatt 5,3 1,1 5,0 0,8 

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt -64,8 -53,9 -49,1 -38,2 

     

Summa totalresultat för perioden -147,3 -91,1 -168,8 -112,6 

     

Totalt resultat hänförligt till:     

- moderbolagets aktieägare -147,3 -90,9 -168,7 -112,3 

- minoritetsägare - -0,2 -0,1 -0,3 

 
 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

 

Mkr 

Tredje kvartalet Januari-
september 

Senaste 
12 mån 

Helår 

 2010 2009 2010 2009  2009 

Resultat efter finansiella poster -70,5 -27,8 -104,1 -56,5 -143,7 -96,1 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 70,5 17,1 93,6 50,2 130,2 86,8 

Betald skatt -1,1 -3,5 -8,8 -14,1 -2,6 -7,9 

Förändringar i rörelsekapital -1,4 -16,5 -50,2 43,8 -22,2 71,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,5 -30,7 -69,5 23,4 -38,3 54,6 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,4 -12,2 -47,1 -28,4 -70,9 -52,2 

Förändring i lång- och kortfristig upplåning -136,4 25,7 -74,5 -50,1 -84,0 -59,6 

Nyemission 208,1 - 208,1 - 208,1 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 71,7 25,7 133,6 -50,1 124,1 -59,6 

Periodens kassaflöde 47,8 -17,2 17,0 -55,1 14,9 -57,2 

Likvida medel vid periodens ingång 48,8 104,2 78,9 141,7 80,2 141,7 

Kursdifferenser -4,0 -6,8 -3,3 -6,4 -2,5 -5,6 

Likvida medel vid periodens utgång 92,6 80,2 92,6 80,2 92,6 78,9 

       

Nettoskuld vid periodens ingång 905,6 806,4 837,4 843,3 835,4 843,3 

Kursdifferens i nettoskuld -19,4 -4,1 -32,0 -1,6 -32,1 -1,7 

Nettoskuld i förvärvad verksamhet 8,6 - 8,6 - 8,6 - 

Förändring av nettoskuld -172,4 33,1 -91,6 -6,3 -89,5 -4,2 

Nettoskuld vid periodens utgång 722,4 835,4 722,4 835,4 722,4 837,4 

Operativt kassaflöde -14,1 -33,0 -85,5 34,0 -77,0 42,1 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 

 30/9 30/9 31/12 
Mkr 2010 2009 2009 

Tillgångar    

Immateriella tillgångar 887,7 940,9 953,0 

Materiella anläggningstillgångar 371,3 432,2 435,1 

Övriga anläggningstillgångar 163,8 125,6 131,4 

Summa anläggningstillgångar 1 422,8 1 498,7 1 519,5 

Varulager 113,1 103,0 95,1 

Kundfordringar 335,1 316,5 351,5 

Övriga omsättningstillgångar 77,5 85,0 68,8 

Likvida medel 92,6 80,2 78,9 
Summa omsättningstillgångar 618,3 584,7 594,3 

Summa tillgångar 2 041,1 2 083,4 2 113,8 

Eget kapital och skulder 
   

Eget kapital 825,3 786,6 765,1 

Skulder    

Ej räntebärande långfristiga skulder 38,6 47,3 42,7 

Räntebärande långfristiga skulder 326,4 94,1 87,6 

Summa långfristiga skulder 365,0 141,4 130,3 

Ej räntebärande kortfristiga skulder 362,2 333,8 389,7 

Räntebärande kortfristiga skulder 488,6 821,6 828,7 
Summa kortfristiga skulder 850,8 1 155,4 1 218,4 

Summa eget kapital och skulder 2 041,1 2 083,4 2 113,8 

 
 
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

Mkr 

Eget kapital 
hänförligt till 

moderbolagets 
ägare 

Eget kapital 
hänförligt till 

minoritets- 
ägare 

Totalt  
eget  

kapital 

    

Belopp vid årets utgång 2008 875,6 2,1 877,7 

Årets totalresultat -112,3 -0,3 -112,6 

Belopp vid årets utgång 2009 763,3 1,8 765,1 

    

Belopp vid årets utgång 2008 875,6 2,1 877,7 

Periodens totalresultat  -90,9 -0,2 -91,1 

Belopp vid tredje kvartalets utgång 2009 784,7 1,9 786,6 

    

Belopp vid årets utgång 2009 763,3 1,8 765,1 

Transaktioner med minoritetsägare 1,2 -1,8 -0,6 

Nyemission 208,1 - 208,1 

Periodens totalresultat  -147,3 - -147,3 

Belopp vid tredje kvartalets utgång 2010 825,3 - 825,3 

 
 
Segmentsrapportering 
 
Fr o m fjärde kvartalet 2009 rapporteras koncernens verksamhet som ett rapporterbart segment, då det är på detta sätt som koncernen 
styrs. Koncernchefen har i denna analys identifierats som högste verkställande beslutsfattare och verksamheterna i respektive land har 
identifierats som rörelsesegment. Rörelsesegmenten har därefter slagits samman för att tillsammans bilda ett enda rörelsesegment, som 
motsvaras av koncernen, då samtliga verksamheter har likartade ekonomiska egenskaper, liknar varandra med avseende på 
produkternas och tjänsternas karaktär, produktionsprocess, kundkategorier etc. Vad beträffar den finansiella informationen för 
rörelsesegmentet hänvisas till koncernens resultat- och balansräkningar. 
 
 
MODERBOLAGET 
 
Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 

  Tredje kvartalet 
Mkr    

   2010 2009 

Nettoomsättning   - - 

Kostnad för sålda varor och tjänster   - - 
Bruttoresultat   - - 

Rörelsekostnader   -10,5 -6,4 

Rörelseresultat   -10,5 -6,4 

Finansiella poster, netto   -2,2 -1,7 

Resultat efter finansiella poster   -12,7 -8,1 

Skatt   3,3 2,1 

Periodens resultat   -9,4 -6,0 
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 Januari-september Senaste Helår 
Mkr  12 mån  

 2010 2009  2009 

Nettoomsättning - - - - 

Kostnad för sålda varor och tjänster - - - - 
Bruttoresultat - - - - 

Rörelsekostnader -23,4 -29,5 -31,3 -37,4 

Rörelseresultat -23,4 -29,5 -31,3 -37,4 

Finansiella poster, netto 11,7 80,9 14,0 83,2 

Resultat efter finansiella poster -11,7 51,4 -17,3 45,8 

Skatt 5,5 10,8 8,5 13,8 

Periodens resultat -6,2 62,2 -8,8 59,6 

 
 
Moderbolagets rapport över totalresultatet 

 Tredje kvartalet 
Mkr  

 2010 2009 

Periodens resultat -9,4 -6,0 

Övrigt totalresultat - - 

Summa totalresultat för perioden -9,4 -6,0 

 
 

 Januari-september Senaste Helår 
Mkr  12 mån  

 2010 2009  2009 

Periodens resultat -6,2 62,2 -8,8 59,6 

Övrigt totalresultat - - - - 

Summa totalresultat för perioden -6,2 62,2 -8,8 59,6 

 
 
Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 

 30/9 30/9 31/12 
Mkr 2010 2009 2009 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar 1 268,1 1 240,5 1 254,9 

Omsättningstillgångar 163,5 66,9 61,4 

Summa tillgångar 1 431,6 1 307,4 1 316,3 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
   

Eget kapital 754,8 605,3 552,9 

Avsättningar 3,9 6,3 3,9 

Långfristiga skulder 146,3 0,1 0,1 

Kortfristiga skulder 526,6 695,7 759,4 

Summa eget kapital och skulder 1 431,6 1 307,4 1 316,3 

 
 
Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

Mkr 

Aktie- 
kapital 

Reserv- 
fond 

Balanserad 
vinst samt 
periodens 

resultat 

Totalt  
eget  

kapital 

     

Belopp vid årets utgång 2008 97,7 332,4 113,1 543,2 

Årets totalresultat - - 59,5 59,5 

Lämnade koncernbidrag, netto - - -67,6 -67,6 

Skatteeffekt på lämnade koncernbidrag, netto - - 17,8 17,8 

Belopp vid årets utgång 2009 97,7 332,4 122,8 552,9 

     

Belopp vid årets utgång 2008 97,7 332,4 113,1 543,2 

Periodens totalresultat  - - 62,2 62,2 

Belopp vid tredje kvartalets utgång 2009 97,7 332,4 175,2 605,3 

     

Belopp vid årets utgång 2009 97,7 332,4 122,8 552,9 

Nyemission 97,7 - 110,4 208,1 

Periodens totalresultat  - - -6,2 -6,2 

Belopp vid tredje kvartalets utgång 2010 195,3 332,4 227,1 754,8 
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NYCKELTAL - KONCERNEN 
 
Kvartalsdata  

 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 

Mkr Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 

Nettoomsättning 406 409 401 455 381 445 477 621 516 

Rörelseresultat -62 -8 -12 -28 -21 -22 12 -31 -9 

Rörelsemarginal, % -15,2 -2,0 -3,0 -6,2 -5,6 -4,9 2,5 -5,0 -1,7 

Resultat efter finansiella poster -71 -14 -19 -40 -28 -32 3 -44 -23 

Resultat efter skatt -52 -12 -19 -37 -17 -24 3 -30 -22 

Resultat per aktie, kr -5,04 -1,21 -1,92 -3,79 -1,67 -2,46 0,34 -3,03 -2,25 

Operativt kassaflöde -14 -37 -34 8 -33 45 22 126 -37 

Kassaflöde per aktie, kr 4,63 0,19 -3,35 -0,22 -1,76 -3,32 -0,56 6,98 0,03 

Avskrivningar  33 22 22 24 26 24 27 31 27 

Nettoinvesteringar 21 9 17 24 12 12 4 -3 36 

Goodwill 843 863 868 895 889 920 923 918 866 

Balansomslutning 2 041 2 032 2 020 2 114 2 083 2 203 2 342 2 387 2 290 

Eget kapital 825 715 720 765 787 860 894 878 849 

Nettoskuld 722 906 868 837 836 806 838 843 916 

Sysselsatt kapital 1 548 1 621 1 588 1 602 1 622 1 667 1 732 1 721 1 765 

Avkastning på totalt kapital, %
1)
 -11,1 -1,5 -1,9 -5,3 -4,1 -4,0 3,0 -3,2 -0,6 

Avkastning på eget kapital, %
1)
 -27,0 -6,6 -10,0 -19,3 -8,1 -10,9 1,5 -13,9 -10,4 

Avkastning på sysselsatt kapital, %
1)
 -15,6 -2,0 -3,0 -7,0 -4,6 -5,2 2,8 -7,2 -2,2 

Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 1,3 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0 1,1 

Soliditet, % 40,4 35,2 35,6 36,2 37,8 39,0 38,2 36,8 37,1 

Räntetäckningsgrad, ggr 
2) 

-3,8 -2,5 -2,8 -1,8 -1,7 -1,1 1,3 0,4 2,7 

Antal anställda vid periodens slut 1 556 1 523 1 457 1 538 1 541 1 557 1 652 1 812 1 887 
1)
 Avkastningsmåtten är annualiserade.

 

2)
 Räntetäckningsgraden beräknas på rullande 12 månader.

 

 
 
Flerårsöversikt - helår 
      

 2009 2008 2007 2006 2005 

Resultat efter finansiella poster, Mkr  -96 -34 184 -32 105 

Resultat efter skatt, Mkr  -74 -26 172 -49 78 

Resultat per aktie, kr -7,57 -2,62 18,06 -5,53 8,77 

Utdelning per aktie, kr - - 4,50 2,36 2,36 

Avkastning på eget kapital, %  -9,1 -3,0 24,2 -8,2 13,2 

Avkastning på totalt kapital, %  -2,2 1,7 12,0 -0,3 7,5 

Avkastning på sysselsatt kapital, %  -3,6 0,9 16,0 -0,7 10,1 

Skuldsättningsgrad, ggr 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 

Soliditet, % 36,2 36,8 38,9 33,9 35,3 

Nyckeltalen motsvarar de som presenterats i respektive årsredovisning
 

 
 
Flerårsöversikt - kvartalsperioden 
      

 2010 
Q3 

2009 
Q3 

2008 
Q3 

2007 
Q3

1)
 

2006 
Q3

1)
 

Nettoomsättning, Mkr 406 381 516 471 432 

Resultat efter skatt, Mkr -52 -17 -22 54 11 

Resultat per aktie, kr 
 3)

 -5,04 -1,67 -2,25 5,54 1,25 

Avkastning på eget kapital, % 
2)
 -11,0 -8,1 -10,4 28,3 7,1 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 
2)
 -5,1 -4,6 -2,2 13,8 6,6 

Rörelsemarginal, % -15,2 -5,6 -1,7 11,5 4,9 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 10 308 9 765 9 765 9 765 8 855 
1)
 Uppgifterna inkluderar den avyttrade verksamheten i Kungsbacka, dvs telefonkatalogverksamheten, som avyttrades under första 
kvartalet 2007

 

2)
 Avkastningsmåtten är annualiserade.

 

3)
 Någon utspädningseffekt förekommer ej
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Flerårsöversikt - delårsperioden 

      

 2010 
Jan-sep 

2009 
Jan-sep 

2008 
Jan-sep 

2007 
Jan-sep

1)
 

2006 
Jan-sep

1)
 

Nettoomsättning, Mkr 1 215 1 302 1 571 1 449 1 228 

Resultat efter skatt, Mkr -83 -37 4 109 65 

Resultat per aktie, kr 
3)
 -8,29 -3,78 0,41 11,50 7,33 

Avkastning på eget kapital, % 
2)
 -13,8 -6,0 0,6 20,4 14,5 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 
2)
 -6,9 -2,5 3,8 13,8 11,6 

Rörelsemarginal, % -6,7 -2,4 3,0 9,8 8,7 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 9 946 9 765 9 765 9 462 8 855 
1)
 Uppgifterna inkluderar den avyttrade verksamheten i Kungsbacka, dvs telefonkatalogverksamheten, som avyttrades under första 
kvartalet 2007

 

2)
 Avkastningsmåtten är annualiserade.

 

3)
 Någon utspädningseffekt förekommer ej

 

 
 
NOTER 
 
Not 1. Förvärv av verksamheter 
 
Specifikation av under år 2010 gjorda förvärv  

    
Förvärvsdatum Bolag Land Antal anställda 

1 augusti 2010 Printpack – CW GmbH  Tyskland 44 

 
I augusti 2010 förvärvade Elanders inkråmet i Printpack CW – GmbH i Stuttgart, Tyskland. Bolaget är specialiserat på 
förpackningsproduktion och har många internationella kunder. Den avtalade köpeskillingen uppgick till 2,5 MEUR jämte övertagande av 
en leasingskuld om 0,9 MEUR. Vid förvärvet uppstod en negativ goodwill om 0,4 MEUR som resultatförts i sin helhet. 
 
 
Tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter 

 Redovisade värden Justeringar till Redovisat värde 
 
Mkr 

i förvärvade 
verksamheter 

verkligt värde i koncernen 

    

Immateriella anläggningstillgångar - 4,7 4,7 

Materiella anläggningstillgångar 21,4 - 21,4 

Varulager 11,5 - 11,5 

Ej räntebärande långfristiga skulder - -1,5 -1,5 

Räntebärande långfristiga skulder -8,6 - -8,6 

Identierbara nettotillgångar 24,3 3,2 27,5 

Negativ goodwill   -3,9 

Totala köpeskillingar   23,6 

Avgår:    

Ej utbetalda köpeskillingar   - 

Likvida medel i förvärvad verksamhet   - 

Negativ påverkan på koncernens likvida medel   23,6 

 
 
I mars 2010 förvärvades den återstående minoriteten i dotterföretaget i Brasilien. Köpeskillingen uppgick till 0,5 MUSD.  
 
 
Definitioner 
 
Soliditet Eget kapital (inklusive minoritetens andel) i förhållande till balansomslutningen. 

 
Sysselsatt kapital Totala tillgångar minskade med likvida medel och icke räntebärande skulder. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. 
 
Avkastning på eget kapital Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. 
 
Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till totala tillgångar 
 
Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till redovisat eget kapital inklusive 
 minoritetens andel. 
 
Operativt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten justerat för betald 
 skatt och finansiella poster. 
 
Räntetäckningsgrad Rörelseresultat plus ränteintäkter dividerat med räntekostnader. 
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ELANDERS – EN GLOBAL TRYCKERIKONCERN   
- FRÅN ENSKILD PRODUKT TILL HELHETSLÖSNINGAR  

 

Elanders hanterar kundens informations- och trycksakslogistik via en enda kontakt, oavsett hur omfattande den är och på 
hur många språk informationen ska publiceras. Med kundens behov och beställarkompetens som ingångsvärden 
utformas idén, informationen förädlas och produceras för att till sist distribueras, med fördel direkt till mottagaren av 
informationen. Som tekniska stöd för kundens informationshantering har vi utvecklat en plattform med system som 
hjälper till att automatisera allt fler av kundernas informationsprocesser. 

 

Några av våra produkter:  

- Butiksmaterial 

- Böcker & kataloger 

- Fotoprodukter 

- Förpackningar 

- Informations- och marknadsmaterial 

- Kontorsmaterial  

- Manualer & produktinformation 

- Tidskrifter 

 

Några av våra tjänster:  

- Onlinetjänster 

- Ateljétjänster 

- Översättning 

- Personifierat tryck 

- Globalt tryck 

- Fulfilment 

- Lager & Distribution 

- Order & Fakturering 

- Just-in-time-leveranser 

 

 
Produktion och försäljning i: 

 
 Falköping, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås, Oslo, Harrogate och Newcastle 

(Storbritannien), Stuttgart (Tyskland), Atlanta (USA), São Paulo (Brasilien), Peking (Kina), Płonsk (Polen), 
Treviso (Italien) samt Zalalövő (Ungern). 

. 
 
 
 


