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Pressmeddelande från Elanders AB (publ)  2011-01-28 
 
 
Januari-december 
 

 Omsättningen sjönk med 2,9 % och uppgick till 1 705,9 Mkr (1 756,7 Mkr). 

 Rörelseresultatet uppgick till -76,2 Mkr (-60,1 Mkr), varav poster av engångskaraktär utgjorde  
-58,6 Mkr (-35,2 Mkr). Kostnader för strukturåtgärder har belastat rörelseresultatet med -75,2 
Mkr.  

 Resultatet före skatt uppgick till -105,2 Mkr (-96,1 Mkr). 

 Nettoresultatet uppgick till -83,7 Mkr (-74,4 Mkr) eller -6,79 kronor per aktie (-7,57 kronor per 
aktie). 

 Det operativa kassaflödet uppgick till -90,4 Mkr (42,1 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde            
-26,8 Mkr (0,0 Mkr).  

 Under juli månad förvärvade Elanders verksamheten i förpackningstryckeriet Printpack i 
Tyskland med en årlig omsättning om ca 100 Mkr.  

 En företrädesemission genomfördes under september månad och inbringade 208,1 Mkr efter 
emissionskostnader.   

 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för 2010 (0 kr).  

 För 2011 förutses ett positivt resultat före skatt.  

 I januari 2011 slöt Elanders avtal med det svenska tryckeriet Fälth & Hässler om att överta 
delar av deras verksamhet. Fälth & Hässler omsätter idag ca 100 Mkr på årsbasis. Övertagen 
verksamhet förväntas bidra till Elanders omsättning under andra halvåret 2011. Köpeskillingen 
för verksamheten beräknas maximalt uppgå till 4 Mkr. 

 
Det fjärde kvartalet 
 

 Omsättningen ökade med 8,0 % och uppgick till 490,9 Mkr (454,7 Mkr). 

 Rörelseresultatet uppgick till 5,6 Mkr (-28,4 Mkr), varav engångsposter utgjorde -18,9 Mkr       
(-19,1 Mkr).  

 Resultatet före skatt uppgick till -1,1 Mkr (-39,6 Mkr). 

 Nettoresultatet uppgick till -1,3 Mkr (-37,2 Mkr) eller -0,07 kronor per aktie (-3,79 kronor per 
aktie). 

 Det operativa kassaflödet uppgick till -4,9 Mkr (8,1 Mkr). 

 

 
KONCERNCHEFENS KOMMENTAR 
För andra kvartalet i rad ökar Elanders omsättningen jämfört med föregående år. Detta har gjort att vi nu kan 
visa ett positivt rörelseresultat för kvartalet trots fortsatta kostnader för strukturåtgärder. Vi hamnar också i 
nivå med den prognos avseende resultat före skatt som vi lämnade i rapporten för andra kvartalet.  
 
Det fjärde kvartalet 2010 har i sig innehållit mycket positivt för Elanders del med fortsatt tydliga tecken på 
återhämtning i marknaden. De produktområden som Elanders nu ökar inom är förpackningar, marknads- 
och informationsmaterial samt personaliserade produkter, vilket är i linje med vår uttalade strategi. Inom 
automotive tar vi nya marknadsandelar och produktionen av antalet användarmanualer ökar när denna 
bransch successivt höjer produktionstakten. Samtidigt ökar nu även volymerna till våra befintliga web-to-
print-kunder.  
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I slutet av december 2010 lämnade Elanders in ett yrkande till Skatteverket om återbetalning av moms för år 
2004, vilket, om det faller väl ut, kan vara gynnsamt för Elanders det närmsta året eller åren.  
 
Som ett led i att konsolidera den grafiska branschen har Elanders under januari 2011 slutit avtal med Fälth & 
Hässler, ett av Sveriges ledande grafiska företag inom segmentet kvalificerade illustrerade böcker och 
kataloger, om att förvärva delar av deras verksamhet. Detta aviserades i en pressrelease den 24 januari 
2011. Denna affär förväntas att bidra positivt till Elanders omsättning under andra halvåret 2011 och med full 
effekt först 2012.  
 
De strukturåtgärder som vidtagits avseende i huvudsak den svenska verksamheten med syfte att reducera 
personalstyrkan och optimera resursutnyttjandet, allt för att skapa ett konkurrenskraftigare Elanders, löper 
på enligt plan. Några ytterligare kostnader för detta åtgärdsprogram förväntas ej tillkomma under 2011.  
 
 
Magnus Nilsson 
Verkställande direktör och koncernchef 
 
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
 

Helår 2010 2009 2008 

Mkr    

Nettoomsättning 1 705,9 1 756,7 2 191,2 

Rörelsens kostnader -1 782,1 -1 816,8 -2 175,1 

Rörelseresultat -76,2 -60,1 16,0 

Finansnetto -29,0 -36,0 -50,4 
Resultat efter finansiella poster -105,2 -96,1 -34,4 

 

Fjärde kvartalet 2010 2009 2008 

Mkr    

Nettoomsättning 490,9 454,7 620,7 

Rörelsens kostnader -485,3 -483,1 -516,8 

Rörelseresultat 5,6 -28,4 -30,7 

Finansnetto -6,7 -11,2 -13,3 
Resultat efter finansiella poster -1,1 -39,6 -44,0 

 
 
KONCERNEN  
Omsättning och resultat 
Januari-december 
Koncernens nettoomsättning minskade med 50,8 Mkr till 1 705,9 Mkr (1 756,7 Mkr) eller 2,9 %. Detta beror i 
huvudsak på vikande volymer i framförallt Kina samt en försvagning av euron och det brittiska pundet mot 
den svenska kronan, som delvis kompenseras av ökad omsättning i Tyskland och Polen. Med oförändrade 
valutakurser mot föregående år hade omsättningen varit ca 94 Mkr högre, eller 59 Mkr med jämförbara 
enheter.  
 
Rörelseresultatet försämrades med 16,1 Mkr till -76,2 Mkr (-60,1 Mkr), vilket främst hänförs till de struktur-
åtgärder som vidtagits samt utvecklingen av verksamheten i Kina. I rörelseresultatet ingår poster av 
engångskaraktär om -58,6 Mkr (-35,2 Mkr).  
 
Som ett led i de strukturåtgärder som vidtagits huvudsakligen i den svenska verksamheten har struktur-

kostnader om 75,2 Mkr belastat andra halvårets rörelseresultat. Några ytterligare kostnader för detta 

åtgärdsprogram förväntas ej tillkomma under 2011. Genom ovanstående åtgärder och tillsammans med 
tidigare varsel och naturliga avgångar under året har antalet heltidstjänster i den svenska verksamheten 
reducerats med ca 80 personer på helårsbasis jämfört med 2009.  
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I slutet av december 2010 lämnade Elanders in ett yrkande om återbetalning av moms för år 2004 till 
Skatteverket, vilket, om det faller väl ut, kan få positiva effekter för Elanders det närmsta året eller åren. Det 
belopp som Elanders yrkar återbetalning för uppgår till 73,9 Mkr, vilket Skatteverket har att ta ställning till. På 
grund av ett flertal osäkra faktorer är det i dagsläget svårt att bedöma vilken resultatpåverkan detta kan få för 
Elanders. Under innevarande år har Elanders för avsikt att även ansöka om omprövning av 
beskattningsåren 2005-2007. 
 
Fjärde kvartalet 
Koncernens nettoomsättning ökade med 36,2 Mkr till 490,9 Mkr (454,7 Mkr) eller 8,0 %. Med oförändrade 
valutakurser jämfört med samma period föregående år hade ökningen varit ca 67 Mkr, varav 47 Mkr, dvs 
10,2 %, utgjorde organisk tillväxt. Förbättringen beror huvudsakligen på omsättningsökningar i Tyskland och 
Polen.  
 
Rörelseresultatet förbättrades med 34,0 Mkr till 5,6 Mkr (-28,4 Mkr) inkluderat poster av engångskaraktär om 
-18,9 Mkr (-19,1 Mkr). Det förbättrade resultatet jämfört med samma period föregående år har sin orsak i 
den ökade omsättningen samt minskade rörelseförluster i den svenska verksamheten och en positiv 
utveckling över lag för de flesta av koncernens utländska verksamheter.  
 
Personal 
Januari-december 

 Medelantalet anställda under perioden var 1 520 (1 581), varav 445 i Sverige (506). Vid slutet av perioden 
hade koncernen 1 564 anställda (1 538).  
 
Fjärde kvartalet 

 Medelantalet anställda under perioden var 1 560 (1 540), varav 419 i Sverige (463).  
 

 Investeringar och avskrivningar 
 Januari-december 
 Periodens investeringar uppgick till 75,5 Mkr (73,3 Mkr), varav 26,8 Mkr (0,0 Mkr) utgjordes av 

företagsförvärv. Koncernens av- och nedskrivningar uppgick till 102,0 Mkr (101,0 Mkr). 
  

Fjärde kvartalet 
 Investeringar uppgick under perioden till 23,3 Mkr (26,9 Mkr) och av- och nedskrivningar till 25,5 Mkr (24,1 

Mkr). 
  

Finansiell ställning, kassaflöde, soliditet och finansiering 
Koncernens nettoskuld uppgick till 732,2 Mkr (837,4 Mkr) och det operativa kassaflödet för helåret uppgick 
till -90,4 Mkr (42,1 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde -26,8 Mkr (0,0 Mkr). Det egna kapitalet uppgick till 
819,3 Mkr (765,1 Mkr), vilket gav en soliditet på 40,7 % (36,2 %). En företrädesemission genomfördes under 
september månad och inbringade 208,1 Mkr efter emissionskostnader. 
 
För fjärde kvartalet uppgick det operativa kassaflödet till -4,9 Mkr (8,1 Mkr). 
 
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, försäkringar och övrig riskhantering 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. 

  
Händelser efter balansdagen 
Elanders har i januari 2011 slutit avtal med Fälth & Hässler, ett av Sveriges ledande grafiska företag inom 
segmentet kvalificerade illustrerade böcker och kataloger, om att ta över delar av deras verksamhet såsom 
försäljning och delar av prepress genom en inkråmsöverlåtelse. Detta aviserades i en pressrelease den 24 
januari 2011. Denna affär förväntas att bidra positivt till Elanders omsättning under andra halvåret 2011 och 
med full effekt först 2012. Köpeskillingen för verksamheten beräknas maximalt uppgå till 4 Mkr. 
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I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter balansdagen fram till dagen för denna rapports 
undertecknande.  

 
Utsikter för framtiden 
Prognosen för helåret 2011 upprepas med ett förväntat positivt resultat före skatt.  
 
MODERBOLAGET 
Moderbolaget har utfört koncerngemensamma tjänster. Medelantalet anställda var under fjärde kvartalet 10 
(12) och för helåret 18 (12). Vid årets slut uppgick antalet anställda till 10 (14).  
 
GRANSKNING OCH REDOVISNING 
Denna rapport har för koncernen upprättats enligt Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering 
och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Rapporten har ej granskats av bolagets 
revisorer. 
 

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 
Thomas Ramsälv   Odin Fonder 
Caroline af Ugglas   Skandia Liv 
 
Valberedningens kontaktuppgifter finns på bolagets hemsida www.elanders.com under 
”Bolagsstyrning”. 
 
Kommande rapporter från Elanders 
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 28 januari 2011 
 
 
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 07 50 Tel. 031 - 750 00 00  
 
Elanders AB (publ)  
(org nr 556008-1621) 
Box 137 
435 23  Mölnlycke 
Tel. 031 - 750 00 00           
  

mailto:info@elanders.com
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KONCERNEN 
 
Koncernens resultaträkningar i sammandrag 

  
Helår 

Mkr 2010 2009 

   

Nettoomsättning 1 705,9 1 756,7 

Kostnad för sålda varor och tjänster -1 450,3 -1 429,6 
Bruttoresultat 255,6 327,1 

Försäljnings- och administrationskostnader -334,6 -389,2 

Övriga rörelseintäkter 56,7 39,3 

Övriga rörelsekostnader -47,6 -33,2 

Resultatandel i joint venture -6,3 -4,0 

Rörelseresultat -76,2 -60,1 

Finansiella poster, netto -29,0 -36,0 

Resultat efter finansiella poster -105,2 -96,1 

Skatt 21,4 21,7 

Årets resultat -83,7 -74,4 

   

Årets resultat hänförligt till   

- moderbolagets aktieägare -83,7 -74,0 

- minoritetsägare 0,0 -0,4 

   

Resultat per aktie
 1) 2)

 -6,79 -7,57 

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 12 342 9 765 

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

Resultat per aktie, före och efter utspädning. 
2) 

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

   
Fjärde kvartalet 

Mkr  2010 2009 

     

Nettoomsättning   490,9 454,7 

Kostnad för sålda varor och tjänster   -392,1 -365,9 
Bruttoresultat   98,8 88,8 

Försäljnings- och administrationskostnader   -85,2 -107.9 

Övriga rörelseintäkter   4,4 9,7 

Övriga rörelsekostnader   -9,2 -17,4 

Resultatandel i joint venture   -3,2 -1,5 

Rörelseresultat   5,6 -28,4 

Finansiella poster, netto   -6,7 -11,2 

Resultat efter finansiella poster   -1,1 -39,6 

Skatt   -0,2 2,4 

Periodens resultat   -1,3 -37,2 

     

Periodens resultat hänförligt till     

- moderbolagets aktieägare   -1,3 -37,1 

- minoritetsägare   - -0,1 

     

Resultat per aktie
 1) 2)

   -0,07 -3,79 

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental   19 530 9 765 

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

Resultat per aktie, före och efter utspädning. 
2) 

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

  
Helår 

Mkr 2010 2009 

   

Årets resultat -83,7 -74,4 

   

Övrigt totalresultat   

Omräkningsdifferenser, netto efter skatt -75,9 -39,5 

Kassaflödessäkringar, netto efter skatt -0,3 0,5 

Säkring av nettoinvestering i utlandet, netto efter skatt 6,6 0,8 

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt -69,6 -38,2 

   

Summa totalresultat för året -153,3 -112,6 

   

Totalt resultat hänförligt till:   

- moderbolagets aktieägare -153,3 -112,3 

- minoritetsägare - -0,3 

 
 

   
Fjärde kvartalet 

Mkr  2010 2009 

     

Periodens resultat   -1,3 -37,2 

     

Övrigt totalresultat     

Omräkningsdifferenser, netto efter skatt   -5,7 15,6 

Kassaflödessäkringar, netto efter skatt   -0,3 0,4 

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

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt   -4,7 15,7 

     

Summa totalresultat för perioden   -6,0 -21,5 

     

Totalt resultat hänförligt till:     

- moderbolagets aktieägare   -6,0 -21,4 

- minoritetsägare   - -0,1 

   
 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

 

  
Helår 

Mkr 2010 2009 

   

Resultat efter finansiella poster -105,2 -96,1 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 119,1 86,8 

Betald skatt -7,6 -7,9 

Förändringar i rörelsekapital -64,1 71,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -57,8 54,6 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -69,2 -52,2 

Förändring i lång- och kortfristig upplåning -106,0 -59,7 

Nyemission 208,1 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 102,1 -59,7 

Periodens kassaflöde -24,9 -57,2 

Likvida medel vid årets ingång 78,9 141,7 

Kursdifferenser -3,8 -5,7 

Likvida medel vid årets utgång 50,1 78,9 

   

Nettoskuld vid årets ingång 837,4 843,3 

Kursdifferens i nettoskuld -16,9 -1,7 

Förvärvad nettoskuld 8,6 - 

Förändring av nettoskuld -96,9 -4,2 

Nettoskuld vid årets utgång 732,2 837,4 

Operativt kassaflöde -90,4 42,1 
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Fjärde kvartalet 

Mkr  2010 2009 

     

Resultat efter finansiella poster   -1,1 -39,6 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   25,5 36,7 

Betald skatt   1,2 6,2 

Förändringar i rörelsekapital   -13,9 28,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   11,7 31,4 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -22,1 -23,8 

Förändring i lång- och kortfristig upplåning   -31,5 -9,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -31,5 -9,6 

Årets kassaflöde   -41,9 -2,0 

Likvida medel vid periodens ingång   92,7 80,2 

Kursdifferenser   -0,6 0,7 

Likvida medel vid periodens utgång   50,2 78,9 

     

Nettoskuld vid periodens ingång   722,4 835,4 

Kursdifferens i nettoskuld   15,1 -0,1 

Förändring av nettoskuld   -5,3 2,1 

Nettoskuld vid periodens utgång   732,2 837,4 

Operativt kassaflöde   -4,9 8,1 

 
 
Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 

  
31 december 

Mkr 2010 2009 

Tillgångar   

Immateriella tillgångar 875,2 953,0 

Materiella anläggningstillgångar 371,7 435,1 

Övriga anläggningstillgångar 164,6 131,4 

Summa anläggningstillgångar 1 411,5 1 519,5 

Varulager 118,7 95,1 

Kundfordringar 365,0 351,5 

Övriga omsättningstillgångar 67,0 68,8 

Likvida medel 50,1 78,9 
Summa omsättningstillgångar 600,8 594,3 

Summa tillgångar 2 012,3 2 113,8 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital 819,3 765,1 

Skulder   

Ej räntebärande långfristiga skulder 36,1 42,7 

Räntebärande långfristiga skulder 434,8 87,6 

Summa långfristiga skulder 470,9 130,3 

Ej räntebärande kortfristiga skulder 374,6 389,7 

Räntebärande kortfristiga skulder 347,5 828,7 
Summa kortfristiga skulder 722,1 1 218,4 

Summa eget kapital och skulder 2 012,3 2 113,8 
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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 2009 763,3 1,8 765,1 

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

Nyemission 208,1 - 208,1 

Periodens totalresultat  -153,3 - -153,3 

Belopp vid årets utgång 2010 819,3 - 819,3 

 
 
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 

  
Helår 

Mkr 2010 2009 

   

Nettoomsättning - - 

Kostnad för sålda varor och tjänster - - 
Bruttoresultat - - 

Rörelsekostnader -29,4 -37,4 

Rörelseresultat -29,4 -37,4 

Finansiella poster, netto 13,8 83,2 

Resultat efter finansiella poster -15,6 45,8 

Skatt 6,9 13,8 

Årets resultat -8,7 59,6 

 
 

   
Fjärde kvartalet 

Mkr  2010 2009 

     

Nettoomsättning   - - 

Kostnad för sålda varor och tjänster   - - 
Bruttoresultat   - - 

Rörelsekostnader   -6,0 -7,9 

Rörelseresultat   -6,0 -7,9 

Finansiella poster, netto   2,1 2,3 

Resultat efter finansiella poster   -3,9 -5,6 

Skatt   1,4 3,0 

Periodens resultat   -2,5 -2,6 
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Moderbolagets rapport över totalresultatet 

  
Helår 

Mkr 2010 2009 

   

Årets resultat -8,7 59,6 

Övrigt totalresultat - - 

Summa totalresultat för året -8,7 59,6 

 
 

  
Fjärde kvartalet 

Mkr 2010 2009 

   

Periodens resultat -2,5 -2,6 

Övrigt totalresultat - - 

Summa totalresultat för perioden -2,5 -2,6 

 
 
Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 

  
31 december 

Mkr 2010 2009 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar 1 272,4 1 254,9 

Omsättningstillgångar 76,6 61,4 

Summa tillgångar 1 349,0 1 316,3 

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 700,7 552,9 

Avsättningar 3,8 3,9 

Långfristiga skulder 238,2 0,1 

Kortfristiga skulder 406,3 759,4 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 349,0 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 2009 97,7 332,4 122,8 552,9 

Nyemission 97,7 - 110,4 208,1 

Årets totalresultat - - -8,7 -8,7 

Lämnade koncernbidrag, netto - - -70,0 -70,0 

Skatteeffekt på lämnade koncernbidrag, netto - - 18,4 18,4 

Belopp vid årets utgång 2010 195,3 332,4 173,0 700,7 

 
 
 
  



    Bokslutskommuniké 2010 
 

Elanders bokslutskommuniké 2010  10 (13) 

 
NYCKELTAL - KONCERNEN 
 
Kvartalsdata  

  
2010 

 
2010 

 
2010 

 
2010 

 
2009 

 
2009 

 
2009 

 
2009 

 
2008 

Mkr Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 

          

Nettoomsättning 491 406 409 401 455 381 445 477 621 

Rörelseresultat 6 -62 -8 -12 -28 -21 -22 12 -31 

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

Resultat efter finansiella poster -1 -71 -14 -19 -40 -28 -32 3 -44 

Resultat efter skatt -1 -52 -12 -19 -37 -17 -24 3 -30 

Resultat per aktie, kr -0,07 -5,04 -1,21 -1,92 -3,79 -1,67 -2,46 0,34 -3,03 

Operativt kassaflöde -5 -14 -37 -34 8 -33 45 22 126 

Kassaflöde per aktie, kr -2,15 4,63 0,19 -3,35 -0,22 -1,76 -3,32 -0,56 6,98 

Avskrivningar  25 33 22 22 24 26 24 27 31 

Nettoinvesteringar 22 21 9 17 24 12 12 4 -3 

Goodwill 836 843 863 868 895 889 920 923 918 

Balansomslutning 2 012 2 041 2 032 2 020 2 114 2 083 2 203 2 342 2 387 

Eget kapital 819 825 715 720 765 787 860 894 878 

Nettoskuld 732 722 906 868 837 836 806 838 843 

Sysselsatt kapital 1 552 1 548 1 621 1 588 1 602 1 622 1 667 1 732 1 721 

Avkastning på totalt kapital, %
1)
 1,7 -11,1 -1,5 -1,9 -5,3 -4,1 -4,0 3,0 -3,2 

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

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

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

Soliditet, % 40,7 40,4 35,2 35,6 36,2 37,8 39,0 38,2 36,8 

Räntetäckningsgrad, ggr 
2) 

neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. 1,3 0,4 

Antal anställda vid periodens slut 1 564 1 556 1 523 1 457 1 538 1 541 1 557 1 652 1 812 
1)
 Avkastningsmåtten är annualiserade.

 

2)
 Räntetäckningsgraden beräknas på rullande 12 månader.

 

 
 
Flerårsöversikt - helår 

      
 2010 2009 2008 2007 2006 

      

Nettoomsättning, Mkr 1 705,9 1 756,7 2 191,2 2 035,6 1 988,2 

Resultat efter finansiella poster, Mkr -105,2 -96,1 -34,3 184,1 -31,8 

Resultat efter skatt, Mkr -83,7 -74,4 -25,7 172,2 -49,0 

Resultat per aktie, kr 
1)
 -6,79 -7,57 -2,62 18,06 -5,54 

Utdelning per aktie, kr 0,00
2)
 0,00 0,00 4,50 2,36 

Rörelsemarginal, % -4,5 -3,4 0,7 11,1 -0,4 

Avkastning på eget kapital, % -10,6 -9,1 -3,0 24,2 -8,2 

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

Avkastning på sysselsatt kapital, % -4,8 -3,6 0,9 16,0 -0,7 

Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 1,1 1,0 0,9 1,1 

Soliditet, % 40,7 36,2 36,8 38,9 33,9 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 12 342 9 765 9 765 9 537 8 855 

Resultaten motsvarar de som presenterats i respektive årsredovisning. 
 

1)
 Någon utspädningseffekt förekommer ej. 

2)
 Förslag från styrelsen. 
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Flerårsöversikt - kvartalsperioden 

      
 2010 

Q4 
2009 

Q4 
2008 

Q4 
2007 

Q4 
2006 
Q4

1)
 

      

Nettoomsättning, Mkr 491 455 621 586 576 

Resultat efter skatt, Mkr -1 -37 -30 63 -80 

Resultat per aktie, kr 
 3)

 -0,07 -3,79 -3,03 6,49 -9,08 

Avkastning på eget kapital, % 
2)
 -0,6 -19,3 -13,9 30,5 -53,7 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 
2)
 1,4 -7,0 -7,2 20,3 -22,9 

Rörelsemarginal, % 1,1 -6,2 -5,0 14,3 -12,2 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 19 530 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.

 

 

 
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 
i förvärvade 

verksamheter 

 
Justeringar till 
verkligt värde 

 
Redovisat 

värde 
i koncernen 

 
Mkr 

    

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. 
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Definitioner  

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 

Operativt kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten 
justerat för betald skatt och finansiella poster. 

Räntetäckningsgrad 

Rörelsemarginal 

Rörelseresultat plus ränteintäkter dividerat med räntekostnader. 

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till redovisat eget kapital 
inklusive minoritetens andel. 

Soliditet Eget kapital (inklusive minoritetens andel) i förhållande till balansomslutningen. 

Sysselsatt kapital Totala tillgångar minskade med likvida medel och icke räntebärande skulder. 
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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 och Västerås, Oslo (Norge), Harrogate och 

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

 
 
 
 


