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Det första kvartalet:
● Omsättningen sjönk med 16 % och uppgick till 401 Mkr (477 Mkr). 

● Rörelseresultatet uppgick till -11,9 Mkr (12,1 Mkr). Engångsposter om netto  
10,3 Mkr (0 Mkr) har påverkat rörelseresultatet positivt. 

● Resultatet före skatt uppgick till -19,4 Mkr (2,9 Mkr). 

● Nettoresultatet uppgick till -18,7 Mkr (3,4 Mkr) eller -1,92 kronor per aktie  
(0,34 kronor per aktie)1).

● Det operativa kassaflödet uppgick till -34 Mkr (22 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde 
-3 Mkr (0 Mkr).

● Marknaden kännetecknas av fortsatt svag efterfrågan och stark prispress.

● Väsentliga avtal har förlängts med globala kunder inom automotive- och  
konsument-elektronikbranschen. 

1) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

01:08 PM         Tennant Creek
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●  OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Januari-mars

Mkr 2010 2009 2008

Nettoomsättning 400,5 476,6 522,0

Rörelseresultat -11,9 12,1 31,3

Finansnetto -7,5 -9,2 -12,1

Resultat efter finansiella poster -19,4 2,9 19,2

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
De tendenser vi såg under fjärde kvartalet 2009 

avseende avvaktande efterfrågan från industrikunder, 
främst inom automotive och konsumentelektronik, 
består även under första kvartalet 2010. De första 
månaderna karakteriserades av låg efterfrågan överlag. 
Under senare delen av första kvartalet ser vi tendenser 
till förbättrad orderingång och beläggningar i våra 
produktionsanläggningar.  

Trenden fortsätter att tyngdpunkten flyttas allt 
snabbare från traditionellt beställd trycksaksproduk-
tion till beställningar genom webb-till-tryck-lösnin-
gar. Vårt arbete med att skapa nya webbgränssnitt 
för beställningar av trycksaker för såväl företag och 
organisationer som slutkonsumenter fortgår liksom 
arbetet med kostnadseffektiviseringar inom alla delar 

av koncernen. Fler och fler större företag samordnar 
sina inköp av tryck centralt samt i vissa fall även med 
anbudsförfarande på internet.  

Vi samlar nu koncernen i ETT affärsområde och 
skapar ”ETT Elanders”. Detta ger oss förutsättningar 
att framgångsrikt genomföra de beslutade åtgärderna 
i vår strategi - alltifrån kostnadseffektiva enhetliga 
processer till gemensam mätning och styrning. Utöver 
ökade möjligheter för globala produktioner kommer 
våra kunder även att märka detta genom ett större 
produktutbud. 

 

Magnus Nilsson
Verkställande direktör och koncernchef
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AFFÄRSOMRÅDEN OCH SEGMENT  

– ”ETT ELANDERS”
Hela koncernens verksamhet redovisas sedan fjärde 
kvartalet 2009 som ett segment. Arbetet med att 
skapa ”Ett Elanders” har nu kommit så långt att 
indelningen i affärsområden inte längre speglar de 
sätt på vilka koncernen leds, styrs och bedriver sin 
verksamhet. Detta understryks även av det tilltagan-
de utnytt-jandet av koncernens produktionskapac-
itet i Östeuropa och Asien för leveranser på andra 
marknader. Verksamheterna i respektive land har 
likartade ekonomiska egenskaper och liknar varan-
dra med avseende på produkternas och tjänsternas 
karaktär, produktionsprocesser och kundkategori-
er. De leds alla gemensamt av koncernledningen och 
ytterst av koncernens verkställande direktör. Det 
finns inga beslutsorgan eller ledningsfunktioner eller 
förekommer någon intern mätning eller styrning på 
någon nivå mellan koncernledningen och verksam-
heterna. Verksamheterna i de olika länderna utgör 
koncernens rörelsesegment vilka sedan aggregeras 
till ett rörelsesegment, som utgörs av koncernen. 
Beträffande den finansiella informationen hänvisas 
till koncernens resultat- och balansräkningar och 
noterna till dessa.

VERKSAMHETSÖVERSIKT
Moderbolaget
Moderbolaget har under perioden utfört koncernge-
mensamma tjänster. Medelantalet anställda var 23 
(11) och vid slutet av perioden 22 (12). Ökningen 

i antal personer hänför sig till att satsningar gjorts 
på en global försäljningsorganisation. Någon extern 
försäljning har inte förekommit.
 
Koncernen

Koncernens verksamheter
Verksamheten har sin bas i koncernens anläggningar 
i Mölnlycke, Atlanta (USA), Newcastle (Storbritan-
nien), Peking (Kina), Płońsk (Polen), Zalalövó́  (Un-
gern) samt Waiblingen (Tyskland).  Dessa enheter 
erbjuder strukturering av information, avancerad 
premedia, digitaltryck, offsettryck och fulfilmenttjän-
ster. Digitaltrycksenheter finns i Oslo (Norge), São 
Paulo (Brasilien), Treviso (Italien), Malmö och Stock-
holm och in-house-enheter för bland annat ABB i 
Västerås, Volvo i Göteborg och Tetra Pak i Lund samt 
för fordonsindustrin i Luton och Birmingham (Stor-
britannien). Vidare finns en produktionsanläggning 
för premedia, offsettryck och fulfilment i Falköping. 
I Harrogate (Storbritannien) finns försäljning, preme-
dia och sidproduktion.  
 
Utvecklingen under första kvartalet
Omsättningen sjönk, jämfört med motsvarande kvar-
tal föregående år, med 76 Mkr eller 16 % till 401 Mkr 
(477 Mkr) och rörelseresultatet för perioden uppgick 
till -11,9 Mkr (12,1 Mkr). Rörelseresultat har påver-
kats av engångsposter om netto 10,3 Mkr (0 Mkr), 
hänförliga till uppsägningskostnader och uppdaterad 
bedömning vad gäller avsättningar.

Omsättningsminskningen är främst hänförlig till en 
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minskad efterfrågan från industrikunder, främst inom 
fordon och konsumentelektronik, och en fortsatt stark 
prispress på marknaden. Prispressen tillsammans med 
en fortsatt svag efterfrågan ligger också bakom bakom 
resultatförsämringen. För att kompensera för detta 
överförs produktionskapacitet produktion med lägre 
marginaler från Sverige och Västeuropa till våra anläg-
gningar i Östeuropa och Asien, där vi har lägre kost-
nadsnivåer.

Per 31 mars lämnade koncernens ekonomidirektör 
sin anställning.

Personal
Medelantalet anställda under perioden var 1 463  
(1 665), varav 463 (565) i Sverige. Vid slutet av perio-
den hade koncernen 1 457 (1 652) anställda, varav 
452 (556) i Sverige. 

Investeringar och avskrivningar
Periodens investeringar uppgick till 17 Mkr (13 Mkr), 
varav 3 Mkr (0 Mkr) utgjordes av företagsförvärv. 
Det sistnämnda var hänförligt till det förvärv som 
gjordes under mars månad av de återstående aktierna 
i dotterföretaget i Brasilien, där det sedan förvärvet 
2007 funnits en minoritet. 

Koncernens av- och nedskrivningar uppgick under 
perioden till 22 Mkr (27 Mkr).

Finansiell ställning, kassaflöde, soliditet och finansiering
Koncernens nettoskuld uppgick till 868 Mkr (838 
Mkr) och det operativa kassaflödet för första kvartalet 
uppgick till -34 Mkr (22 Mkr). Det egna kapitalet upp-
gick till 720 Mkr (894 Mkr), vilket gav en soliditet på 
35,6 % (38,2 %). 

Övrig information

Risker och osäkerhetsfaktorer
Elanders indelar risker i omvärldsrisker (trycksakens 
framtid, konjunktur, struktur och konkurrenter), 
finansiella risker (valuta, räntor, finansiering och 
kredit) samt operationella risker (kundkoncentra-
tion, drift, rörelsekostnader, avtal, tvister, försäkrin-
gar och övrig riskhantering samt övriga operationella 
risker). Dessa risker jämte känslighetsanalys beskrivs 
utförligt på sidorna 43-45 i koncernens årsredovis-
ning för 2009. Då omvärlden inte har förändrats dras-
tiskt  bedöms inga väsentliga risker eller osäkerheter 
ha tillkommit.
 

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

Händelser efter balansdagen
Efter balansdagen har Elanders utsett Andréas Wikner 
till tillförordnad CFO för koncernen. 

GRANSKNING OCH REDOVISNING
Denna rapport har inte granskats av bolagets revi-
sorer.  Bokslutsrapporten har för koncernen upprät-
tats enligt Årsredovisningslagen och IAS 34 Interim 
Financial Reporting och för moderbolaget i enlighet 
med Årsredovisningslagen. 

Ett antal ändringar vad gäller befintliga standarder, 
ny tolkningar m.m tillämpas fr o m 1 januari 2010 av 
Elanders. Av dessa har IFRS 3 Rörelseförvärv (omarbe-
tad) fått viss påverkan på de finansiella rapporterna, då 
nya rörelseförvärv ska hanteras i enlighet med denna 
standard. 

I övrigt har samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder har använts som i den senaste 
årsredovisningen.

KOMMANDE RAppORTER FRÅN ELANDERS
Rapport från andra kvartalet 2010 13 juli 2010
Rapport från tredje kvartalet 2010 21 oktober 2010
Bokslutskommuniké 28 januari 2011
Årsredovisning 7 april 2011

Mölnlycke den 26 april 2010

Magnus Nilsson
VD och koncernchef

●  KONTAKTINFORMATION

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 
VD och koncernchef 
Tel. 031 - 750 07 50  

Elanders AB (publ) 
(org nr 556008-1621)
Box 137
435 23  Mölnlycke
Tel. 031 - 750 00 00
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●  KONCERNEN – RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANdRAG

Första kvartalet

Mkr 2010 2009
Senaste  
12 mån

Helår  
2009

Nettoomsättning 400,5 476,6 1 680,6 1 756,7

Kostnad för sålda varor och tjänster -343,7 -382,1 -1 391,2 -1 429,6

Bruttoresultat 56,8 94,5 289,4 327,1

Försäljnings- och administrationskostnader -83,4 -92,0 -380,7 -389,3

Övriga rörelseintäkter 20,3 13,7 45,9 39,3

Övriga rörelsekostnader -4,7 -5,4 -32,5 -33,2

Resultatandel i joint venture -0,9 1,3 -6,2 -4,0

Rörelseresultat -11,9 12,1 -84,1 -60,1

Finansiella poster, netto -7,5 -9,2 -34,3 -36,0

Resultat efter finansiella poster -19,4 2,9 -118,4 -96,1

Skatt 0,7 0,5 21,9 21,7

Periodens resultat -18,7 3,4 -96,5 -74,4

Periodens resultat hänförligt till

 - moderbolagets aktieägare -18,7 3,3 -96,0 -74,0

 - minoritetsägare 0,0 0,1 -0,5 -0,4

Resultat per aktie 1) 2) -1,92 0,34 -9,84 -7,57

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

Utestående aktier vid periodens utgång, tusental 9 765 9 765 9 765 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.

●  KONCERNEN – RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Första kvartalet

Belopp i kkr 2010 2009
Senaste 
12 mån

Helår
2009

Periodens resultat -18,7 3,4 -96,5 -74,4

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser, netto efter skatt -28,5 12,6 -80,6 -39,5

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

Säkring av nettoinvestering i utlandet, netto efter skatt 2,7 -0,1 3,6 0,8

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt -25,8 12,5 -76,5 -38,2

Summa totalresultat för perioden -44,5 15,9 -173,0 -112,6

Totalt resultat hänförligt till:
 - moderbolagets aktieägare -44,5 15,8 -172,6 -112,3

 - minoritetsägare 0,0 0,1 -0,4 -0,3
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●  KONCERNEN – RAPPORT ÖVER KASSAFLÖdEN I SAMMANdRAG

Första kvartalet

Belopp i kkr 2010 2009
Senaste 
12 mån

Helår
2009

Resultat efter finansiella poster -19,4 2,9 -118,4 -96,1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 6,1 3,9 89,0 86,8

Betald skatt -5,3 -6,8 -6,4 -7,9

Förändringar i rörelsekapital -11,8 10,2 49,8 71,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30,4 10,2 14,0 54,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -16,5 -4,1 -64,6 -52,2

Förändring i lång- och kortfristig upplåning 14,2 -11,6 -33,8 -59,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14,2 -11,6 -33,8 -59,6

Periodens kassaflöde -32,7 -5,5 -84,4 -57,2

Likvida medel vid periodens ingång 78,9 141,7 140,9 141,7

Kursdifferenser -1,1 4,7 -11,4 -5,6

Likvida medel vid periodens utgång 45,1 140,9 45,1 78,9

Nettoskuld vid periodens ingång 837,4 843,3 838,2 843,3

Kursdifferens i nettoskuld -8,3 0,8 -10,8 -1,7

Förändring av nettoskuld 39,0 -5,9 40,7 -4,2

Nettoskuld vid periodens utgång 868,1 838,2 868,1 837,4

Operativt kassaflöde -34,2 22,1 -13,8 42,1
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●  KONCERNEN – RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANdRAG

Mkr
31/3

2010
31/3

2009
31/12
2009

Tillgångar

Immateriella tillgångar 922,6 967,8 953,0

Materiella anläggningstillgångar 417,6 502,0 435,1

Övriga anläggningstillgångar 133,0 110,6 131,4

Summa anläggningstillgångar 1 473,2 1 580,4 1 519,5

Varulager 100,9 123,7 95,1

Kundfordringar 323,2 407,8 351,5

Övriga omsättningstillgångar 77,7 88,8 68,8

Likvida medel 45,0 140,9 78,9

Summa omsättningstillgångar 546,8 761,2 594,3

Summa tillgångar 2 020,0 2 341,6 2 113,8

Eget kapital och skulder

Eget kapital 720,0 893,6 765,1

Skulder

Ej räntebärande långfristiga skulder 40,5 53,3 42,7

Räntebärande långfristiga skulder 72,9 117,8 87,6

Summa långfristiga skulder 113,4 171,1 130,3

Ej räntebärande kortfristiga skulder 346,4 415,6 389,7

Räntebärande kortfristiga skulder 840,2 861,3 828,7

Summa kortfristiga skulder 1 186,6 1 276,9 1 218,4

Summa eget kapital och skulder 2 020,0 2 341,6 2 113,8

●  KONCERNEN – 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 15,8 0,1 15,9

Belopp vid första kvartalets utgång 2009 891,4 2,2 893,6

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

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

Periodens totalresultat -44,5 - -44,5

Belopp vid första kvartalets utgång 2010 720,0 0,0 720,0

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 infor-
mationen för rörelsesegmentet hänvisas till koncernens resultat- och balansräkningar.
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●  MOdERbOLAGET – RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANdRAG

Första kvartalet

Mkr 2010 2009
Senaste  
12 mån

Helår  
2009

Nettoomsättning - - - -

Kostnad för sålda varor och tjänster - - - -

Bruttoresultat - - - -

Rörelsekostnader -1,2 -4,1 -34,5 -37,4

Rörelseresultat -1,2 -4,1 -34,5 -37,4

Finansiella poster, netto 15,9 -8,3 107,4 83,2

Resultat efter finansiella poster 14,7 -12,4 72,9 45,8

Skatt -1,4 2,3 10,1 13,8

Periodens resultat 13,3 -10,1 83,0 59,6

●  MOdERbOLAGET – RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Första kvartalet

Mkr 2010 2009
Senaste  
12 mån

Helår  
2009

Periodens resultat 13,3 -10,1 83,0 59,6

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat för perioden 13,3 -10,1 83,0 59,6

●  MOdERbOLAGET – bALANSRÄKNINGAR I SAMMANdRAG

Mkr
31/3

2010
31/3

2009
31/12
2009

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 248,6 1 304,1 1 254,9

Omsättningstillgångar 92,2 141,9 61,4

Summa tillgångar 1 340,8 1 446,0 1 316,3

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 566,2 533,1 552,9

Avsättningar 4,9 5,3 3,9

Långfristiga skulder 0,1 0,1 0,1

Kortfristiga skulder 769,6 907,5 759,4

Summa eget kapital och skulder 1 340,8 1 446,0 1 316,3

I rörelsekostnaderna för första kvartalet 2010 ovan ingår återföring om 14,7 Mkr av tidigare gjord reservering för borgensåtagande.
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●  MOdERbOLAGET – 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 - - -10,1 -10,1

Belopp vid första kvartalets utgång 2009 97,7 332,4 103,0 533,1

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

Periodens totalresultat - - 13,3 13,3

Belopp vid första kvartalets utgång 2010 97,7 332,4 136,1 566,2

●  NYCKELTAL – KONCERNEN KVARTALSdATA

Mkr
2010

Q1
2009

Q4
2009

Q3
2009

Q2
2009

Q1
2008

Q4
2008

Q3
2008

Q2
2008

Q1

Nettoomsättning 401 455 381 445 477 621 516 532 522

Rörelseresultat -12 -28 -21 -22 12 -31 -9 25 31

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

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

Resultat efter skatt -19 -37 -17 -24 3 -30 -22 13 13

Resultat per aktie, kr -1,92 -3,79 -1,67 -2,46 0,34 -3,03 -2,25 1,36 1,30

Operativt kassaflöde -34 8 -33 45 22 126 -37 18 111

Kassaflöde per aktie, kr -3,35 -0,22 -1,76 -3,32 -0,56 6,98 0,03 -7,34 6,16

Avskrivningar 22 24 26 24 27 31 27 25 23

Nettoinvesteringar 17 24 12 12 4 -3 36 29 -76

Goodwill 868 895 889 920 923 918 866 856 852

Balansomslutning 2 020 2 114 2 083 2 203 2 342 2 387 2 290 2 208 2 237

Eget kapital 720 765 787 860 894 878 849 844 862

Nettoskuld 868 837 836 806 838 843 916 840 774

Sysselsatt kapital 1 588 1 602 1 622 1 667 1 732 1 721 1 765 1 684 1 636

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

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

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

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

Soliditet, % 35,6 36,2 37,8 39,0 38,2 36,8 37,1 38,2 38,5

Räntetäckningsgrad, ggr 2) -2,8 -1,8 -1,7 -1,1 1,3 0,4 2,7 4,2 4,9

Antal anställda vid periodens slut 1 457 1 538 1 541 1 557 1 652 1 812 1 887 1 863 1 796

1) Avkastningsmåtten är annualiserade.
2) Räntetäckningsgraden beräknas på rullande 12 månader.
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●  NYCKELTAL – KONCERNEN FLERåRSÖVERSIKT HELåR

Mkr 2009 2008 2007 2006 2005

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

Resultat efter skatt, Mkr 1) -74,4 -25,7 172,2 -49,0 77,6

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

Utdelning per aktie, kr 0,003) 0,00 4,50 2,36 2,36

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

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

Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) -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

1) Resultaten motsvarar de som presenterats i respektive årsredovisning
2) Avkastningsmåtten är annualiserade.
3) Förslag från styrelsen

●  NYCKELTAL – KONCERNEN FLERåRSÖVERSIKT KVARTALSPERIOdEN

Mkr
2010

Q1
2009

Q1
2008

Q1
2007

Q11)

2006
Q11)

Nettoomsättning, Mkr 401 477 522 484 489

Resultat efter skatt, Mkr -19 3 13 25 9

Resultat per aktie, kr  3) -1,92 0,34 1,30 2,85 1,00

Avkastning på eget kapital, % 2) -10,0 1,5 6,0 15,6 5,6

Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) -3,0 2,8 7,5 12,3 5,6

Rörelsemarginal, % -3,0 2,5 6,0 8,6 7,8

Genomsnittligt antal aktier, tusental 9 765 9 765 9 765 8 855 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

●  NYCKELTAL – 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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Ett globalt tryckeri
Elanders hanterar kunders informations- och trycksakslogistik via en enda 
kontakt, oavsett hur omfattande den är och på hur många språk infor-
mationen ska publiceras. Med kunders behov och beställarkompetens som 
ingångsvärden utformas idén, informationen förädlas och produceras för 
att till sist distribueras, helst direkt till mottagaren av informationen. Som 
tekniskt stöd för kunders informationshantering har vi utvecklat en platt-
form med system som hjälper till att automatisera allt fler av kundernas 
informationsprocesser.

Elanders erbjudande

INFORMATIONS- & MARKNAdSMATERIAL

Tryckt intern och extern information görs ofta unik utifrån 
mottagarens behov och intressen. Elanders producerar 
all typ av informations- och marknadsmaterial, allt från en 
lokal annons till globala kampanjer, årsredovisningar etc.  

MANUAL- & PROdUKTINFORMATION

Manualerna förändrar nu sin form. De slimmas och 
förenklas men är fortfarande en viktig service för kunder 
som köper produkter och tjänster. Hur man förpackar ma-
nualen tillsammans med produkten är också viktigt för att 
helhetsupplevelsen ska kännas rätt. Elanders hjälper sina 
kunder med allt från produktion av manualer och produkt-
information till själva förpackningen och distributionen.  

FÖRPAcKNINGAR
Förpackningen blir mer och mer viktig för att tillsammans med 
produkten sticka ut bland konkurrenterna på marknaden. 
Elanders har producerat förpackningar i flera år och tar tan-
ken ett steg längre. Kan din förpackning även få ett andra liv? 
Elanders har idag förpackningsproduktion i både Europa och 
Asien och producerar allt från enkla kartonger till exklusiva 
handgjorda förpackningar i små och stora upplagor. 

● NåGRA Av våRA PROdUKTER

TIdSKRIFTER

Antalet elektroniska tidningar växer. Samtidigt distribueras 
fler tryckta tidskrifter än någonsin. Då målgruppsanpass-
ning blir allt viktigare diversifieras tidskrifterna för att attra-
hera rätt målgrupp. Elanders producerar tidskrifter i både 
stora och mindre upplagor och i varierande kvaliteter, allt 
från enkla lokala personaltidningar till globala kundtidning-
ar eller specifika målgruppsinriktade tidskrifter.

01:54 PM         São Paulo
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Ateljétjänster
Formgivning, original, 
bildförädling etc.

Översättning
Återanvändning med 
begreppsdatabas

Personifierat tryck
Målgruppsanpassad  
information, sortiments-
kataloger etc.

Fulfilment
Plock & Pack

Onlinetjänster
Marknads- och aktivitetspla-
nering, automatisk sidproduk-
tion, webbshop etc.

Lager & distribution
Lagerhantering, tredje-
partslogistik etc.

Globalt tryck
Närproducerat

Order &  
fakturering

Just-in-time-
leveranser

FOTOPROdUKTER
Idag är var och en sin egen fotograf, samtidigt förenklas 
tekniken, vilket gör att fler och fler personifierade fotoböck-
er, tavlor, almanackor, tapeter etc. beställs. På Elanders 
görs dessa typer av trycksaker till både privatpersoner och 
företag som vill nå ut med personliga produkter till kunder, 
medarbetare etc.

BUTIKSMATERIAL

Informations- och marknadsmaterial, förpackningar och 
annat butiksmaterial går allt mer ihop. Elanders hjälper 
sina kunder med delar av materialet men också helheten, 
vilket innebär att information lätt kan återanvändas i de 
olika enheterna på ett optimalt sätt.  

KONTORSMATERIAL
Kontorsmaterial är också en del av varumärket. Elanders 
producerar såväl små upplagor av kontorsmaterial för små 
företag som liknande material för stora globala företag. 
Värdet av det är bland annat att kvaliteten och varumärket 
säkerställs i stort som smått.

BÖcKER & KATALOGER

Bokförsäljningen går snarare upp än ner och katalog-
produktionen har bara förändrat sig i sin utformning och 
upplaga. Många kataloger görs på aktuella språk, med 
intressant innehåll bara för just den marknaden eller mål-
gruppen den är riktad till. Elanders erbjuder många smarta 
lösningar där unika kataloger skapas, för olika målgrupper, 
till den mest optimala produktionskostnaden.

● NåGRA Av våRA TjäNSTER
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