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● Omsättningen sjönk med 12 % och uppgick till 809 Mkr (921 Mkr).

● Rörelseresultatet uppgick till -20,0 Mkr (-10,3 Mkr), varav engångsposter utgjorde 14,8 Mkr 
(-13,1 Mkr).

● Resultatet före skatt uppgick till -33,5 Mkr (-28,7 Mkr).

● Nettoresultatet uppgick till -30,5 Mkr (-20,6 Mkr) eller -3,13 kronor per aktie (-2,11 kronor per aktie)1).

● Det operativa kassaflödet uppgick till -71,4 Mkr (67,0 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde -3 Mkr (0 Mkr). 

● Strukturåtgärder kommer att vidtas under andra halvåret framför allt i Sverige och belasta 2010 års 
resultat med ca 80 Mkr. Dessa åtgärder beräknas ge besparingar med motsvarande belopp per år med 
full effekt redan 2011.

● Som ett led i att bredda produkterbjudandet har Elanders under juli månad träffat avtal om att förvärva 
förpackningstryckeriet Printpack i Tyskland med en omsättning om ca 100 Mkr. Detta förväntas bidra 
positivt till Elanders resultat under 2011.

● Styrelsen föreslår en nyemission om 1:1 till teckningskurs 22 kronor, vilket tillför bolaget ca 215 Mkr 
för att genomföra strukturåtgärderna, finansiera förvärvet i Tyskland samt stärka Elanders finansiella 
ställning. Nyemissionen är i sin helhet garanterad av Carl Bennet AB.

● Resultat före skatt för helåret 2010 prognostiseras att uppgå till ca -110 Mkr inklusive kostnader om ca 
80 Mkr för strukturåtgärder under andra halvåret. För 2011 förväntas ett positivt resultat före skatt. 

1) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

Det första halvåret:

Bulletpoints



5 

Det andra kvartalet:
● Omsättningen sjönk med 8 % och uppgick till 409 Mkr (445 Mkr).

● Rörelseresultatet uppgick till -8,1 Mkr (-22,4 Mkr), varav engångsposter utgjorde 4,5 Mkr (-13,1 Mkr). 

● Resultatet före skatt uppgick till -14,1 Mkr (-31,6 Mkr).

● Nettoresultatet uppgick till -11,8 Mkr (-24,0 Mkr) eller -1,21 kronor per aktie (-2,46 kronor per aktie)1).

● Det operativa kassaflödet uppgick till -37,2 Mkr (45 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde 0 Mkr (0 Mkr).

1) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.
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●  OMSÄTTNING OCH RESULTAT

April - juni

Mkr 2010 2009 2008

Nettoomsättning 408,7 444,7 532,0

Rörelsens kostnader -416,8 -467,1 -507,1

Rörelseresultat -8,1 -22,4 24,9

Finansnetto -6,0 -9,2 -11,4

Resultat efter finansiella poster -14,1 -31,6 13,5

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Under andra kvartalet kan vi på flera av våra marknad-
er nu skönja en återhämtning och en positiv förändring 
i orderingången och vi har framförallt under senare 
delen av kvartalet sett en förbättring jämfört med 
motsvarande period föregående år. Även på vår sven-
ska marknad har vi, jämfört med första kvartalet, haft 
en bättre beläggning och ökad orderingång från bland 
annat bilindustrin samt den offentliga sektorn. 

Vad gäller vårt produkterbjudande och marknaden i 
sin helhet så är trenden tydlig. Det är framförallt inom 
förpackningar och marknadsmaterial som volymerna 
ökar och kommer att öka, samtidigt som volymerna 
för traditionellt tryck, såsom t ex böcker och användar-
manualer, är svagt minskande. 

Som ett led i koncernens strategi, att bredda produk-
terbjudandet, kommer nu vårt produktutbud att utökas 
framförallt inom förpackningsproduktion. Under juli 
månad har därför Elanders träffat avtal om att förvärva 
Printpack, ett förpackningstryckeri med många inter-
nationella kunder och med ca 40 anställda i Tyskland 
och en omsättning om närmare 100 Mkr. Genom detta 
förvärv får Elanders en bas för fortsatt expansion inom 

förpackningar och kan i och med detta erbjuda kunder 
från Västeuropa både lokal och global produktion av 
förpackningar kombinerat med tillhörande informa-
tion. Förvärvet beräknas bidra positivt till koncernens 
resultat redan under 2011.

Under andra halvåret 2010 kommer vi att ytterligare 
påskynda kostnads- och produktionseffektiviseringar-
na i framför allt Sverige för att skapa ett konkurrens-
kraftigare Elanders. Detta medför bl a att produktions-
kapacitet flyttas från Västeuropa till Östeuropa och 
Sydamerika. Detta omstruktureringsprogram kommer 
i sin tur att göra det möjligt för Elanders att åter visa ett 
positivt resultat för 2011.

Den nyemission som styrelsen nu föreslår är av yt-
tersta vikt för den fortsatta expansionen och utveck-
lingen av Elanders. Med likviden från nyemissionen 
stärker vi vår balansräkning och kan bygga en stark 
plattform inför den förväntade återhämtningen från 
våra kunder och vi kan snabbare genomföra nödvän-
diga strukturåtgärder. 

Magnus Nilsson
Verkställande direktör och koncernchef

Januari - juni

Mkr 2010 2009 2008

Nettoomsättning 809,2 921,3 1 054,0

Rörelsens kostnader -829,2 -931,6 -997,8

Rörelseresultat -20,0 -10,3 56,2

Finansnetto -13,5 -18,4 -23,5

Resultat efter finansiella poster -33,5 -28,7 32,7
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KONCERNEN

Omsättning och resultat

Första halvåret
Koncernens nettoomsättning minskade med 112 Mkr 
till 809 Mkr (921 Mkr) eller 12 %. Detta beror i hu-
vudsak på vikande volymer i framförallt Kina och 
Sverige samt en negativ kursutveckling på euron och 
det brittiska pundet. Rörelseresultatet försämrades 
med 9,7 Mkr till -20,0 Mkr (-10,3 Mkr), vilket främst 
hänförs till utvecklingen av verksamheten i Kina.

Andra kvartalet
Koncernens nettoomsättning minskade med 36 Mkr 
till 409 Mkr (445 Mkr) eller 8 %. Minskningen beror 
dels på en svagare euro samt brittiska pund och dels 
på att det går fortsatt trögt för verksamheten i Kina, 
som fortfarande lider av nedgången i konsumentelek-
tronikbranschen. Rörelseresultatet förbättrades med 
14 Mkr till -8 Mkr (-22 Mkr). Resultatförbättringen 
hänförs främst till minskade rörelseförluster i fram-
förallt den svenska verksamheten. 

Personal

Första halvåret
Medelantalet anställda under perioden var 1 487 
(1 625), varav 461 i Sverige (541). Vid slutet av 
perioden hade koncernen 1 523 anställda (1 557). 

Under juni månad tillträdde Jonas Brännerud som 
verkställande direktör för den svenska verksamheten 
och medlem i Elanders koncernledning.

Andra kvartalet
Medelantalet anställda under perioden var 1 510  
(1 586), varav 460 i Sverige (517). 

Investeringar och avskrivningar

Första halvåret
Periodens investeringar uppgick till 21 Mkr (30 Mkr), 
varav 3 Mkr (0 Mkr) utgjordes av företagsförvärv. 
Koncernens av- och nedskrivningar uppgick till  
44 Mkr (51 Mkr).

Andra kvartalet
Periodens investeringar uppgick till 4 Mkr (17 Mkr), 
varav 0 Mkr (0 Mkr) utgjordes av företagsförvärv. 

Koncernens av- och nedskrivningar uppgick till  
22 Mkr (24 Mkr).

Finansiell ställning, kassaflöde, soliditet och finansiering
Koncernens nettoskuld uppgick till 906 Mkr  
(806 Mkr) och det operativa kassaflödet för andra 
kvartalet uppgick till -37 Mkr (45 Mkr) innehållande 
0 Mkr (0 Mkr) hänförliga till företagsförvärv. Det 
operativa kassaflödet för det första halvåret uppgick 
till -71 Mkr (67 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde  
-3 (0) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 715 Mkr 
(860 Mkr), vilket gav en soliditet på 35,2 % (39,0 %). 

MODERBOLAGET
Moderbolaget har under perioden utfört koncernge-
mensamma tjänster. Medelantalet anställda var un-
der andra kvartalet 21 (11) och vid slutet av perioden 
21 (10). Ökningen i antal personer hänför sig till att 
satsningar gjorts på en global försäljningsorganisation. 

ÖVRIG INFORMATION
Risker och osäkerhetsfaktorer
Elanders indelar risker i omvärldsrisker (trycksakens 
framtid, konjunktur, struktur och konkurrenter), fi-
nansiella 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 si-
dan 45 i koncernens årsredovisning för 2009. Där 
framgår bland annat att nära en tredjedel av kon-
cernens omsättning historiskt sett infaller under 
fjärde kvartalet.

Händelser efter balansdagen
Som ett led i koncernens strategi, att bredda erbjudan-
det kring förpackningsproduktion, har Elanders under 
juli månad träffat avtal om att förvärva ett förpack-
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ningstryckeri i Tyskland som omsätter ca 100 Mkr. 
Köpeskillingen beräknas uppgå till ca 25 Mkr och 
förvärvet förväntas bidra positivt till Elanders resultat 
redan under 2011.

I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter 
balansdagen fram till dagen för denna rapports under-
tecknande. 

Utsikter för framtiden
Prognos lämnas om ett resultat före skatt för helåret 
2010 om ca -110 Mkr inklusive kostnader för struk-
turåtgärder under andra halvåret om ca 80 Mkr. 
För 2011 förväntas ett positivt resultat före skatt. 

Granskning och redovisning
Denna rapport har inte granskats av bolagets revi-
sorer.  Bokslutsrapporten har för koncernen upp-
rättats enligt Årsredovisningslagen och IAS 34 In-

terim Financial Reporting och för moderbolaget i 
enlighet med Årsredovisningslagen. 

Ett antal ändringar vad gäller befintliga standard-
er, 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 rap-
porterna, då nya rörelseförvärv ska hanteras i enlighet 
med denna standard. 

I övrigt har samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredo-
visningen.

KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS
Rapport från tredje kvartalet 2010 21 okt 2010
Bokslutskommuniké  28 jan 2011
Årsredovisning   7 apr 2011
Rapport från första kvartalet 2011 5 maj 2011

●  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 00 00  

Andréas Wikner
Tillförordnad ekonomidirektör  
Tel. 031 - 750 00 00

Elanders AB (publ) 
(org nr 556008-1621)
Box 137
435 23  Mölnlycke
Tel. 031 - 750 00 00

Mölnlycke den 15 juli 2010

Magnus Nilsson

VD och koncernchef

Carl Bennet

Ordförande

Tore Åberg

Vice ordförande

Göran Johnsson

Cecilia Lager Hans-Olov Olsson Kerstin Paulsson

Lilian Larnefeldt Johan Stern Tomas Svensson

AVGIVANDE OCH INTYGANDE
Styrelsen och verkställande direktören för Elanders AB (publ) intygar härmed att denna halvårsrapport ger 
en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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●  KONCERNEN – RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

Andra kvartalet

Mkr 2010 2009

Nettoomsättning 408,7 444,7

Kostnad för sålda varor och tjänster -338,4 -362,5

Bruttoresultat 70,3 82,2

Försäljnings- och administrationskostnader -77,9 -103,0

Övriga rörelseintäkter 4,6 5,6

Övriga rörelsekostnader -4,2 -5,4

Resultatandel i joint venture -0,9 -1,8

Rörelseresultat -8,1 -22,4

Finansiella poster, netto -6,0 -9,2

Resultat efter finansiella poster -14,1 -31,6

Skatt 2,3 7,6

Periodens resultat -11,8 -24,0

Periodens resultat hänförligt till

 - moderbolagets aktieägare -11,8 -24,0

 - minoritetsägare 0,0 0,0

Resultat per aktie 1) 2) -1,21 -2,46

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 9 765 9 765

Utestående aktier vid periodens utgång, tusental 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.

Första halvåret

Mkr 2010 2009
Senaste  
12 mån

Helår  
2009

Nettoomsättning 809,2 921,3 1 644,6 1 756,7

Kostnad för sålda varor och tjänster -682,1 -744,6 -1 367,1 -1 429,6

Bruttoresultat 127,1 176,7 277,5 327,1

Försäljnings- och administrationskostnader -161,3 -195,0 -355,6 -389,3

Övriga rörelseintäkter 24,9 19,3 44,9 39,3

Övriga rörelsekostnader -8,9 -10,8 -31,3 -33,2

Resultatandel i joint venture -1,8 -0,5 -5,3 -4,0

Rörelseresultat -20,0 -10,3 -69,8 -60,1

Finansiella poster, netto -13,5 -18,4 -31,1 -36,0

Resultat efter finansiella poster -33,5 -28,7 -100,9 -96,1

Skatt 3,0 8,1 16,6 21,7

Periodens resultat -30,5 -20,6 -84,3 -74,4

Periodens resultat hänförligt till

 - moderbolagets aktieägare -30,5 -20,6 -83,9 -74,0

 - minoritetsägare 0,0 0,0 -0,4 -0,4

Resultat per aktie 1) 2) -3,13 -2,11 -8,64 -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.
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●  KONCERNEN – RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Andra kvartalet

Mkr 2010 2009

Periodens resultat -11,8 -24,0

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser, netto efter skatt 5,9 -9,7

Kassaflödessäkringar, netto efter skatt 0,0 0,1

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

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 7,0 -9,3

Summa totalresultat för perioden -4,8 -33,3

Totalt resultat hänförligt till:
 - moderbolagets aktieägare -4,8 -33,3

 - minoritetsägare 0,0 0,0

●  KONCERNEN – RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Första halvåret

Mkr 2010 2009
Senaste 
12 mån

Helår
2009

Periodens resultat -30,5 -20,6 -84,3 -74,4

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser, netto efter skatt -22,6 3,0 65,7 -39,5

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

Säkring av nettoinvestering i utlandet, netto efter skatt 3,8 0,2 -5,1 0,8

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt -18,8 3,3 60,6 -38,2

Summa totalresultat för perioden -49,3 -17,3 -23,7 -112,6

Totalt resultat hänförligt till:
 - moderbolagets aktieägare -49,3 -17,4 -23,4 -112,3

 - minoritetsägare 0,0 0,1 -0,3 -0,3
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●  KONCERNEN – RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

Andra kvartalet Första halvåret

Mkr 2010 2009 2010 2009
Helår
2009

Senaste 
12 mån

Resultat efter finansiella poster -14,1 -31,6 -33,5 -28,7 -96,1 -100,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16,9 29,2 23,0 33,1 86,8 76,7

Betald skatt -2,4 -3,8 -7,7 -10,6 -7,9 -5,0

Förändringar i rörelsekapital -37,0 50,1 -48,8 60,3 71,8 -37,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten -36,6 43,9 -67,0 54,1 54,6 -66,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9,2 -12,1 -25,7 -16,2 -52,2 -61,7

Förändring i lång- och kortfristig upplåning 47,7 -64,2 61,9 -75,8 -59,6 78,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47,7 -64,2 61,9 -75,8 -59,6 78,1

Periodens kassaflöde 1,9 -32,4 -30,8 -37,9 -57,2 -50,1

Likvida medel vid periodens ingång 45,1 140,9 78,9 141,7 141,7 104,2

Kursdifferenser 1,8 -4,3 0,7 0,4 -5,6 -5,3

Likvida medel vid periodens utgång 48,8 104,2 48,8 104,2 78,9 48,8

Nettoskuld vid periodens ingång 868,1 838,2 837,4 843,3 843,3 806,4

Kursdifferens i nettoskuld -4,3 1,7 -12,6 2,5 -1,7 -16,8

Förändring av nettoskuld 41,8 -33,5 80,8 -39,4 -4,2 116,0

Nettoskuld vid periodens utgång 905,6 806,4 905,6 806,4 837,4 905,6

Operativt kassaflöde -37,2 44,9 -71,4 67,0 42,1 -95,9

●  KONCERNEN – RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Mkr
30/6

2010
30/6

2009
31/12
2009

Tillgångar

Immateriella tillgångar 914,8 971,3 953,0

Materiella anläggningstillgångar 397,8 475,4 435,1

Övriga anläggningstillgångar 147,4 120,0 131,4

Summa anläggningstillgångar 1 460,0 1 566,7 1 519,5

Varulager 103,7 107,6 95,1

Kundfordringar 331,3 334,8 351,5

Övriga omsättningstillgångar 88,2 90,1 68,8

Likvida medel 48,8 104,2 78,9

Summa omsättningstillgångar 572,0 636,7 594,3

Summa tillgångar 2 032,0 2 203,4 2 113,8

Eget kapital och skulder

Eget kapital 715,2 860,4 765,1

Skulder

Ej räntebärande långfristiga skulder 40,9 54,7 42,7

Räntebärande långfristiga skulder 70,9 113,1 87,6

Summa långfristiga skulder 111,8 167,8 130,3

Ej räntebärande kortfristiga skulder 321,5 377,7 389,7

Räntebärande kortfristiga skulder 883,5 797,5 828,7

Summa kortfristiga skulder 1 205,0 1 175,2 1 218,4

Summa eget kapital och skulder 2 032,0 2 203,4 2 113,8
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●  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 -17,4 0,1 -17,3

Belopp vid första kvartalets utgång 2009 858,2 2,2 860,4

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

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

Periodens totalresultat -49,3 - -49,3

Belopp vid första kvartalets utgång 2010 715,2 - 715,2

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

Andra kvartalet

Mkr 2010 2009

Nettoomsättning - -

Kostnad för sålda varor och tjänster - -

Bruttoresultat - -

Rörelsekostnader -17,7 -19,0

Rörelseresultat -17,7 -19,0

Finansiella poster, netto -1,9 91,0

Resultat efter finansiella poster -19,6 72,0

Skatt 3,5 6,3

Periodens resultat -16,1 78,3

●  MODERBOLAGET – RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Andra kvartalet

Mkr 2010 2009

Periodens resultat -16,1 78,3

Övrigt totalresultat - -

Summa totalresultat för perioden -16,1 78,3

Första halvåret

Mkr 2010 2009
Senaste  
12 mån

Helår  
2009

Nettoomsättning - - - -

Kostnad för sålda varor och tjänster - - - -

Bruttoresultat - - - -

Rörelsekostnader -12,9 -23,1 -27,2 -37,4

Rörelseresultat -12,9 -23,1 -27,2 -37,4

Finansiella poster, netto 13,9 82,6 14,5 83,2

Resultat efter finansiella poster 1,0 59,5 -12,7 45,8

Skatt 2,2 8,7 7,3 13,8

Periodens resultat 3,2 68,2 -5,4 59,6

Första halvåret

Mkr 2010 2009
Senaste  
12 mån

Helår  
2009

Periodens resultat 3,2 68,2 -5,4 59,6

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat för perioden 3,2 68,2 -5,4 59,6
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●  MODERBOLAGET – BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

Mkr
30/6

2010
30/6

2009
31/12
2009

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 261,9 1 267,8 1 254,9

Omsättningstillgångar 89,0 71,3 61,4

Summa tillgångar 1 350,9 1 339,1 1 316,3

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 556,1 611,4 552,9

Avsättningar 4,4 7,5 3,9

Långfristiga skulder 0,1 0,1 0,1

Kortfristiga skulder 790,3 720,1 759,4

Summa eget kapital och skulder 1 350,9 1 339,1 1 316,3

●  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 - - 68,2 68,2

Belopp vid första kvartalets utgång 2009 97,7 332,4 181,3 611,4

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

Periodens totalresultat - - 3,2 3,2

Belopp vid första kvartalets utgång 2010 97,7 332,4 126,0 556,1
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●  KVARTALSDATA

Mkr
2010

Q2
2010

Q1
2009

Q4
2009

Q3
2009

Q2
2009

Q1
2008

Q4
2008

Q3
2008

Q2

Nettoomsättning 409 401 455 381 445 477 621 516 532

Rörelseresultat -8 -12 -28 -21 -22 12 -31 -9 25

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

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

Resultat efter skatt -12 -19 -37 -17 -24 3 -30 -22 13

Resultat per aktie, kr -1,21 -1,92 -3,79 -1,67 -2,46 0,34 -3,03 -2,25 1,36

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

Kassaflöde per aktie, kr 0,19 -3,35 -0,22 -1,76 -3,32 -0,56 6,98 0,03 -7,34

Avskrivningar 22 22 24 26 24 27 31 27 25

Nettoinvesteringar 9 17 24 12 12 4 -3 36 29

Goodwill 863 868 895 889 920 923 918 866 856

Balansomslutning 2 032 2 020 2 114 2 083 2 203 2 342 2 387 2 290 2 208

Eget kapital 715 720 765 787 860 894 878 849 844

Nettoskuld 906 868 837 836 806 838 843 916 840

Sysselsatt kapital 1 621 1 588 1 602 1 622 1 667 1 732 1 721 1 765 1 684

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

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

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

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

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

Räntetäckningsgrad, ggr 2) -2,5 -2,8 -1,8 -1,7 -1,1 1,3 0,4 2,7 4,2

Antal anställda vid periodens slut 1 523 1 457 1 538 1 541 1 557 1 652 1 812 1 887 1 863

1) Avkastningsmåtten är annualiserade.
2) Räntetäckningsgraden beräknas på rullande 12 månader.

●  FLERÅRSÖVERSIKT - HELÅR

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 0,00 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.

Nyckeltal koncernen
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●  FLERÅRSÖVERSIKT - KVARTALSPERIODEN

2010
Q2

2009
Q2

2008
Q2

2007
Q21)

2006
Q21)

Nettoomsättning, Mkr 409 445 532 512 490

Resultat efter skatt, Mkr -12 24 13 30 11

Resultat per aktie, kr  3) -1,21 -2,46 1,36 3,02 1,26

Avkastning på eget kapital, % 2) -6,6 -10,9 6,1 16,0 7,1

Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) -2,0 -5,2 6,0 13,0 7,2

Rörelsemarginal, % -2,0 -4,9 4,7 9,4 4,5

Genomsnittligt antal aktier, tusental 9 765 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.

●  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.

●  FLERÅRSÖVERSIKT - DELÅRSPERIODEN

2010
jan-jun

2009
jan-jun

2008
jan-jun

2007
jan-jun1)

2006
jan-jun1)

Nettoomsättning, Mkr 809 921 1 054 978 835

Resultat efter skatt, Mkr -30 -10 26 55 38

Resultat per aktie, kr  1) -3,13 -2,11 2,66 5,88 4,28

Avkastning på eget kapital, % 2) -8,3 -4,8 6,1 14,9 6,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) -2,5 -1,2 6,8 11,8 6,4

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

Genomsnittligt antal aktier, tusental 9 765 9 765 9 765 9 310 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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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.  

MANUALER & 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.

07:01 PM         Zalalövő
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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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