
Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Prioriterade områden är kirurgiska instru-
ment och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt 
hög kvalitet. Stille grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stille AB är listat på First North med Remium AB som 
Certified adviser och likviditetsgarant.

Stilles rapport för fjärde kvartalet och 2012
Fjärde kvartalet 2012 
•	 Nettoomsättningen minskade med -13,8 procent till 20,2 MSEK (23,5), justerat för valutaeffekter uppgick 

minskningen till 13,3 procent 
•	 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 MSEK (-1,6) 
•	 Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent (-7,0) 
•	 Stille lanserade över 200 nya kirurgiska instrument med inriktning mot ortopedi- och plastikkirurgi. 

Sortimentsförstärkningen är resultatet av Stilles nya strategiska plan med särskild fokusering av 
instrumentaffären mot tillväxtmarknader inom plastik- och ortopediskkirurgi. 

Januari-december 2012 
•	 Nettoomsättningen minskade med 2,1 procent till 88,0 MSEK (89,9), justerat för valutaeffekter uppgick 

minskningen till 3,3 procent 
•	 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,8 MSEK (-1,0) 
•	 Rörelsemarginalen uppgick till -0,9 procent (-1,1) 
•	 Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-1,1) 
•	 Resultatet före och efter utspädning per aktie uppgick till -0,40 SEK (-0,22) 
•	 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 MSEK (1,1)  

•	 Stille lanserade imagiQ2 och tecknade globala distributionsavtal med Ziehm Imaging och Schaerer Medical
•	 Stille lanserade över 200 nya kirurgiska instrument och expanderade inom marknaden för plastikkirurgi i USA
•	 Carin Jakobson tillträde som ny CFO

Efter periodens utgång: 
•	 Stille tecknade globalt distributionsavtal med GE Healthcare
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VD Kommentar  

I slutet av 2011 lade vi grunden för nya Stille. 2012 blev 
året då fundamentet byggdes för långsiktig tillväxt, hållbar 
lönsamhet och aktieägarvärden. Målsättningarna i strategin 
kan sammanfattas kort; utveckling av instrumentaffären 
mot kirurgiska tillväxtmarknader, förnyade satsningar 
på produkt- och affärsutveckling samt renodling och 
lönsamhetsfokus.

Nya instrumentstrategin levererar resultat
Affärsområde kirurgi växte under året med 6,3 
procent. Bruttomarginalen förstärktes till 48 procent 
(36 %). Försäljnings- och bruttomarginalsökningen är 
funktion av de mål som sattes upp för 2012 med ny och 
omstrukturerad produktportfölj, ny prissättningsstrategi 
samt tydlig fokusering på prioriterade tillväxtmarknader. 
Nya partners står för en viktig del av försäljningsökningen, 
inte minst på USA-marknaden som under året ökat med 
över 40 procent. Under det fjärde kvartalet utökades 
satsningarna i USA med ytterligare anställningar inom 
sälj- och marknad. 

Under det fjärde kvartalet introducerades vår nya 
instrumentportfölj. Lanseringen är resultatet av arbetet 
med att omstrukturera instrumentaffären för ökad 
konkurrenskraft, skalbarhet och långsiktig lönsamhet. 
Vår nya portfölj inkluderar över 200 nya instrument med 
tydlig inriktning mot plastik-, ortopedi- och allmänkirurgi. 
Mottagandet har varit mycket positivt från marknaden 
och med bidragande försäljning under det fjärde kvartalet. 
Vi avslutade samtidigt tillverkningen av produkter med 
lägre efterfrågan och marginal. Samtliga Stille instrument 
omfattas av 30-årig garanti och tillverkas genom unik 
hantverkstradition i Eskilstuna.

Under det fjärde kvartalet presenterades forskningsstudier 
som bekräftade det långsiktiga investerings- och 
patientsäkerhetsvärdet av Stilles unika instrument. Vi 
avser att fortsatt stödja forskning som syftar till att bevisa 
mervärdet av vår teknologi och produkterbjudande.

Försäljningen inom instrumentaffären uppgick under det 

fjärde kvartalet till 10,8 MSEK (11,7). Minskningen under 
kvartalet var en besvikelse hänförlig till främst tillfälligt 
avvaktande investeringar på Europamarknaden. Kvartalets 
bruttomarginal påverkades positivt av återläggning av 
reserveringar för service som inte nyttjats under året.

Förnyade satsningar på forskning och utveckling 
levererar
Under 2012 återupptog Stille satsningar på innovation 
och produktutveckling. Vi investerade för tillväxt 
och ökad lönsamhet. Knappt ett år efter projektstart 
levererades de första imagiQ2™-operationsborden till 
kunder i USA och Europa. Våra nya operationsbord är 
utvecklade för att möjliggöra säkrare, effektivare och 
flexiblare endovaskulära och interventionella procedurer. 
Mottagandet från marknaden har varit mycket positivt.

imagiQ2™ bygger på ny unik teknologi och innovationer 
som bland annat ämnar till att minska dosen av 
röntgenstrålning vid genomlysningsoperationer för patient 
och vårdpersonal. Att säkerställa en så låg strålningsnivå 
som möjligt är ett etablerat myndighetskrav, vilket 
även tydliggjorts av Strålskyddsmyndighetens rapport 
publicerad hösten 2012. Efterfrågan ökar för lösningar 
som skapar förutsättningar att minska de farliga 
röntgenstråldoserna i vården. 

Som ett led i den globala lanseringsplanen tecknades under 
året samarbetsavtal med Ziehm Imaging GmbH och efter 
kvartalets utgång ett globalt avtal med GE Healthcare. 
Båda aktörer är globala spelare inom marknaden för mobila 
röntgensystem. För Stille innebär dessa samarbeten nya 
globala distributionskanaler i nätverk som spänner 
över 75 länder. Båda samarbeten ledde till affärer och 
kundleveranser under det fjärde kvartalet 2012, och en 
orderbok för leverans 2013.

Försäljningen och bruttomarginalen inom affärsområde 
Patientpositionering påverkades negativt under året och 
så även under det fjärde kvartalet på grund av skiftet i 
produktportfölj. Utfasningen av första generationens 
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imagiQ till nya imagiQ2™ påverkade volym-, pris- och 
marginalnivåer negativt. Med nya imagiQ2™ erbjuder 
Stille en konkurrenskraftig produktportfölj med flexibel 
prissättning vilket skapar förutsättningar för att nå bredare 
kundsegment samt uppnå en förbättrad bruttomarginal.

Marknaden för nischade operationsbord som 
möjliggör genomlysning och effektiv kateterkirurgi 
bedöms långsiktigt nå högre tillväxt än traditionella 
operationsmarknader som funktion av kliniska teknikskiften, 
förändringar i amerikanska försäkringssystemet under 
2011 och Obama Care. Dessa förändringar har skapat 
nya affärsmässiga förutsättningar att genomföra 
standardiserade interventionella och kärlkirurgiska 
procedurer mer kostnadseffektivt vid mindre så kallade 
Outpatient Centres. Jag bedömer att vi har ett gynnsamt 
läge att kapitalisera på dessa drivkrafter med ny portfölj 
och stärkta försäljningskanaler.

Stille avser under 2013 och kommande år fortsätta 
att lansera nya produkter som funktion av nya 
utvecklingssamarbeten med kliniker och industriella 
kunder. Målsättningen är att vara den marknadsledande 
leverantören av premiuminstrument till de plastik- 
och ortopedkirurgiska marknaderna, samt vara den 
marknadsledande leverantören av genomlysningsbara 
mobila operationsbord.

Renodling och lönsamhetsfokus
Under 2012 byggdes fundamentet för tillväxt, långsiktig 
lönsamhet och aktieägarvärden. De satsningar och 
omstruktureringar som genomfördes hann bara få 
begränsad avkastning under året. 

Den lägre försäljningen under det fjärde kvartalet 
parerades med en förbättrad bruttomarginal och sänkt 
kostnadsnivå vilket vände kvartalet till ett positivt 
rörelseresultat. Resultatet efter skatt påverkades negativt 
av att uppskjuten skattefordran bestående av aktiverade 
skattemässiga underskott minskade i värde till följd av 
sänkt bolagsskatt.

Våra ansträngningar att förbättra kapitaleffektiviteten 
resulterade i att koncernens rörelsekapitalbindning 
minskade under året med cirka 30 % och lagerbindningen 
med cirka 25 %. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick under året till 7,0 MSEK att jämföra 
med 1,1 MSEK under år 2011.

Under året har organisationen förstärkts och strukturerats 
för att maximera resurser inom marknad och sälj. Operativa 
funktioner har konsoliderats till Eskilstuna och USA-
verksamheten har förstärkts.

Fokuseringen och renodlingen mot den kirurgiska 
marknaden syftar till att skapa The Surgical Perfection 
Company. Som en konsekvens utvärderas kompletterande 
förvärv löpande samt möjligheten att avyttra icke-
strategiska verksamheter.

Framtidsutsikter 
De satsningar och förändringar som nu löpande genomförs 
i bolaget inom ramen för strategiplanen har alla ett tydligt 
mål; skapa lönsam tillväxt i Stille. Att långsiktigt bryta de 
senare årens avsaknad av tillväxt och hållbar avkastning 
kräver väldefinierade satsningar och att pusslet läggs 
metodiskt. Vi fortsätter att metodiskt utveckla Stille och 
har kommit en bra bit på vägen sedan den nya planen 
implementerades i slutet av 2011. 

Så som tidigare har vi dock fortsatt respekt för att vår 
verksamhet med investeringsprodukter och stort beroende 
av internationella partners är känslig för svängningar i 
efterfrågan, vilket gör att vår försäljning kan komma att 
variera mellan kvartalen.

Solna den 20 februari 2013

Philip Siberg
Verkställande Direktör
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Stille grundades 1841, och är ett av världens äldsta 
medicintekniska företag. Bolaget utvecklar, tillverkar och 
säljer egentillverkade högkvalitativa kirurgiska instrument 
och specialbord till ledande kirurger världen över. 

Stilles affärsidé är att med kirurgens och patientens 
behov i fokus utveckla, tillverka och marknadsföra 
medicintekniska produkter som förenklar och förbättrar 
vårdprocessen för patient, läkare och sjukhuset eller 
kliniken med visionen att vara kirurgens första val.

Stilles erbjudande består av ett starkt varumärke 
och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 
Verksamheten bedrivs i två affärsområden – Kirurgi och 
Patientpositionering.

Inom affärsområde Kirurgi har Stille ett komplett 
erbjudande av handsmidda kirurgiska instrument för 
all öppen kirurgi, med särskilt fokus på ortopedi samt 
rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Instrumenten 
kännetecknas av den gracila design och unika känsla som 

Stille i korthet

har gjort Stille till en välkänd och uppskattad leverantör 
bland ledande kirurger världen över.

Inom affärsområde Patientpositionering erbjuder Stille 
två huvudgrupper av procedurspecifika specialbord 
för hjärt-/kärlkirurgi samt gynekologi, urologi och 
urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av en 
hög grad av funktionalitet och ergonomi samt en strävan 
efter estetiskt tilltalande design.

Stille erbjuder utöver egentillverkade produkter även 
produkter från andra välkända och innovativa tillverkare. 
Genom dessa samarbeten kan Stille tillhandahålla 
kompletta produktlinjer med genomgående samma höga 
krav på funktion och kvalitet.

Under 2012 omsatte koncernen 88 MSEK och hade 52 
anställda.

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under 
kortnamnet ”STIL”.
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SEGMENTENS NETTOOMSÄTTNING OCH  
BRUTTOVINST (LÖNSAMHETSMÅTT)

BELOPP I TSEK OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2011 JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011

Nettoomsättning - Patientpositionering 9 423 11 760 42 579 47 131

Nettoomsättning - Kirurgi 10 805 11 714 45 465 42 778

Summa koncernens nettoomsättning 20 228 23 474 88 044 89 909

Bruttovinst - Patientpositionering 2 023 4 882 13 277 18 293

Bruttovinst - Kirurgi 6 141 2 517 21 633 15 480

Summa koncernens bruttovinst (för rapporterbara segment) 8 164 7 399 34 910 33 773

Ofördelade koncerngemensamma kostnader -7 336 -9 033 -35 673 -34 786

Finansnetto -35 -24 -153 -40

Resultat före skatt 793 -1 658 -916 -1 053

Stillekoncernen, fjärde kvartalet och helåret 2012

Koncernens nettoomsättning och bruttovinst redovisas 
inom två segment, ”Patientpositionering” och ”Kirurgi”. 
Ingen försäljning mellan segmenten förekommer.

Försäljnings-, forskning & utveckling och  
administrations  kostnader, övriga rörelseintäkter och 
kostnader samt finansiella poster och skatt redovisas 
koncerngemensamt.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 20,2 
MSEK (23,5), vilket var en minskning med 13,8 procent. 
Justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 13,3 
procent.

Inom affärsområde Patientpositionering var det en 
försäljningsminskning, främst hänförlig till den  Nordamerika 
marknaden. Även för affärsområdet Kirurgi var det 
en minskning, hänförlig till samtliga produktområden 
och främst till marknaderna Sverige och EMEA, medan 
Nordamerika ökade.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 88,0 MSEK 
(89,9), vilket var en minskning med 2,1 procent. Justerat 
för valutaeffekter uppgick minskningen till 3,3 procent. 
Inom affärsområde Patientpositionering var minskningen 
för helåret hänförlig till alla produktområden.

Försäljningen inom Affärsområde Kirurgi ökade under 
2012 framför allt hänförligt till egentillverkade instrument 
och till den tillhörande serviceaffär.

Resultat
Bruttovinsten för fjärde kvartalet uppgick till 8,2 MSEK 
(7,4), vilket motsvarar en bruttovinstmarginal om 40,4 
procent (31,5). Den högre marginalen beror på att Stille förra 
året tog kostnader i samband med strategiförändring då 
nedskrivningar i lager gjordes om 1,1 MSEK, vilket negativt 
påverkade bruttomarginalen med 5 procentenheter, samt 

förbättrad marginal inom affärsområdet Kirurgi till följd av 
högre priser och bättre produktivitet. För helåret uppgick 
bruttovinsten till 34,9 MSEK (33,8), en ökning med 1,1 
MSEK. Bruttovinstmarginalen uppgick till 39,7 % (37,6). 
Marginalen har påverkats negativt av utfasningen av förra 
generationens imagiQ-bord och introduktionen av det nya, 
samt positivt av ökade priser inom affärsområdet Kirurgi.

Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 0,8 MSEK (-1,6), 
och för helåret var rörelseresultatet -0,8 MSEK (-1,0). 
Koncernens rörelsekostnader för kvartalet uppgick till 
7,3 MSEK (9,0) varav 5,2 MSEK (4,8) avsåg försäljnings- 
kostnader. 2,0 MSEK (4,1) avsåg administrations-
kostnader, samt 0,4 MSEK (0,0) avser forsknings och 
utvecklingskostnader. Övriga rörelseintäkter/kostnader 
består av kursdifferenser om 0,0 MSEK (0,2) i operativ 
kursförlust för kvartalet, samt erhållna designbidrag 
om 0,2 MSEK (0,0). Rörelsekostnaderna för helåret var 
35,7 MSEK (34,8) fördelat på försäljningskostnader om 
22,5 MSEK (19,7) och administrationskostnader om 12,6 
MSEK (14,9). Förändringen mellan funktionerna är en 
del av strategin att fokusera på marknad och försäljning. 
Forsknings och utvecklingskostnaderna var 0,4 MSEK 
(0,3).

Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick 
till 0,8 MSEK (-1,7) och för perioden januari-december 
till -0,9 MSEK (-1,1). Resultatet efter skatt för kvartalet 
uppgick till -0,2 MSEK (-1,7). På grund av ändrad 
företagsskattesatts för 2013 har koncernen kostnadsfört 
1,0 MSEK (0,0) i skattekostnader hänförlig till uppskjuten 
skatt från 2010. För perioden januari-december uppgick 
resultatet efter skatt till -1,9 MSEK (-1,1). Resultat per aktie 
uppgick till -0,04 SEK (-0,34) före och efter utspädning 
för kvartalet och för perioden januari-december till -0,40 
SEK (-0,22).
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Nettoomsättning

Rörelseresultat (EBIT)

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

Kassaflöde
För fjärde kvartalet, uppgick koncernens kassaflöde från 
den löpande verksamheten till 3,5 MSEK (-2,4).

Rörelsekapitalet under kvartalet minskade med 3,1 
MSEK, främst till följd av lägre kundfordringar och högre 
leverantörsskulder, dock ökade lagerbindning under 
kvartalet.

För perioden januari-december uppgick kassaflödet från 
den löpande verksamheten till 7,0 MSEK (1,1).

Rörelsekapitalet för perioden minskade med 6,4 MSEK 
drivet av lägre lager om 5,1 MSEK.

Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick 
till 2,1 MSEK (2,2).

Finansiell ställning
Nettoskulden uppgick till 4,9 MSEK (1,7) per sista december 
2012. Koncernens soliditet uppgick till 57,2 procent (61,8). 
Koncernens egna kapital var vid periodens utgång 38,1 
MSEK (40,2). Koncernen har en checkräkningskredit om 
10,0 MSEK, som per 31 december hade utnyttjats med 
5,6 MSEK, vid samma tidpunkt föregående år var krediten 
utnyttjad med 1,9 MSEK.

Koncernens kortfristiga räntebärande skulder uppgick 
per 31 december till 6,3 MSEK (2,7), vilket består utnyttjad 
checkkredit om 5,6 MSEK samt räntebärande leasingskuld 
om 0,7 MSEK. Vid periodens utgång hade bolaget 
långfristiga räntebärande skulder på sammantaget 0,8 
MSEK (1,2), vilket i sin helhet är hänförligt till leasingskuld.

Koncernens finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till 0 
MSEK (0) och för perioden januari-december 0,2 MSEK (0).

Investeringar
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick för fjärde kvartalet till 0,5 MSEK (1,2) och i 
immateriella anläggningstillgångar till 1,0 MSEK (1,7).

För perioden januari-december uppgick netto-
investeringar till 1,2 MSEK för materiella anläggnings-
tillgångar (1,4) och för immateriella anläggningstillgångar 
till 9,7 MSEK (2,4). De ökade investeringarna består främst 
av balanserade utgifter för produktutveckling, maskiner i 
produktion och demoprodukter.

Avskrivningar
Kvartalets totala avskrivningar uppgick till 0,7 MSEK (0,5). 
För helåret uppgick avskrivningarna och till 2,1 MSEK (1,8). 
Avskrivningar avseende materiella anläggningstillgångar 
för helåret uppgick till 1,4 MSEK (1,3). Avskrivningar 
avseende immateriella anläggningstillgångar uppgick till 
0,7 MSEK (0,5)
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Skatt
Koncernen hade per 31 december 2012 ett ackumulerat 
underskottsavdrag om 81,0 MSEK (80,1) varav 73,5 MSEK 
(76,4) är direkt hänförligt till moderbolaget. Uppskjuten 
skattefordran har omvärderats som konsekvens av sänkt 
bolagsskatt från 26,3 % till 22,0 %, effekten blir att 
resultatet belastas med en skattekostnad om 1 MSEK (-).

Ställda panter och eventualförpliktelser
Inga förändringar har skett i ställda panter och 
eventualförpliktelser under året 2012. Stille AB har 
företagsinteckningar hos SEB om 10,0 MSEK som pant 
för Stilles engagemang.

Personal
Medelantalet anställda i koncernen för fjärde kvartalet 
uppgick till 52 personer (56) och för perioden januari- 
december 56 (55). Per den sista december var 52 personer 
(57) anställda i koncernen.

Minskningen mot föregående år beror på att vi har använt 
mer långvariga konsulttjänster under de omorganiseringar 
som gjorts under året som resulterat i ytterligare 
förstärkning inom främst försäljningsorganisation.

Stilleaktien
Stilleaktien är noterad på First North. För aktien betalades 
under perioden 1 januari–31 december 2012 som högst i 
9,45 SEK och som lägst 7,30 SEK.

De största ägarna är Linc Invest AB 39,8 procent, Garden 
Growth Capital LLC 17,9 procent och Philip Siberg 7,3 
procent, som sammantaget står för cirka 65 procent.

Moderbolaget 
Nettoomsättningen i moderbolaget för fjärde kvartalet 
uppgick till 16,7 MSEK (23,7). Rörelseresultatet för 
kvartalet uppgick till -1,8 MSEK (-1,5). Resultat efter skatt 
för kvartalet uppgick till -2,8 MSEK (-1,5).

För helåret uppgick nettoomsättningen till 82,5 MSEK 
(84,8), rörelseresultatet till 1,7 MSEK (-2,4) och resultatet 
efter skatt till 0,6 MSEK (-2,4).

Balansomslutningen uppgick till 61,7 MSEK (57,0), varav 
eget kapital utgjorde 35,6 MSEK (34,8).

Årsstämma
Styrelsen har beslutat att årsstämman skall hållas den 25 
april 2012 kl. 10.00 i Solna. Kallelse till stämman kommer 
att gå ut i vederbörlig ordning.

Personaloptionsprogram
Vid full konvertering av det beslutade personal-
optionsprogrammet av utgivna och gällande optionsrätter 
kommer antalet aktier uppgå till 5 067 638 aktier. Totalt 
antal tilldelade personaloptioner uppgår per den 31 
december 2012 till 110 000 stycken.

Det beslutade personaloptionsprogrammet under 2010 
omfattar totalt 220 000 personaloptioner, som kan 
tilldelas fram t.o.m. 31 december 2012 men gäller fram 
till december 2015 då det för möjligheten att inlösa krävs 
att man förfogat över optionen i tre år. För att säkerställa 
fullgörandet av detta åtagande samt kassaflödesmässig 
säkring har totalt 240 000 teckningsoptioner emitterats. 
Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom 
aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 31 
december varit lägre än lösenkursen för optionerna i 
personaloptionsprogrammet. För full beskrivning av 
programmet se www.stille.se.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens och moderbolagets väsentliga risker finns 
beskrivna i årsredovisningen för år 2011 i not 2 på sidan 
48. Inga väsentliga händelser har uppkommit därefter.

Väsentliga händelser under kvartalet
Stille lanserar över 200 nya kirurgiska instrument 
med inriktning mot ortopedi och plastikkirurgi. 
Sortimentsförstärkningen är resultatet av Stilles nya 
strategiska plan 2012 med särskild fokusering av 
instrumentaffären mot tillväxtmarknader inom plastik- 
och ortopediskkirurgi. Samtliga Stilles instrument 
omfattas av 30-årig garanti och tillverkas genom unik 
hantverkstradition vid bolagets produktionsanläggning i 
Eskilstuna.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Stille tecknar ett Strategic Supplier Alliance Agreement 
med OEC Medical Systems Inc, ett bolag inom GE 
Healthcare. Det globala avtalet ger GE rätten att även sälja 
och marknadsföra Stilles nya portfölj av genomlysningsbara 
operationsbord och lösningar på icke-exklusiv basis.

Framtidsutsikter
Bolaget är välpositionerat inom en rad tillväxtområden, 
som t ex kärl- och plastikkirurgi. Bolaget investerar nu i 
produktutveckling för att öka konkurrenskraften och 
därmed sin kommersiella bas. Med tillgänglig information 
ser vi inget som tyder på en avmattning i prioriterade 
segment och vi gör bedömningen att Stilles varumärke och 
produkter utgör en god grund för tillväxt och lönsamhet.

Redovisningsprinciper
Se not 1, sidan 16.

Om ej annat anges i denna delårsrapport så avses 
koncernen. Siffror inom parantes anger utfall för 
motsvarande period föregående år.



8
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Affärsområde Patientpositionering

imagiQ2™

• Nettoomsättningen uppgick för fjärde kvartalet till 9,4 MSEK (11,8)

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 21,5 procent (41,5)

Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika specialbord 
för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi, urologi, ultraljuds-
undersökningar och urodynamiska undersökningar. 
Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet 
och ergonomi, samt en strävan efter estetiskt tilltalande 
design.

Sonesta™ är Stilles program för undersökningsbord som 
marknadsförs till specialister främst inom urodynamisk 
diagnos, men även inom urologi och gynekologi.

imagiQ2™ är Stilles mest avancerade bordsprodukt, 
och är ett genomlysningsbart operationsbord för 
minimalinvasiv kärlkirurgi. Genom sin unika kombination 
av funktioner t ex panorerings- och tiltningsmöjligheter 
ökar imagiQ2™ säkerheten och förkortar tiden vid 
minimalinvasiva, kateter- eller endoskopiskt baserade 
kärloperationer.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick för fjärde kvartalet till 9,4 
MSEK (11,8), vilket motsvarar en minskning med 19,9%.

Minskningen berodde på en lägre försäljning inom båda 
produktområdena på framför allt den Nordamerikanska 
marknaden. 

Perioden januari-december uppgick omsättningen till 
42,6 MSEK (47,1), en minskning med 9,7%.

Den minskade försäljningen är hänförlig till samtliga 
produkter. Affärsområdet svarar för 48% (52) av 
nettoomsättning för helåret.

46%  Sonesta™54%  imagiQ™ 

Resultat
För fjärde kvartalet uppgick bruttovinsten till 2,0 
MSEK (4,9), med en bruttovinstmarginal om 21,5% 
(41,5). Den lägre marginalen för kvartalet jämfört med 
föregående år beror främst på sämre produktivitet och 
högre materialkostnder i och med uppstarten av det nya 
imagiQ2™-bordet samt utfasningen av det gamla bordet. 
För perioden januari-december uppgick bruttovinsten till 
13,3 MSEK (18,3), vilket motsvarar en bruttovinstmarginal 
om 31,2% (38,8).

NYCKELTAL PATIENTPOSITIONERING 

TSEK 
OKT-DEC

2012
OKT-DEC

2011
JAN-DEC

2012
JAN-DEC

2011

Nettoomsättning, Sonesta 5 086 7 254 19 382 21 408

Nettoomsättning, imagiQ 4 337 4 506 23 197 25 723

Totalt 9 423 11 760 42 579 47 131
Bruttovinst 2 023 4 882 13 277 18 293

Bruttovinstmarginal, % 21,5 41,5 31,2 38,8



9

Stilles rapport för fjärde kvartalet och 2012

Affärsområde Kirurgi

Stilles kirurgiska instrument

• Nettoomsättningen uppgick för fjärde kvartalet till 10,8 MSEK (11,7)

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,8 procent (21,5)

Stilles kirurgiska instrument är allmänt ansedda av 
läkare att hålla högsta kvalitet. Tack vare den manuella 
tillverkningsprocessen, som börjar med smide av noga 
utvalda rundstålämnen, kännetecknas instrumenten 
av såväl mycket god hållbarhet som bästa känsla för 
användaren. Stille strävar efter att varje instrument skall 
kännas som en förlängning av kirurgens hand när han eller 
hon opererar.

Stilles instrument är lämpliga för alla former av öppen 
kirurgi, men våra prioriterade behandlingsområden är 
ortopedi och plastikkirurgi. Båda dessa områden ställer 
höga krav på de egenskaper som kännetecknar ett 
instrument från Stille, och bedöms dessutom vara tillväxt-
områden i framtiden

Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick för fjärde kvartalet till 10,8 
MSEK (11,7), vilket motsvarar en minskning med 7,8%. 
Minskningen jämfört med föregående år var hänförlig både 
till egenproducerat, OEM och agenturprodukter.

För perioden januari-december uppgick netto-
omsättningen till 45,5 MSEK (42,8). För helåret var 
ökningen till övervägande del hänförlig till egenproducerat 
men också agenturprodukter.

Affärsområdet svarar för 52% (48) av nettoomsättning 
för helåret.

Resultat
För fjärde kvartalet uppgick bruttovinsten till 6,1 MSEK 
(2,5). Bruttovinstmarginalen uppgick till 56,8% (21,5). 
Bruttomarginalen för kvartalet har påverkats positivt 
med 13,5 % till följd av återläggning av reserveringar för 
service. Från och med 2012 ingår fri service vid försäljning 
av instrument och utnyttjandet har varit lägre än 
kalkylerat. För vidare information se ”Stille 2012 Perfection 
Commitment”. För perioden januari-december uppgick 
bruttovinsten till 21,6 MSEK (15,5), vilket motsvarar 
en bruttovinstmarginal om 47,6 % (36,2), den ökade 
marginalen beror på högre produktivitet och prishöjningar.

NYCKELTAL KIRURGI 

TSEK 
OKT-DEC

2012
OKT-DEC

2011
JAN-DEC

2012
JAN-DEC

2011

Nettoomsättning 10 805 11 714 45 465 42 778

Bruttovinst 6 141 2 517 21 633 15 480

Bruttovinstmarginal, % 56,8 21,5 47,6 36,2
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BELOPP I TSEK OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2011 JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011

Nettoomsättning 20 229 23 474 88 045 89 909

Kostnad sålda varor -12 065 -16 075 -53 135 -56 136

Bruttoresultat 8 164 7 399 34 910 33 773

Övriga rörelseintäkter 240 -168 240 87

Försäljningskostnader -5 200 -4 778 -22 477 -19 673

Administrationskostnader -1 984 -4 062 -12 618 -14 912

Forskning och utvecklingskostnader -373 -25 -429 -288

Övriga rörelsekostnader -20 0 -390 0

Rörelseresultat 828 -1 634 -763 -1 013

Ränteintäkter 0 2 0 5

Räntekostnader -88 -62 -434 -202

Övriga finansiella intäkter och kostnader 53 36 281 157

Resultat efter finansiella poster 793 -1 658 -916 -1 053

Skatt på periodens resultat -1 000 - -1 000 -

Resultat efter skatt -207 -1 658 -1 916 -1 053
 - därav hänförligt till moderbolagets aktieägare -207 -1 658 -1 916 -1 053

Resultat per aktie, SEK
Före och efter utspädning -0,04 -0,34 -0,40 -0,22

Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 31 december varit lägre än lösenkursen för 
optionerna i personaloptionsprogrammet.

Rapport över totalresultat i koncernen

BELOPP I TSEK OKT-DEC  2012 OKT-DEC 2011 JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011

Periodens resultat -207 -1 658 -1 916 -1 053
Övrigt totalresultat för perioden

Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet -140 69 -291 157

Totalresultat efter skatt -347 -1 589 -2 207 -896
 - därav hänförligt till moderbolagets aktieägare -347 -1 589 -2 207 -896

Totalresultat per aktie, SEK
före och efter utspädning -0,07 -0,33 -0,46 -0,19

Resultaträkning i koncernen
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BELOPP I TSEK DEC 2012 DEC 2011

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Goodwill 12 873 12 873

Övriga immateriella tillgångar 11 852 2 790

Materiella anläggningstillgångar 4 559 4 686

Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 537 6 537

Summa anläggningstillgångar 34 821 26 886

Omsättningstillgångar

Varulager 16 809 22 016

Kundfordringar 9 391 10 132

Övriga omsättningstillgångar 3 413 3 802

Likvida medel 2 134 2 159

Summa omsättningstillgångar 31 747 38 109

SUMMA TILLGÅNGAR 66 568 64 995

Eget kapital och skulder
Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare 38 060 40 161

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 757 1 160

Avsättningar 169 214

Summa långfristiga skulder 926 1 374

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 6 308 2 756

Avsättningar 656 411

Leverantörsskulder 11 679 11 891

Övriga kortfristiga skulder 8 939 8 402

Summa kortfristiga skulder 27 582 23 460

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 568 64 995

Rapport över finansiell ställning i koncernen
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Rapport över kassaflöden för koncernen

BELOPP I TSEK OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2011 JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

342 -762 627 -120

Förändring av rörelsekapital
     Förändring av lager -2 305 -3 873 5 088 -4 303

     Förändring av rörelsefordringar         2 799 -1 364 942 -1 379

     Förändring av rörelseskulder       2 667 3 595 326 6 881

Summa förändring rörelsekapital 3 162 -1 642 6 357 1 199

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 504 -2 404 6 984 1 079

Investeringsverksamheten

   Förvärv (-)/ avyttring (+) av immateriella anläggningstill-
gångar

-1 024 -1 672 -9 738 -2 350

   Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar -475 -1 188 -1 169 -1 397

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 499 -2 860 -10 907 -3 747
  

Finansieringsverksamheten

 Förändring av checkkredit -3 079 1 155 3 617 1 886

   Förändring av lån - - - -500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 079 1 155 3 617 1 386

Periodens kassaflöde -1 074 -4 109 -306 -1 282

Likvida medel vid periodens början 3 077 6 001 2 159 3 367

Kursdifferens likvida medel 131 267 281 74

Likvida medel vid periodens slut 2 134 2 159 2 134 2 159

Rapport över förändringar i eget kapital i koncernen 
BELOPP I TSEK EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Andra  

reserver
Ansamlad  

förlust

Totalt  
eget  

kapital

Ingående balans per 1 januari 2011 24 139 83 118 21 -66 261 41 017
Totalresultat

Årets resultat -1 053 -1 053

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet 157 157

Summa totalresultat 157 -1 053 -896
Transaktioner med aktieägare
Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring 40 40

Summa transaktioner med aktieägare - -
Utgående balans per 31 december 2011 24 139 83 118 178 -67 274 40 161

Ingående balans per 1 januari 2012 24 139 83 118 178 -67 274 40 161
Totalresultat
Årets resultat -1 916 -1 916

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet -291 -291

Summa totalresultat -291 -1 916 -2 207
Transaktioner med aktieägare
Personaloptionsprogram, värde på anställdas tjänstgöring 106 106

Summa transaktioner med aktieägare 106 106
Utgående balans per 31 december 2012 24 139 83 118 -113 -69 084 38 060
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BELOPP I TSEK OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2011 JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011

Nettoomsättning 20 229 23 474 88 045 89 909

Nettoomsättningstillväxt, % -13,8 -8,2 -2,1 7,8

Bruttovinst 8 164 7 399 34 910 33 773

Bruttovinstmarginal, % 1  ) 40,4 31,5 39,7 37,6

Avskrivningar / nedskrivningar 665 491 2 063 1 839

Rörelseresultat (EBIT) 2) 828 -1 634 -763 -1 013

Rörelsemarginal, % 3) 4,1 -7,0 -0,9 -1,1

Resultat efter skatt -207 -1 658 -1 916 -1 053

Totalresultat efter skatt -347 -1 589 -2 207 -896

Genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning (st) 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638

Antal aktier, före och efter utspädning (st) 4 827 638 4 827 638 4 827 638 4 827 638

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 4) -0,04 -0,34 -0,40 -0,22

Totalresultat per aktie före och efter utspädning, SEK 5) -0,07 -0,33 -0,46 -0,19

Soliditet, % 6) 57,2 61,8 57,2 61,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 504 -2 404 6 984 1 079

Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) 7) -4 931 -1 757 -4 931 -1 757

Eget kapital 38 060 40 161 38 060 40 161

Eget kapital per aktie, före och efter utspädning, SEK 8) 7,88 8,32 7,88 8,32

Avkastning på eget kapital, % 9) -0,5 -4,0 -4,9 -2,6

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 10) 1,9 -3,5 -1,1 -2,0

Antal anställda 11) 52 56 56 55

Koncernen, nyckeltal

Definitioner

1) Bruttovinstmarginal i procent av omsättningen.

2) Rörelseresultatet (EBIT) utgörs av resultatet före finansiella 
poster och skatt.

3) Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats som rörelseresultatet 
(EBIT) uttryckt i procent av nettoomsättningen under perioden.

4) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal 
utestående aktier före och efter utspädning.

5) Totalresultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal 
utestående aktier före och efter utspädning

6) Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa 
tillgångar i balans räkningen.

7) Nettokassa/nettoskuld utgörs av räntebärande skulder minus 
räntebärande tillgångar samt kassa och bank.

8) Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier före och 
efter utspädning vid periodens slut. 

9) Avkastning på eget kapital utgörs av resultatet efter skatt i 
procent av vägt genomsnittligt eget kapital.

10) Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av resultat efter 
finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt 
sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital utgörs av summa tillgångar 
minskade med icke räntebärande avsättningar och skulder.

11) Antal anställda utgörs av genomsnittet av antal antällda vid 
utgången av perioden.

Utspädningseffekter har ej beaktats, eftersom aktiekursen från löptidens startdatum t.o.m. den 31 december varit lägre än lösenkursen för 
optionerna i personaloptionsprogrammet.
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BELOPP I TSEK OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2011 JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011

Nettoomsättning 16 691 23 721 82 470 84 752

Kostnad sålda varor -12 101 -16 993 -50 945 -56 428

Bruttoresultat 4 590 6 728 31 525 28 324

Övriga rörelseintäkter 221 -168 -149 87

Försäljningskostnader -4 788 -3 925 -16 755 -15 550

Administrationskostnader -1 978 -4 090 -12 674 -15 004

Forskning och utvecklingskostnader 137 -25 -248 -288

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0

Rörelseresultat -1 818 -1 480 1 699 -2 431

Ränteintäkter 0 2 0 5

Räntekostnader -63 -38 -346 -113

Övriga finansiella intäkter och kostnader 53 36 281 157

Resultat efter finansiella poster -1 828 -1 480 1 634 -2 382

Skatt på periodens resultat -1 000 - -1 000 -

Resultat efter skatt -2 828 -1 480 634 -2 382

Rapport över totalresultat i moderbolaget

BELOPP I TSEK OKT-DEC 2012 OKT-DEC 2011 JAN-DEC 2012 JAN-DEC 2011

Periodens resultat -2 828 -1 480 634 -2 382
Övrigt totalresultat för perioden - - - -

Totalresultat efter skatt -2 828 -1 480 634 -2 382

Moderbolagets resultaträkning
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BELOPP I TSEK DEC 2012 DEC 2011

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Goodwill 0 1 134

Övriga immateriella anläggningstillgångar 11 852 2 790

Andelar i koncernföretag 13 523 13 523

Materiella anläggningstillgångar 1 517 2 017

Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 300 6 300

Summa anläggningstillgångar 32 192 25 764

Omsättningstillgångar

Varulager 15 880 19 659

Kundfordringar 6 831 6 183

Fordringar hos koncernföretag 1 728 890

Övriga omsättningstillgångar 3 291 3 706

Kassa och bank 1 744 758

Summa omsättningstillgångar 29 474 31 196

SUMMA TILLGÅNGAR 61 665 56 960

Eget kapital och skulder
Eget kapital 35 579 34 839

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

Avsättningar 169 214

Summa långfristiga skulder 169 214

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 0 218

Räntebärande skulder 5 573 1 949

Avsättningar 656 411

Leverantörsskulder 10 952 11 175

Övriga kortfristiga skulder 8 736 8 154

Summa kortfristiga skulder 25 917 21 907

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 665 56 960

Moderbolagets balansräkning
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och enligt Rådet för
finansiell rapportering RFR 1 och, vad gäller moderbolaget, RFR 2.
Från och med 2010 tillämpar koncernen den omarbetade standarden 

IFRS 3, Rörelseförvärv samt den ändrade standarden IAS 27 
Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. I övrigt använder 
sig koncernen av samma redovisningsprinciper, definitioner avseende 
nyckeltal och beräkningsmetoder som tillämpats i årsredovisningen för 
2011.

NOT 2 EFFEKTER AV ÄNDRADE UPPSKATTNINGAR  
OCH BEDÖMNINGAR

Viktiga uppskattningar och bedömningar framgår av not 1 i 
årsredovisningen för 2011. Inga förändringar har gjorts av dessa som 
skulle kunna ha en väsentlig inverkan på den aktuella delårsrapporten.

NOT 3 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Stilles närståendekrets och omfattningen av transaktioner med 
närstående beskrivs i not 27 i årsredovisningen för 2011. 
Inga transaktioner har genomförts under året, mellan Stille och 

närstående, som har haft någon väsentlig inverkan på bolagets ställning 
och resultat.

Noter



17

Stilles rapport för fjärde kvartalet och 2012

Undertecknande

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av revisorerna.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för perioden, 1 januari–31 december 
2012, ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriverväsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står 
inför.

Solna den 20 februari 2013

 
 

Ulf Rosén  
Styrelsens ordförande

Bengt Julander  
Styrelseledamot

Anders Dahlberg  
Styrelseledamot

Lars Kvarnhem 
Styrelseledamot

 Sirpa Mäkipää  
Facklig representant

Philip Siberg 
VD- och koncernchef
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Årsredovisning 2012 27 mars 2013

Årsstämma 2013 25 april 2013

Första kvartalet 2013 28 maj 2013

Andra kvartalet 2013 29 aug 2013

Tredje kvartalet 2013 28 nov 2013
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Informationen i denna delårsrapport är sådan som Stille AB (publ.) själv valt att 
offentliggöra eller är skyldig enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/
eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 20 februari 2013 klockan 15.00 (CET).
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www.stille.se

Surgical Perfection. For life.


