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April – juni 2018 

 Omsättning 4 179 MSEK (3 881). Organisk 

omsättningstillväxt 1,6% (0,5) och total omsättnings-

tillväxt 7,7% (8,6)   

 EBITDA1 262 MSEK (256) och marginal 6,3% (6,6). 

EBITDA ökade med 2,3% 

 EBITA1 138 MSEK (142) och marginal 3,3% (3,7). 

EBITA minskade med 2,8% 

 Rörelseresultat (EBIT) 123 MSEK (108) och marginal 

2,9% (2,8). EBIT ökade med 13,9% 

 Periodens resultat2 75 MSEK (70). Resultat per aktie 

efter utspädning2 0,53 SEK (0,50) 

Januari – juni 2018 

 Omsättning 8 335 MSEK (7 795). Organisk 

omsättningstillväxt 1,4% (1,9) och total omsättnings-

tillväxt 6,9% (8,6)   

 EBITDA1 593 MSEK (598) och marginal 7,1% (7,7). 

EBITDA minskade med 0,8% 

 EBITA1 349 MSEK (374) och marginal 4,2% (4,8). 

EBITA minskade med 6,7% 

 Rörelseresultat (EBIT) 299 MSEK (317) och marginal 

3,6% (4,1). EBIT minskade med 5,7% 

 Periodens resultat2 199 MSEK (222). Resultat per 

aktie efter utspädning2 1,41 SEK (1,57) 

VD-KOMMENTAR: 

“Norden och Frankrike fortsätter utvecklas väl.  

Stärkt fokus på digitalisering och specialisering.” 

Det andra kvartalet bekräftade den goda utvecklingen i 

Norden och Frankrike.  

Norden nådde en EBITA-ökning om 18% i Q2 och för 

det första halvåret, då kalendereffekter neutraliseras, var 

ökningen 10%. Detta inkluderade 20 MSEK i ökade kost-

nader för digitalisering i Capio Go och Capio Närsjukvård 

och justerat för detta uppgick EBITA-ökningen för de 

första sex månaderna till 20%.  

Trots färre arbetsdagar under både Q1 och Q2 nådde 

Frankrike samma EBITA-resultat för Q2 och H1 som förra 

året och visar därmed sin förmåga att kompensera för 

prissänkningar. Under det andra halvåret förväntas 

denna trend förstärkas.  

I Tyskland fortsatte den dåliga utvecklingen, men som 

planerat påbörjades implementeringen av åtgärdspro-

grammet under Q2. För att permanent förändra Tysklands 

förmåga att, i en snabbare takt än konkurrenterna, anpa-

ssa sig till Modern Medicin och snabb återhämtning 

(Rapid Recovery) gör vi nu omfattande förändringar i 

både organisation och bemanning.  

 

Fokusering på Norden 

Ökar specialiseringen  

Capio har sedan ett antal år ökat fokus på specialisering för 

att kunna leverera högre kvalitet med god produktivitet. Capio 

S:t Göran har blivit ett flaggskepp för Capio inom högeffektiv 

akutsjukvård och har framgångsrikt överfört elektiva (planera-

de) volymer till specialistkliniker i Stockholmsområdet sam-

tidigt som sjukhuset har blivit allt mer inriktat på akutsjuk-

vårdsuppdraget. Genom att expandera vårt erbjudande inom 

mer standardiserad specialistvård har vi kunnat stödja den 

offentliga sjukvården med högkvalitativ vård även utanför den  

komplexa och dyra akutsjukvårdsmiljön. Exempel på sådana 

specialiteter är ortopedi, sjukvård för de äldre både i 

hemmet och inom slutenvården, ögonsjukvård och 

psykiatri. Denna specialisering kommer att fortsätta som en 

konsekvens av den övergripande utvecklingen inom sjukvård, 

till exempel att fler patienter väntar i köer, och kommer att 

fortsätta påverka Capios utveckling positivt.  

 

Vi planerar nu för ett närmare samarbete mellan våra tre 

verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Dessa länder 

har liknande sjukvårdssystem, som alla erbjuder högkvalitativ 

vård när du väl är inne i systemet, men som kämpar med 

produktiviteten – vilket resulterar i långa väntetider för patien-

ter. Under det andra halvåret 2018 förbereder vi för ett tätare 

kunskapsutbyte som effektiviserar våra erbjudanden både 

från ett medicinskt perspektiv och avseende operationell 

effektivitet, ett närmare samarbete inom inköp samt gemen-

samma IT-baserade verktyg som stödjer god service till pat-

ienterna och effektiva processer. Det stegvisa införandet av 

det nordiska samarbetet kommer att starta under Q1 2019.  

De nordiska marknaderna erbjuder goda möjligheter för fort-

satt solid organisk tillväxt genom fortsatt specialisering och 

hög mottaglighet för digitalisering. I tillägg finns det väsentliga 

tillväxtmöjligheter genom en fortsatt konsolidering av sjuk-

vården genom samgåenden och förvärv. 

 

För att fullt ut kunna ta tillvara de nordiska möjligheterna har 

styrelsen under det senaste året utvärderat Capios struktur 

och geografiska närvaro. Då Capio under våren har kontakt-

ats av potentiella köpare av våra icke-Nordiska verksamheter, 

driver styrelsen nu en strukturerad process för en möjlig 

avyttring av verksamheterna i Frankrike och Tyskland.  

1 Se sidan 34 för definitioner av EBITDA and EBITA. 2 Periodens resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. Se not 2 för beräkning av resultat per aktie (före och 

efter utspädning).  
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“Norden och Frankrike fortsätter utvecklas väl.  

Stärkt fokus på digitalisering och specialisering.”

Förvärvet av Legevisitten stärker Capios erbjudande till 

äldre patienter 

Att utveckla vården för de äldre patienterna och förbereda för 

vårdval i Stockholm och senare till andra delar av Norden är 

prioriterat för Capio. Den åldrande befolkningen och de till-

kortakommanden som finns i samordningen av sjukvården för 

komplexa tillstånd skapar möjligheter att erbjuda en bättre 

och tryggare kombination av vård i hemmet och som sluten-

vårdspatient på ett basgeriatriskt sjukhus eller med mobila 

medicinska resurser. 

Legevisitten bidrar inte bara med väsentliga volymer till 

Capios erbjudande av sjukvård för äldre patienter, utan även 

med stark ledningserfarenhet och kapacitet att utveckla 

morgondagens erbjudande ytterligare för en differentierad 

och bättre sjukvård för de äldre. 

 

Capio Go och Capio Närsjukvård 

Ökar takten i digitaliseringen  

Under det senaste året har vi haft stort fokus på den svenska 

primärvården och digitaliseringen av sjukvården och digitala 

läkarbesök genom Capio Go har gjorts tillgängliga för Capios 

listade primärvårdspatienter. Tjänsten som bygger på dyna-

miska algoritmer med frågor som besvaras digitalt av pati-

enter, vilket underlättar för den medicinska personalen och 

inte bara handlar om ett videosamtal, är nu i fullt bruk. I juni 

började vi ta betalt för läkarbesöken i enlighet med 

nuvarande regelverk i de svenska landstingen.  

Capios kombination av digital och fysisk vård utgör ett unikt 

patienterbjudande som i grunden kommer att förändra sättet 

att tillhandahålla vård i Sverige och Norden både avseende 

tillgänglighet för patienter och personalproduktivitet. För att 

ytterligare stärka vår digifysiska plattform har vi nyligen gjort 

två förvärv i Sverige som bidragit till att Capios totala antal 

vårdcentraler är fler än 100 och att antalet svenskar som är 

listade vid en av Capios centraler nu är nära 900 000 

stycken. Detta betyder att vi genom våra listade patienter har 

en bas på cirka 9% av den svenska befolkningen som utgör 

vår plattform för digitala och fysiska vårdtjänster.  

Digitala läkarbesök genom Capio Go är den första vågen av 

digitalisering. I den andra vågen använder vi alla 100 000 

frågor i den fullständiga algoritmen för att också förbereda de 

fysiska besöken på vårdcentralerna (”Bättre besök”). Den 

medicinska personalens användning av detta verktyg möjlig-

gör än högre kvalitetsresultat för läkarbesöket och stödjer 

även produktiviteten. Den tredje vågen av digitalisering 

innebär att kroniskt sjuka patienter erbjuds en digital kanal till 

Capio för löpande kommunikation och feedback, utan att ett 

fysiskt besök på vårdcentralen alltid är nödvändigt. 

Samtliga dessa tre initiativ tas för att göra sjukvårdens kvalitet 

än bättre och förbättra tillgängligheten för de, oftast äldre 

personer, som behöver den fysiska kontakten i läkarbesöket. 

Capios löfte är att erbjuda första linjens vård utan väntan. 

Vi kommer att kunna leva upp till detta löfte i takt med att de 

olika tjänsterna tas i bruk. Utöver den förbättrade kvalitet som 

blir resultatet av att vår medicinska personal använder digitalt 

stöd, är den viktigaste effekten för vårdtagare av digitaliser-

ingen en dramatiskt förbättrad tillgänglighet både genom den 

digitala tjänsten som sådan och genom att den avlastar de 

fysiska vårdcentralerna med de mindre komplicerade 

läkarbesöken. Att vara köfria kommer i kombination med vår 

förmåga att erbjuda både digital och fysisk vård att öka 

vårdcentralernas attraktivitet och kan leda till en snabbare 

tillväxt av basen av listade patienter. Framöver är detta också 

den mest betydelsefulla finansiella effekten för Capio. 

Pålistning kommer att addera extra volymer med låg 

marginalkostnad. 

 

Den positiva trenden fortsätter i Frankrike  
Capio Frankrike har nu erfarenhet av att proaktivt kunna 

genomföra produktivitetsförbättringar. Trots fyra färre 

arbetsdagar under H1 2018 har Capio Frankrike behandlat 

totalt 3% fler patienter med 3% kortare vårdtid och 1% mindre 

personal. Dessa trender förstärktes under det andra kvartalet 

och visar tydligt produktivitetsförbättringar som kompenserar 

2018 års prissänkning om 1,2%.  

 

Omstrukturering i Tyskland 

Tappet i Tyskland i kvartalet beror på alltför långa vårdtider 

av patienter på sjukhus och ytterligare omsättning av läkare, 

vilket resulterade i lägre kapacitet och omsättning. De långa 

vårdtiderna förklaras av bristande engagemang för Modern 

Medicin från vissa läkare. I tillägg har minskningen av tillfällig 

personal som täckte upp för den ordinarie personalen under 

influensasäsongen gått för långsamt, vilket har resulterat i 

alltför höga personalkostnader. Under Q2 har vi vidtagit åt-

gärder för att adressera dessa problem och påskynda imple-

menteringen av Rapid Recovery. Detta har lett till mer om-

fattande omstruktureringar än vad som ursprungligen plan-

erades för. På de allmänna sjukhusen har vi bytt ut två av 

sjukhuscheferna och vi håller på att byta ut ett antal äldre 

läkare. Dessa omstruktureringsåtgärder påverkar Q2 och 

kommer även att påverka Q3. 

               * 

För återstoden av året förväntar vi oss en fortsatt god utveck-

ling i Norden och Frankrike och vi kommer att arbeta hårt för 

att förbättra den tyska utvecklingen. Capio kommer också öka 

utvecklingstakten med starkt fokus från ledningen för att stöd-

ja digitalisering, specialisering och ytterligare konsolidering. 

Min efterträdare Attila Vegh kommer att tillträda sin tjänst den 

1 oktober 2018 och kommer att fortsätta arbetet med att im-

plementera Capios strategi, till nytta för patienter, beställare, 

anställda och aktieägare. 

Thomas Berglund 

VD och koncernchef 
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Koncernen och segmenten i sammandrag 

Capio-koncernen 
APR- JUN  JAN - JUN  HELÅR 

2018 2017 Förändr., %  2018 2017 Förändr., %  RTM  2017 

Omsättning 4 179 3 881 7,7   8 335 7 795 6,9  15 867 15 327 
8,9 
2,4 

 
1 114 

7,3 
 

659 
4,3 

 
540 
3,5 

 
370 

2,62 
 

-477 
3,1 

 
3 691 
3,315 

327 

Total omsättningstillväxt, % 7,7 8,6   6,9 8,6   8,0 8,9 

Organisk omsättningstillväxt, % 1,6 0,5   1,4 1,9   2,1 2,4 
      

 
      

EBITDA 262 256 2,3  593 598 -0,8  1 109 1 114 

Marginal, % 6,3 6,6   7,1 7,7   7,0 7,3 
      

 
      

EBITA 138 142 -2,8  349 374 -6,7  634 659 

Marginal, % 3,3 3,7   4,2 4,8   4,0 4,3 
      

 
      

Rörelseresultat (EBIT) 123 108 13,9  299 317 -5,7  522 540 

Rörelsemarginal (EBIT), % 2,9 2,8   3,6 4,1   3,3 3,5 
      

 
      

Periodens resultat1 75 70  7,1  199 222 -10,4  347 370 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK2 0,53 0,50    1,41 1,57   2,46 2,62 
       

      
Nettocapex -94 -85   -208 -152   -533 -477 

I % av omsättning 2,2 2,2   2,5 1,9   3,4 3,1 
       

      
Nettoskuld 3 910 3 563   3 910 3 563   3 910 3 691 

Finansiell leverage 3,5 3,3   3,5 3,3   3,5 3,3 

Segment 

Capio Norden 
APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

2018 2017 Förändr., %  2018 2017 Förändr., %  RTM  2017 

Omsättning 2 410 2 211 9,0   4 719 4 364 8,1  9 050 8 695 

Total omsättningstillväxt, % 9,0 13,4   8,1 13,2   11,8 14,6 

Organisk omsättningstillväxt, % 3,4 2,4   2,9 3,6   3,8 4,1 
             
EBITDA 163 142 14,8  325 294 10,5  663 632 

Marginal, % 6,8 6,4   6,9 6,7   7,3 7,3 
             
EBITA 114 97 17,5  227 206 10,2  480 459 

Marginal, % 4,7 4,4   4,8 4,7   5,3 5,3 
             
Rörelseresultat (EBIT) 133 86 54,7  229 169 35,5  422 362 

Rörelsemarginal (EBIT), % 5,5 3,9   4,9 3,9   4,7 4,2 
             
Nettocapex -39 -31   -72 -68   -184 -180 

I % av omsättning 1,6 1,4   1,5 1,6   2,0 2,1 
 

Capio Frankrike 
APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

2018 2017 Förändr., %  2018 2017 Förändr., %  RTM  2017 

Omsättning 1 468 1 379 6,5  2 980 2 813 5,9  5 602 5 435 

Total omsättningstillväxt, % 6,5 3,2   5,9 3,3   3,7 2,3 

Organisk omsättningstillväxt, % 0,0 -1,1   0,4 -0,2   0,7 0,4 
             
EBITDA 128 124 3,2  302 294 2,7  479 471 

Marginal, % 8,7 9,0   10,1 10,5   8,6 8,7 
             
EBITA 64 64 0,0  176 175 0,6  227 226 

Marginal, % 4,3 4,6   5,9 6,2   4,1 4,2 
             
Rörelseresultat (EBIT) 50 54 -7,4  152 158 -3,8  210 216 

Rörelsemarginal (EBIT), % 3,4 3,9   5,1 5,6   3,7 4,0 
             
Nettocapex -45 -39   -111 -63   -289 -241 

I % av omsättning 3,1 2,8   3,7 2,2   5,2 4,4 
 

Capio Tyskland 
APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

2018 2017 Förändr., %  2018 2017 Förändr., %  RTM  2017 

Omsättning 301 291 3,4  636 618 2,9  
 

1 215 1 197 

Total omsättningstillväxt, % 3,4 1,4   2,9 3,2   2,0 2,1 

Organisk omsättningstillväxt, % -3,6 -4,6   -4,7 0,2   -2,5 0,0 
             
EBITDA -2 12 -116,7  18 57 -68,4  59 98 

Marginal, % -0,7 4,1   2,8 9,2   4,9 8,2 
             
EBITA -11 4 -375,0  1 43 -97,7  26 68 

Marginal, % -3,7 1,4   0,1 7,0   2,1 5,7 
             
Rörelseresultat (EBIT) -32 -8 -300,0  -25 42 -159,5  -10 57 

Rörelsemarginal (EBIT), % -10,7 -2,7   -3,9 6,8   -0,8 4,8 
             
Nettocapex -8 -14   -22 -18   -47 -43 

I % av omsättning 2,7 4,8   3,5 2,9   3,9 3,6 

Alla tal i MSEK om inte annat specifikt anges.  

 

1 Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.  
2 Se not 2 för beräkningar av resultat per aktie (före och efter utspädning).  



 
 

CAPIO AB (PUBL) / DELÅRSRAPPORT / JAN – JUN 2018 5 (36) 
 

Finansiella mål och utveckling

Utveckling kvartalsvis 2015-2018 (RTM)  Omsättning och omsättningstillväxt  

 

 Målsättning 

 Målet är att växa organiskt minst i linje med 

marknaden och att förvärv över tid ska bidra med 

en tillväxt på åtminstone samma nivå  

Utveckling 2018 

 Total omsättningstillväxt 6,9% och organisk 

omsättningstillväxt 1,4% (jan-jun 2018) 

 Organisk omsättningstillväxt var i linje med mark-

nadstillväxten i Norden och Frankrike. Den organ-

iska omsättningstillväxten i Tyskland var lägre än 

den tyska marknadens tillväxt till följd av låga 

volymer inom slutenvård 

 Genomförda förvärv bidrog till total omsättningstill-

växt, men takten var lägre under H1 2018 då det 

största förvärvet 2017 inkluderades från januari 2017  

 

Utveckling kvartalsvis 2015-2018 (RTM)  EBITDA och marginal 

 

 Målsättning 

 Målet är att genom produktivitetsförbättringar och 

operationell leverage öka EBITDA i en högre takt än 

omsättningstillväxten 

Utveckling 2018 

 EBITDA minskade med 0,8% (jan-jun 2018) 

 Operationell leverage var negativ för H1 2018 till 

följd av utvecklingen i Tyskland och fyra färre 

arbetsdagar i Frankrike jämfört med 2017  

 Positivt bidrag från de förvärvade verksamheterna, i 

linje med förväntan 

 

Utveckling kvartalsvis 2015-2018 (RTM)  Nettocapex och i % av omsättningen 

 

 

 

Målsättning 

 Målet är att med nuvarande verksamhetsmix 

behålla nettocapex kring 3% av omsättningen per 

år, inklusive investeringar relaterade till Modern 

Medicin och expansioner 

Utveckling 2018 

 Nettocapex i % av omsättningen var 3,4% (RTM 

juni 2018), vilket var strax över målsättningen till 

följd av timing av projekt i Frankrike och Tyskland  
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Att digitalisera sjukvård

Capio Go lanserades i maj 2017 och under dess första år har 

tjänsten för digitala läkarbesök rullats ut till Capios vårdcen-

traler i Sverige. Capios onlinetjänst är integrerad i det fysiska 

medicinska erbjudandet, vilket erbjuder en komplett och 

säker vård för patienten med tillgång till såväl labb- och andra 

diagnostiktjänster som fysiska besök vid en av Capios vård-

centraler. För närvarande omfattar erbjudandet en helt digital 

konsultation för 25 symptom, vilket kommer att utökas med 

fyra nya symptom per kvartal. Capio Närsjukvård har börjat 

använda samma teknik för att förbereda de fysiska konsul-

tationerna vid en vårdcentral – Bättre Besök, vilket möjliggör 

att bättre diagnosticering och att tiden med patienterna kan 

användas mer effektivt. 

Från och med den 1 juni 2018 får Capio Go 570 kr/besök i 

ersättning för digitala läkarbesök, varav 250 kr är patient-

avgift. Capio har under H1 2018 investerat 20 MSEK mer i 

digitalisering än samma period 2017 för att nå nuvarande 

position. Vi är nu redo att öka takten i investeringar i mark-

nadsföring för att väsentligt höja patienternas medvetenhet 

om Capio Go och rikta erbjudanden till patienter. Marknads-

föringsaktiviteterna vänder sig till såväl vår bas av listade 

patienter som hela den svenska befolkningen och kommer att 

lanseras i större skala under Q3 2018. 

Det totala antalet besök i primärvården växer i takt med 

befolkningstillväxten (ca 1% per år) och under 2018 väntas 

runt 43 miljoner fysiska primärvårdsbesök äga rum (till samt-

liga personalkategorier). För närvarande växter antalet digi-

tala läkarbesök inom svensk primärvård med en takt om 

+100% per år, drivet av ökad tillgänglighet till läkarbesök och 

återbesök. Digitala läkarbesök uppskattas utgöra 1,5% av det 

totala antalet fysiska läkarbesök under 2018. Capios digitala 

läkarbesök utgör 3-4% i förhållande till vår totala bas av list-

ade primärvårdspatienter. Vi har satt ett första mål att uppnå 

en penetration om 10% bland våra egna listade patienter. 

Enligt oberoende marknadsundersökningar kan upp till 25% 

av alla konsultationer i Sverige vara digitala om fem år. Detta 

omfattar besök till andra personalkategorier än läkare såsom 

sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, psykologer osv.  

Capios kombinerade digifysiska plattform gör oss väl posi-

tionerade för att ta tillvara denna snabbt växande marknad. 

Capio Go och Capio Närsjukvård kommer att samarbeta nära 

för att täcka patientens sammanhållna vårdkedja. Ökningen 

av digitala besök av Capio Go väntas konvertera patient-

besök från den befintliga listningsbasen till en lägre kostnad 

samt attrahera nya, icke-listade patienter till Capio Go. Detta 

förväntas öka antalet listade patienter (återkommande volym) 

inom Capio Närsjukvård som ett resultat av ett attraktivt vård-

erbjudande och välriktade marknadsföringsinsatser. Över-

föring av patienter till digitala besök ökar också tillgänglighet-

en till fysiska vårdcentraler och driver personalproduktivitet. 

För att kunna effektivisera det digitala patientgränssnittet 

än mer, genom självbetjäningsverktyg och enkel tillgång till 

patientdata, utvecklar Capio också nya IT-verktyg. Dessa 

kommer att möjliggöra införande av användarvänliga digitala 

verktyg som minskar den medicinska personalens administra-

tiva arbete och stödjer kliniska beslut, vilket förbättrar 

personalproduktivitet och höjer den medicinska kvaliteten. 
 

Antal konsultationer online (RTM, på veckobasis) 

  

 

Att mäta Modern Medicin 

Utveckling av medelvårdtid (AVLOS)1   

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

AVLOS per segment, Dagar 2018 % 2017  2018 % 2017   RTM 2017 % 2016 % 2015 % 

Capio Norden 3,85 -3,3 3,98  3,96 0,0 3,96  3,93 3,93 -2,0 4,01 -2,7 4,12 -1,0 

Capio Norden exkl. geriatrik 2,80 -2,1 2,86  2,87 0,7 2,85  2,83 2,82 -0,4 2,83 -3,4 2,93 -2,7 

Capio Frankrike 4,24 -4,7 4,45  4,29 -3,2 4,43  4,35 4,42 -1,1 4,47 -3,0 4,61 -2,9 

Capio Frankrike exkl. geriatrik 4,18 -3,7 4,34  4,22 -2,5 4,33  4,26 4,32 -2,5 4,43 -3,7 4,60 -3,2 

Capio Tyskland 4,68 0,2 4,67  4,50 -0,4 4,52  4,55 4,56 0,4 4,54 -1,5 4,61 -4,4 

Capio Tyskland exkl. geriatrik 4,01 -1,5 4,07  3,92 -1,3 3,97  3,96 3,99 -1,2 4,04 -3,1 4,17 -6,1 

Capio-koncernen 4,20 -3,7 4,36  4,24 -2,1 4,33  4,27 4,32 -1,1 4,37 -2,7 4,49 -3,0 

Capio-koncernen exkl. geriatrik 3,81 -3,5 3,95  3,85 -2,3 3,94  3,88 3,92 -2,2 4,01 -3,4 4,15 -4,2 
1 Se sidan 34 för definition.

AVLOS förkortades under kvartalet trots påverkan av en 

tyngre patientmix i samtliga segment. AVLOS i Norden 

påverkades av en tyngre patientmix bland akutpatienter. 

Koncernens strategiska fokus på Modern Medicin som ger 

snabbare återhämtning (Rapid Recovery) samt Modernt 

Management medförde en AVLOS-förkortning om 3,7% trots

en tyngre patientmix. Justerat för den geriatriska 

verksamheten var Koncernens AVLOS-förkortning 3,5%. 

Beaktat tyngre patientmix, i tillägg till ökningen p.g.a. ökad 

geriatrisk verksamhet, var AVLOS-utvecklingen väl i linje med 

den historiska nedåtgående trenden.
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Antalet digitala konsultationer presenteras fr.o.m. nu baserat på rullande tolv-

månaders veckostatistik för att avspegla dynamiken i denna växande verksamhet 

och neutralisera säsongseffekter av patientbesök. I Q1-rapporten beräknades års-

takten om 40 000 besök/år på veckodata och påverkades av influensa, förkylning 

och andra säsongsmässiga sjukdomar. Motsvarande takt vid denna rapport, som 

publiceras under den “friskare” sommarperioden, var cirka 25 000 besök/år. 

Denna takt förväntas öka under H2 2018. 
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Koncernens utveckling   

Capio-koncernen 
APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

2018 2017 Förändr., %  2018 2017 Förändr., %  RTM 2017 

KPI; Produktion, produktivitet och resurser           
Antal öppenvårdsbesök 1 282,1 1 231,0 4,2  2 541,9 2 430,6 4,6  4 976,6 4 865,3 

Antal slutenvårdstillfällen 55,6 55,8 -0,4  115,0 116,8 -1,5  222,5 224,3 

Antal vårdtillfällen, tusental 1 337,7 1 286,8 4,0  2 656,9 2 547,4 4,3  5 199,1 5 089,6 

AVLOS, Dagar 4,20 4,36 -3,7  4,24 4,33 -2,1  4,27 4,32 

Antal medarbetare (FTE) 13 369 13 017 2,7  13 451 13 119 2,5  13 481 13 314 

Resultaträkning             

Omsättning öppenvårdsbesök  2 200 2 025 8,6  4 336 4 007 8,2  8 309 7 980 

Omsättning slutenvårdstillfällen 1 719 1 609 6,8  3 487 3 291 6,0  6 583 6 387 

Omsättning övrigt 260 247 5,3  512 497 3,0  975 960 

Omsättning 4 179 3 881 7,7  8 335 7 795 6,9  15 867 15 327 

Total omsättningstillväxt, % 7,7 8,6   6,9 8,6   8,0 8,9 

Organisk omsättningstillväxt, % 1,6 0,5   1,4 1,9   2,1 2,4 

EBITDA 262 256 2,3  593 598 -0,8  1 109 1 114 

Marginal, % 6,3 6,6   7,1 7,7   7,0 7,3 

EBITA 138 142 -2,8  349 374 -6,7  634 659 

Marginal, % 3,3 3,7   4,2 4,8   4,0 4,3 

Periodens resultat1 75 70  7,1  199 222 -10,4  347 370 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK2 0,53 0,50   1,41 1,57   2,46 2,62 

April – juni 2018 

Organisk omsättningstillväxt var driven av volymtillväxt och en 

tyngre patientmix, samt var på nettobasis positivt påverkad av 

kalendereffekter (+2 dagar jämfört med Q2 2017 i Norden och 

Tyskland och -3 dagar i Frankrike). Pristillväxten var begränsad 

men förbättrades mot föregående år, främst till följd av lägre 

prispress i Frankrike och delar av den svenska specialistverk-

samheten. Antalet öppenvårdsbesök ökade i alla segment, 

medan ökningen av slutenvårdstillfällen i Norden inte fullt ut 

kompenserade för lägre volymer i Tyskland och Frankrike. 

Förvärv och förändringar i valutakurser påverkade den totala 

omsättningstillväxten positivt. Vid jämförbara valutakurser var 

total omsättningstillväxt 4,3% (6,2). 

Resultatutvecklingen påverkades positivt av Norden och 

Frankrike, delvis till följd av förbättringar från de åtgärder som 

initierades under H2 2017, samt från effekter av koncernens 

inköpsprojekt. Utvecklingen i Tyskland påverkades negativt 

av lägre volymer och ökade kostnader till följd av ytterligare 

personalomsättning på läkarsidan. 

Rörelseresultatet (EBIT) inkluderade avskrivningar på 

övervärden om -28 MSEK (-27) och omstrukturerings- och 

andra engångsposter samt förvärvsrelaterade kostnader om  

13 MSEK (-7). Omstrukturerings- och andra engångsposter 

var hänförliga till de pågående projekten i Frankrike, ett på-

börjat omstruktureringsprogram i Tyskland samt en justering 

av avsättningen för utestående förväntad köpeskilling hänför-

lig till ett förvärv i det nordiska segmentet.  

Periodens resultat innehöll ett finansnetto om -35 MSEK 

(-25) och inkomstskatt om -13 MSEK (-13). Finansnettot 

påverkades av den högre nettoskulden och att koncernens 

rörelsekredit utökats och förlängts jämfört med föregående 

år. Den effektiva inkomstskattesatsen var 15% (16%). Den 

svenska riksdagen har beslutat att sänka den svenska 

bolagsskattesatsen från 22% till 21,4% från 2019 och till 

20,6% från 2021. Uppskjutna skatteskulder och -fordringar 

har räknats om med de nya bolagsskattesatserna vilket har 

påverkat skattekostnaden i Q2 positivt med 7 MSEK.  

Resultat per aktie efter utspädning var 0,53 SEK (0,50), 

positivt påverkat av det högre rörelseresultatet. 

 

 

 
1 Hänförligt till moderbolagets aktieägare.  
2 Se not 2 för beräkningar av resultat per aktie (före och efter utspädning). 

Januari – juni 2018 

Organisk omsättningstillväxt var driven av volymtillväxt och en 

tyngre patientmix, medan kalendereffekter påverkade utveck-

lingen i Frankrike (-4 dagar jämfört med H1 2017). Pristillväxten 

var begränsad, men förbättrades mot föregående år, främst till 

följd av lägre prispress i Frankrike och delar av den svenska 

verksamheten. Pristillväxten påverkades även av en ersättning 

från de franska myndigheterna hänförlig till 2017 om cirka +10 

MSEK samt ett lägre pris för delar av specialistverksamheten i 

Tyskland (-9 MSEK). Antalet öppenvårdsbesök ökade i alla 

segment, medan ökningen av slutenvårdstillfällen i Norden inte 

fullt ut kompenserade för lägre volymer i Tyskland och 

Frankrike. Förvärv och valutakursförändringar påverkade den 

totala omsättningstillväxten positivt. Vid jämförbara valuta-

kurser var total omsättningstillväxt 4,1% (6,8). 

Resultatutvecklingen påverkades positivt av det nordiska 

segmentet som fortsatte sin solida förbättring, och det fran-

ska segmentet som förbättrades trots fyra arbetsdagar färre 

2018. Resultatutvecklingen påverkades positivt av de åtgär-

der som initierades under H2 2017, samt effekter av koncern-

ens inköpsprojekt som nu är synliga i resultatet. Investeringar 

i sjukvårdens digitalisering fortsatte och resultatpåverkan från 

de nya digitala tjänsterna var -20 MSEK jämfört med H1 

2017. Utvecklingen i Tyskland var svag till följd av ett omfatt-

ande influensautbrott i Q1 (uppskattad effekt om -20 MSEK 

och -15 MSEK på omsättning respektive resultat) och en 

högre personalomsättning på läkarsidan, vilket påverkade 

volymer och kostnader negativt under H1. 

Rörelseresultatet (EBIT) inkluderade avskrivningar på 

övervärden om -54 MSEK (-52) och omstrukturerings- och 

andra engångsposter samt förvärvsrelaterade kostnader om  

4 MSEK (-5). Omstrukturerings- och andra engångsposter var 

hänförliga till de pågående projekten i Frankrike, ett påbörjat 

omstruktureringsprogram i Tyskland, samt en justering av 

avsättningen för utestående förväntad köpeskilling hänförlig 

till ett nordiskt förvärv. Förvärvsrelaterade kostnader var lägre 

än föregående år till följd av den lägre förvärvsaktiviteten.  

Periodens resultat innehöll ett finansnetto om -63 MSEK 

(-48) och inkomstskatt om -36 MSEK (-46). Finansnettot på-

verkades av den högre nettoskulden och att koncernens 

rörelsekredit utökats och förlängts jämfört med föregående 

år. Den effektiva inkomstskattesatsen var 15% (17%). 

Resultat per aktie efter utspädning var 1,41 SEK (1,57). 

Utvecklingen påverkades av det lägre resultatet.
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Segmentens utveckling 

Capio Norden  
APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

2018 2017 Förändr., %  2018 2017 Förändr., %  RTM 2017 

KPI; Produktion, produktivitet och resurser            
Antal öppenvårdsbesök  1 059,2 1 016,3 4,2  2 092,1 2 002,4 4,5  4 110,1 4 020,4 

Antal slutenvårdstillfällen 15,6 14,3 9,1  30,7 29,0 5,9  58,5 56,8 

Antal vårdtillfällen, tusental 1 074,8 1 030,6 4,3  2 122,8 2 031,4 4,5  4 168,6 4 077,2 

AVLOS, Dagar 3,85 3,98 -3,3  3,96 3,96 0,0  3,93 3,93 

Antal medarbetare (FTE) 6 667 6 327 5,4  6 742 6 380 5,7  6 737 6 556 

Resultaträkning             

Omsättning öppenvårdsbesök  1 674 1 546 8,3  3 268 3 049 7,2  6 339 6 120 

Omsättning slutenvårdstillfällen 685 613 11,7  1 357 1 218 11,4  2 538 2 399 

Omsättning övrigt 51 52 -1,9  94 97 -3,1  173 176 

Omsättning 2 410 2 211 9,0  4 719 4 364 8,1  9 050 8 695 

Total omsättningstillväxt, % 9,0 13,4   8,1 13,2   11,8 14,6 

Organisk omsättningstillväxt, % 3,4 2,4   2,9 3,6   3,8 4,1 

EBITDA 163 142 14,8  325 294 10,5  663 632 

Marginal, % 6,8 6,4   6,9 6,7   7,3 7,3 

EBITA 114 97 17,5  227 206 10,2  480 459 

Marginal, % 4,7 4,4   4,8 4,7   5,3 5,3 

Kassaflöde             

Nettocapex -39 -31   -72 -68   -184 -180 

I % av omsättning 1,6 1,4   1,5 1,6   2,0 2,1 

Capio Norden april – juni 2018 

Organisk omsättningstillväxt var främst driven av volymtillväxt 

inom akut- och primärvården i Sverige och en positiv kalen-

dereffekt (+2 dagar) till följd av när påsken inföll. Akutvårds-

verksamheten påverkades positivt av ett ökat patientflöde 

och en tyngre patientmix. Tillväxten påverkades negativt av 

en tillfällig nedgång av offentliga volymer i den danska verk-

samheten. Tillväxten av vårdtillfällen och omsättning påverk-

ades positivt av förvärv. Vid jämförbara valutakurser var total 

omsättningstillväxt 8,3% (12,9). 

Den solida resultatförbättringen fortsatte med stöd av en 

förbättrad utveckling i de flesta affärsområden. Förvärvade 

verksamheter fortsatte att bidra till resultatet i linje med för-

väntan. Investeringarna i sjukvårdens digitalisering fortsatte 

och resultateffekten från de nya digitala tjänsterna uppgick till 

-10 MSEK i Capio Go och Capio Närsjukvård jämfört med Q2 

2017. Från och med den 1 juni ersätts Capio Go för digitala 

läkarbesök med 570 kr/besök på nettobasis. Se sidan 6 för 

mer information.   

Trots en tyngre patientmix förkortades AVLOS i linje med 

den historiska trenden. Antalet FTE ökade främst till följd av 

förvärven. 

Nettocapex var främst relaterat till underhåll. 

 

Capio Norden januari – juni 2018 

Organisk omsättningstillväxt var främst driven av volymtillväxt 

inom akut- och ortopediverksamheten samt primärvården i 

Sverige. Akutvårdsverksamheten påverkades positivt av ett 

ökat patientflöde och en tyngre patientmix. Tillväxten av vård-

tillfällen och omsättning påverkades positivt av förvärv. Vid 

jämförbara valutakurser var total omsättningstillväxt 7,8% 

(12,6). 

Den solida resultatförbättringen fortsatte, främst till följd av 

en förbättrad utveckling i den svenska primärvårdsverksam-

heten, akutvården i Stockholm samt delar av specialistverk-

samheten. Förvärvade verksamheter fortsatte att bidra till res-

ultatet i linje med förväntan. Investeringarna i sjukvårdens 

digitalisering fortsatte och under de första sex månaderna 

uppgick resultateffekten från de nya digitala tjänsterna till -20 

MSEK i Capio Go och Capio Närsjukvård jämfört med samma 

period 2017.   

AVLOS påverkades av en väsentligt tyngre patientmix 

inom akutvården och den geriatriska verksamheten. Antalet 

FTE ökade främst till följd av förvärven. 

Nettocapex var främst relaterat till underhåll och var i linje 

med föregående år. 
 

Utvecklingen kvartalsvis från det andra kvartalet 2017 till det andra kvartalet 2018 

Omsättning och oms.tillväxt (RTM) 
 

EBITDA och marginal (RTM) 
 

EBITA och marginal (RTM) 
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Segmentens utveckling (forts.)  
 

Capio Frankrike  
APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

2018 2017 Förändr., %  2018 2017 Förändr., %  RTM 2017 

KPI; Produktion, produktivitet och resurser            
Antal öppenvårdsbesök  167,3 160,9 4,0  337,0 323,4 4,2  644,9 631,3 

Antal slutenvårdstillfällen 32,8 33,5 -2,1  68,1 69,7 -2,3  132,3 133,9 

Antal vårdtillfällen, tusental 200,1 194,4 2,9  405,1 393,1 3,1  777,2 765,2 

AVLOS, Dagar 4,24 4,45 -4,7  4,29 4,43 -3,2  4,35 4,42 

Antal medarbetare (FTE) 5 417 5 470 -1,0  5 432 5 481 -0,9  5 465 5 490 

Resultaträkning             

Omsättning öppenvårdsbesök  470 428 9,8  954 872 9,4  1 753 1 671 

Omsättning slutenvårdstillfällen 796 760 4,7  1 624 1 558 4,2  3 072 3 006 

Omsättning övrigt 202 191 5,8  402 383 5,0  777 758 

Omsättning 1 468 1 379 6,5  2 980 2 813 5,9  5 602 5 435 

Total omsättningstillväxt, % 6,5 3,2   5,9 3,3   3,7 2,3 

Organisk omsättningstillväxt, % 0,0 -1,1   0,4 -0,2   0,7 0,4 

EBITDA 128 124 3,2  302 294 2,7  479 471 

Marginal, % 8,7 9,0   10,1 10,5   8,6 8,7 

EBITA 64 64 0,0  176 175 0,6  227 226 

Marginal, % 4,3 4,6   5,9 6,2   4,1 4,2 

Kassaflöde             

Nettocapex -45 -39   -111 -63   -289 -241 

I % av omsättning 3,1 2,8   3,7 2,2   5,2 4,4 

Capio Frankrike april – juni 2018 

Trots tre färre arbetsdagar under kvartalet jämfört med 

föregående år så var den organiska omsättningstillväxten 

noll, positivt påverkad av att det totala antalet patientbesök 

ökade i samtliga sju regioner. Skiftet från slutenvårds- till 

öppenvårdsbehandlingar fortsatte, vilket i tillägg till det färre 

antalet arbetsdagar påverkade tillväxten av antalet sluten-

vårdstillfällen negativt. Prissänkningen 2018 påverkade 

omsättningen negativt, men prispressen lättade något jämfört 

med föregående år. Vid jämförbara valutakurser var total 

omsättningstillväxt -0,2% (-1,1). 

Resultatutvecklingen i Q2 påverkades positivt av det 

personal- och kostnadsminskningsprogram som initierades 

under H2 2017 och från effekter av koncernens inköpsprojekt 

som nu är synliga i resultatet, vilket balanserade den nega-

tiva påverkan från de färre arbetsdagarna. Utvecklingen på-

verkades negativt av några strejker (-5 MSEK) och positivt av 

valutakursförändringar. Antalet FTE minskade med 1,3% 

jämfört med helåret 2017, vilket var väl i linje med planen 

beaktat utvecklingen av nya verksamheter.  

Nettocapex var främst relaterat till underhåll och var högre 

än föregående år till följd av timing av expansionsprojekt.

Capio Frankrike januari – juni 2018 

Trots fyra färre arbetsdagar jämfört med föregående år var 

den organiska omsättningstillväxten svagt positiv, driven av 

att det totala antalet patientbesök ökade i samtliga sju reg-

ioner. Priseffekten var -4 MSEK då den negativa påverkan 

från de generella prissänkningarna motverkades av ersätt-

ningen hänförlig till 2017 om cirka +10 MSEK som rapporter-

ades i Q1. Vid jämförbara valutakurser var total omsättnings-

tillväxt 0,2% (0,2). 

Resultatutvecklingen understöddes av en förbättrad ut-

veckling för de fem stora sjukhusen till följd av förändringen 

från en geografisk till en specialiserad organisation. 

Utvecklingen påverkades även positivt av det personal- och 

kostnadsminskningsprogram som initierades under H2 2017 

och effekter av koncernens inköpsprojekt. Resultatutveckling-

en påverkades positivt av valutakursförändringar medan det 

färre antalet arbetsdagar påverkade negativt. Antalet FTE 

minskade med 1,1% jämfört med helåret 2017, vilket var väl i 

linje med planen beaktat utvecklingen av nya verksamheter.  

Nettocapex var främst relaterat till underhåll och var högre 

än föregående år till följd av timing av expansionsprojekt. 
 

 

 

 

Utvecklingen kvartalsvis från det andra kvartalet 2017 till det andra kvartalet 2018 

Omsättning och oms.tillväxt (RTM) 
 

EBITDA och marginal (RTM) 
 

EBITA och marginal (RTM) 
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Segmentens utveckling (forts.)  

Capio Tyskland 
APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

2018 2017 Förändr., %  2018 2017 Förändr., %  RTM 2017 

KPI; Produktion, produktivitet och resurser            
Antal öppenvårdsbesök  55,7 53,8 3,5  112,9 104,8 7,7  221,7 213,6 

Antal slutenvårdstillfällen 7,1 7,9 -10,1  16,1 18,0 -10,6  31,7 33,6 

Antal vårdtillfällen, tusental 62,8 61,7 1,8  129,0 122,8 5,0  253,4 247,2 

AVLOS, Dagar 4,68 4,67 0,2  4,50 4,52 -0,4  4,55 4,56 

Antal medarbetare (FTE) 1 242 1 175 5,7  1 234 1 211 1,9  1 236 1 224 

Resultaträkning             

Omsättning öppenvårdsbesök  56 52 7,7  114 87 31,0  216 189 

Omsättning slutenvårdstillfällen 238 236 0,8  506 515 -1,7  973 982 

Omsättning övrigt 7 3 133,3  16 16 0,0  26 26 

Omsättning 301 291 3,4  636 618 2,9  1 215 1 197 

Total omsättningstillväxt, % 3,4 1,4   2,9 3,2   2,0 2,1 

Organisk omsättningstillväxt, % -3,6 -4,6   -4,7 0,2   -2,5 0,0 

EBITDA -2 12 -116,7  18 57 -68,4  59 98 

Marginal, % -0,7 4,1   2,8 9,2   4,9 8,2 

EBITA -11 4 -375,0  1 43 -97,7  26 68 

Marginal, % -3,7 1,4   0,1 7,0   2,1 5,7 

Kassaflöde             

Nettocapex -8 -14   -22 -18   -47 -43 

I % av omsättning 2,7 4,8   3,5 2,9   3,9 3,6 

Capio Tyskland april – juni 2018 

Organisk omsättningstillväxt påverkades negativt av väsen-

tligt lägre slutenvårdsvolymer och lägre pris på delar av spec-

ialistverksamheten (-4 MSEK). Slutenvårdsvolymerna påverk-

ades negativt av en omstrukturering av läkare vid de allmänna 

sjukhusen, vilket minskade antalet remisser och sänkte prod-

uktiviteten. Volymerna var förväntade att återhämta sig under 

kvartalet, men förbättringen fördröjdes av ytterligare personal-

omsättning på läkarsidan. Den negativa utvecklingen motver-

kades till viss del av när påsken inföll i år (+2 dagar). Vid jäm-

förbara valutakurser var total omsättningstillväxt -3,4% (-3,2). 

Resultatet och marginalen påverkades negativt av lägre 

slutenvårdsvolymer och priser samt av högre kostnader för 

tillfällig personal och lägre produktivitet till följd av omsättning-

en av läkare. I tillägg gick minskningen av tillfällig personal 

efter influensasäsongen för långsamt, vilket gav alltför höga 

personalkostnader. AVLOS påverkades negativt av personal-

situationen och en tyngre patientmix. Som planerat påbörja-

des åtgärder under kvartaIet för att påskynda införandet av 

snabbare återhämtning (Rapid Recovery) med kortare vård-

tider, vilket resulterar i högre produktivitet. Ökningen av an-

talet FTE var främst hänförlig till verksamheten inom ögon-

kirurgi i Bremen och alltför hög användning av tillfällig personal. 

Under EBITA-resultatet påverkade omstruktureringsåtgär-

der med -15 MSEK, se jan-jun-kolumnen för mer information.   

Nettocapex var främst relaterat till underhåll. 

Capio Tyskland januari – juni 2018 

Organisk omsättningstillväxt påverkades negativt av väsen-

tligt lägre slutenvårdsvolymer till följd av läkarbrist vid några 

allmänna sjukhus och ett lägre pris på delar av specialistverk-

samheten (-9 MSEK). Även influensautbrottet slog väldigt hårt 

under Q1 2018 (uppskattad påverkan -20 MSEK). Vid jämför-

bara valutakurser var total omsättningstillväxt -2,7% (-0,1). 

Resultatet och marginalen påverkades negativt av de 

lägre slutenvårdsvolymerna och priserna liksom av högre 

kostnader för tillfällig personal och rekrytering till följd av om-

sättningen av läkare. Resultateffekten av influensan upp-

skattas till cirka -15 MSEK. Under Q2 påbörjades ett omfatt-

ande omstruktureringsprogram vid de allmänna sjukhusen för 

att driva Modern Medicin. Två av sjukhuscheferna har bytts ut 

och vi håller på att byta ett antal läkare för att få totalt eng-

agemang för införandet av Modern Medicin. I specialistverk-

samheten inom venkirurgi flyttar vi framgångsrikt behand-

lingar från sluten- till öppenvård och kompenserar delvis för 

prissänkningen från den 1 januari 2018. Som en följd av 

skiftet från sluten- till öppenvård överväger vi att avyttra en 

liten venkirurgisk klinik. Omstruktureringsåtgärderna påver-

kade Q2 och kommer också att påverka Q3. 

Nettocapex var främst relaterat till underhåll och till slut-

förandet av ett renoveringsprojekt vid ett allmänt sjukhus. 

 
Utvecklingen kvartalsvis från det andra kvartalet 2017 till det andra kvartalet 2018 

Omsättning och oms.tillväxt (RTM) 
 

EBITDA och marginal (RTM) 
 

EBITA och marginal (RTM) 
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Kassaflöde 

 APR - JUN  JAN- JUN  HELÅR 

Capio-koncernen 2018 2017  2018 2017  RTM 2017 

Nettoskuld ingående balans -3 745 -3 255  -3 691 -2 872  -3 563 -2 872 

EBITA 138 142  349 374  634 659 

Investeringar -104 -85  -220 -163  -582 -525 

Avyttringar anläggningstillgångar 10 0  12 11  49 48 

Nettocapex -94 -85  -208 -152  -533 -477 

I % av omsättning 2,2 2,2  2,5 1,9  3,4 3,1 

Återföring avskrivningar 124 114  244 224  475 455 

Nettoinvesteringar 30 29  36 72  -58 -22 

Förändring av nettokundfordringar 1 -54  -156 -140  -137 -121 

Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital -19 10  56 -34  18 -72 

Operativt kassaflöde 150 127  285 272  457 444 

Operativt kassaflöde i % av EBITA 108,7 89,4  81,7 72,7  72,1 67,4 

Betalda skatter 0 -31  -22 -37  -77 -92 

Fritt kassaflöde före finansiella poster 150 96  263 235  380 352 

Fritt kassaflöde i % av EBITA 108,7 67,6  75,4 62,8  59,9 53,4 

Betalda finansiella poster netto -29 -21  -51 -46  -99 -94 

Fritt kassaflöde efter finansiella poster 121 75  212 189  281 258 

Fritt kassaflöde efter finansiella poster i % av EBITA 87,7 52,8  60,7 50,5  44,3 39,2 

Förvärv och avyttringar av verksamheter -84 -182  -93 -680  -198 -785 

Erhållna/betalda omstrukturerings- och andra engångsposter -16 -14  -37 -8  -47 -18 

Ägartransaktioner -136 -128  -136 -128  -137 -129 

Nettokassaflöde -115 -249  -54 -627  -101 -674 

Nettokassaflöde, i % av EBITA -83,3 -175,4  -15,5 -167,6  -15,9 -102,3 

Övriga poster -50 -59  -165 -64  -246 -145 

Nettoskuld utgående balans -3 910 -3 563  -3 910 -3 563  -3 910 -3 691 
 
Kassaflöde april – juni 2018 

Capex ökade jämfört med föregående år till följd av timing-

effekter samt några expansionsprojekt i Frankrike som stödjer 

verksamhetens tillväxt. Avyttringar var hänförliga till en icke- 

utnyttjad fastighet i Frankrike. Avskrivningar ökade jämfört 

med föregående år, påverkade av högre capex, nyligen 

gjorda förvärv samt valutakursförändringar. Förändringen av 

nettokundfordringar påverkades av timingeffekter relaterade 

till prisförändringarna i Frankrike under mars 2018 (cirka 80 

MSEK mindre förskott i Q1, betalning erhölls i Q2). För-

ändringar i övrigt operativt sysselsatt kapital påverkades av 

timingeffekter. Betalningar av finansiella poster netto ökade 

till följd av en högre nettoskuld.   

Utflödet från förvärv var främst relaterat till förvärvet av 

Novakliniken (Norden). Erhållna/betalda omstrukturerings- 

och andra engångsposter var främst hänförliga till de på-

gående projekten i Frankrike och Tyskland samt reglering av 

poster från tidigare perioder. Under kvartalet betalades 

utdelning för 2017 om -134 MSEK (-127 MSEK).  

Övriga poster som påverkade nettoskulden var främst 

hänförliga till valutakursförändringar. 

 

Kassaflöde januari – juni 2018 

Capex ökade jämfört med föregående år till följd av timing-

effekter samt några expansionsprojekt i Frankrike och Tysk-

land som stödjer verksamhetens tillväxt. Avskrivningar ökade 

jämfört med föregående år, påverkade av högre capex, ny-

ligen gjorda förvärv samt valutakursförändringar. Förändrin-

gen av nettokundfordringar påverkades främst av en högre 

aktivitet och en något högre DSO. Förändringar i övrigt oper-

ativt sysselsatt kapital påverkades av timingeffekter. Betal-

ningar av finansiella poster netto ökade till följd av en högre 

nettoskuld.   

Utflödet från förvärv var främst relaterat till förvärvet av 

Novakliniken (Norden) och öppenvårdsauktorisationer i Tysk-

land. Erhållna/betalda omstrukturerings- och andra engångs-

poster var främst hänförliga till de pågående projekten i Fran-

krike och Tyskland samt reglering av poster från tidigare per-

ioder. Ägartransaktioner bestod främst av den betalda 

utdelningen.  

Övriga poster som påverkade nettoskulden var främst 

hänförliga till valutakursförändringar. 

Utvecklingen kvartalsvis från det andra kvartalet 2017 till det andra kvartalet 2018 

Nettocapex och i % av omsättning (RTM) 
 

Operativt kassaflöde och i % av EBITA (RTM) 
 

Fritt KF efter fin. poster och i % av EBITA (RTM) 
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Sysselsatt kapital och finansiering 

 2018  

 
2017 

Capio-koncernen 30 jun   31 dec 30 jun 

Operativa anläggningstillgångar (exkl. fastigheter) 1 683  1 640 1 450 

Nettokundfordringar 1 693  1 474 1 491 

Övriga operativa tillgångar och skulder -2 283  -2 106 -2 052 

Operativt sysselsatt kapital 1 1 093  1 008 889 

I % av omsättning 6,9  6,6 6,1 

Operativa fastigheter 824  771 780 

Operativt sysselsatt kapital 2 1 917  1 779 1 669 

I % av omsättning 12,1  11,6 11,4 

Övrigt sysselsatt kapital 7 956  7 668 7 481 

Sysselsatt kapital 9 873  9 447 9 150 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,4  7,0 7,1 

Nettoskuld 3 910  3 691 3 563 

Finansiell leverage 3,5  3,3 3,3 

Eget kapital 5 963  5 756 5 587 

Total finansiering 9 873  9 447 9 150 

 
Sysselsatt kapital per den 30 juni 2018 

Ökningen av operativa anläggningstillgångar jämfört med den 

31 december 2017 var främst hänförlig till valutakursförän-

dringar. Nettokundfordringar ökade främst till följd av högre 

aktivitet i juni 2018 jämfört med december 2017 och en något 

högre DSO. Förändringen av övriga operativa tillgångar och 

skulder påverkades främst av säsongs- och timingeffekter i 

kombination med valutakursförändringar. Ökningen av oper-

ativa fastigheter påverkades främst av valutakursförändringar 

och ett renoveringsprojekt i ett av de tyska sjukhusen.   

Jämfört med den 31 december 2017 påverkades övrigt 

sysselsatt kapital främst av förändringar av förvärvsrelaterade 

övervärden och valutakursförändringar. Avkastningen på 

sysselsatt kapital var 6,4% (7,0 per den 31 december 2017), 

negativt påverkad av effekter från förvärv (som inte var 

inkluderade under tolv månader i RTM EBITA).  

Finansiering per den 30 juni 2018 

Nettoskuldsökningen jämfört med den 31 december 2017 var 

främst en följd av valutakursförändringar (påverkan om -143 

MSEK) och nettopåverkan av förvärv och avyttringar (-93 

MSEK). Rapporterad finansiell leverage ökade från 3,3x vid 

årsskiftet 2017 till 3,5x per den 30 juni 2018, främst till följd av 

den högre nettoskulden. Förvärvet av Legevisitten som 

nyligen offentliggjordes kommer tillfälligt att höja rapporterad 

finansiell leverage till cirka 3,7x, men förväntas sjunka något 

under Q4 2018 till följd av det säsongsmässigt starkare 

kassaflödet.  

Under Q1 2018 slutfördes en utökning och förlängning av 

koncernens Revolving credit facility (rörelsekredit) om 235 

MEUR, se sidan 14 för mer information.  

Koncernens låneavtal innehåller två finansiella kovenan-

ter; en kovenant med maximalt tillåten finansiell leverage och 

en kovenant med en minimumnivå gällande räntetäcknings-

grad. Per den 30 juni 2018 uppfyllde Capio båda kovenan-

terna med god marginal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingen kvartalsvis från det andra kvartalet 2017 till det andra kvartalet 2018 

Operativt sysselsatt kapital och i % av 
omsättningen 

 
Sysselsatt kapital och avkastning på 
sysselsatt kapital 

 
Nettoskuld och finansiell leverage 
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Väsentliga händelser under perioden 

Capio bekräftar samtal om möjliga strukturella 

förändringar  

Den 25 juni 2018 meddelade Capio att diskussioner pågår 

som rör en möjlig avyttring av Capios icke-Nordiska verksam-

heter. Capio utvärderar kontinuerligt olika alternativ för att 

driva tillväxt och skapa aktieägarvärde, och när Capio 

kontaktades av potentiella köpare bedömde Capios styrelse 

att det var logiskt att utvärdera dessa kontakter. Styrelsen 

bedömer att en ompositionering av Capio mot de nordiska 

marknaderna har potential att förstärka förmågan att 

genomföra Capios strategiska fokus på specialisering och 

digitalisering. Per den 30 juni 2018 hade inga beslut avseen-

de möjliga strukturella förändringar fattats.  

 

Capio utser Attila Vegh till ny VD 

Den 21 juni 2018 offentliggjorde Capio att styrelsen utsett 

Attila Vegh som ny koncernchef och VD för Capio. Han är för 

närvarande VD för Penta Hospitals International, den ledande 

sjukhuskedjan i Central- och Östeuropa. Attila Vegh kommer 

att tillträda sin nya tjänst från och med den 1 oktober, 2018, 

och Thomas Berglund kommer att stanna kvar i sin position 

tills dess. Det var i februari 2018 som Thomas Berglund 

meddelade styrelsen att han önskar att lämna sitt uppdrag 

efter mer än 10 år i Capio.  

Förlust av två offentliga vårdkontrakt i Stockholm  

Som meddelats den 11 april 2018 har Stockholms läns 

landsting (SLL) beslutat att tilldela uppdragen att bedriva 

basgeriatrisk verksamhet vid Dalens sjukhus i Stockholm 

respektive specialiserad beroendevård inom SLL (idag Capio 

Maria) till andra vårdgivare efter kontraktsperiodernas 

utgång. Det nuvarande kontraktet inom basgeriatrik löper ut 

den 31 oktober 2018 medan kontraktet att bedriva specia-

liserad beroendevård löper ut den 31 december 2018. Capio 

överklagade beslutet att tilldela specialiserad beroendevård 

inom SLL till en annan vårdgivare men överklagan avslogs 

och avtal har nu tecknats med den nya vårdgivaren.  

Förlusten av kontrakten förväntas påverka Koncernens 

finansiella utveckling negativt under 2019 med en total årlig 

omsättning om cirka 470 MSEK och cirka 40 MSEK i EBITA-

resultat. Förlusten av kontrakten påverkar inte Koncernen 

väsentligt under 2018.   

Över tid har andelen kontrakt som % av total omsättning 

minskat och trenden går mot en ökad andel fritt vårdval där 

patienten själv kan välja vårdgivare baserat på kvalitet och 

tillgänglighet. 

 

Capio Sveriges nuvarande kontraktsportfölj har följande 

förfallostruktur (omsättning, MSEK)1: 
 

2018 2019 2020 2021-2025 2026 2027 

6002 200 300 250 2 0503 50 

1 Avrundat till jämna 50-tal och inklusive optioner för förlängning.  
2 Inklusive Capio Geriatrik Dalen och Capio Maria med total omsättning om 

470 MSEK. 
3 Främst Capio S:t Göran med slutlig förfallodag 2026 (inklusive 

förlängningsperioder). 

 

Under de kommande fem åren uppskattas marknadspoten-

tialen för nya kontrakt i Sverige till cirka 1 250 MSEK, varav 

inlämnade anbud och pågående upphandlingar utgör cirka 

350 MSEK och potentialen för nya kontrakt under 2019-2022 

uppgår till 900 MSEK (källa: Capios marknadsundersökningar).  

I tillägg har SLL beslutat att införa vårdval enligt lag 

(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för öppen och sluten 

geriatrisk vård – vårdval geriatrik för vårdgivare med egna 

lokaler – från och med den 1 maj 2019. Detta kompletterar 

Capios nuvarande vård inom avancerad hemsjukvård (ASIH) 

och palliativ vård vid Dalens sjukhus, delar som inte är del av 

det nu förlorade kontraktet, samt den basgeriatriska verksam-

heten, ASIH samt palliativ vård vid Nacka sjukhus.  

Baserat på vår erfarenhet av att erbjuda sjukvård för den 

äldre patienten och för att öka vår beredskap inför det fria 

vårdvalet, kommer Capio att specialisera sitt erbjudande inom 

dessa specialiteter ytterligare, inklusive nya koncept och för-

stärkning av vårdkedjor för att attrahera patienter. Till exem-

pel utvecklar Capio för närvarande ett fastighetsprojekt för att 

etablera ett helt nytt specialiserat sjukhus i de nordvästra del-

arna av Stockholm med ett samlat vårdutbud för äldre 

patienter.   

Under 2017 uppgick SLL:s kostnad för geriatrisk verksam-

het till cirka 2 000 MSEK (källa: Hälso- och sjukvårdsförvalt-

ningen i SLLs Årsredovisning 2017). 

 

Övriga händelser under perioden   

Capio tilldelas kontrakt att bedriva psykiatrisk vård i 

Stockholm 

I juni 2018 meddelades att Capio tilldelats ett nytt kontrakt att 

bedriva öppen och sluten psykiatrisk specialistvård i Stock-

holm, Sverige. Det nya kontraktet löper på fyra år med start 

den 1 januari 2019, med en årlig omsättning om cirka 40 

MSEK. Kontraktet förväntas inte påverka Koncernens resultat 

väsentligt under 2018. 

Tariffer för ersättning av sjukvård i Frankrike 2018 

Den 26 februari 2018 offentliggjorde de franska myndighet-

erna att tariffer för ersättning av sjukvård sänks med 1,2% 

från den 1 mars 2018, jämfört med 2017 års ersättnings-

nivåer. Prissänkningen var något bättre än Capios förvänt-

ningar för den franska marknaden 2018 och väsentligt lägre 

än prissänkningarna under 2015-2017 om 2,1-2,5% per år.  

De nya tarifferna gäller till och med den 28 februari 2019. 
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Övriga händelser under perioden (forts.)

I mars meddelade den franska regeringen att de retroak-

tivt skulle återbetala ytterligare en del av volymkomponenten 

av 2017 års prissänkning till följd av uppdaterad statistik om 

de franska sjukvårdskostnaderna för 2017. Återbetalningen 

gjordes som en engångsbetalning under april – juni 2018. 

Den positiva resultatpåverkan för Capio om cirka 1 MEUR, 

redovisades i resultatet för januari – mars 2018. I tillägg 

uttalade Frankrikes president Macron under en tv-intervju i 

april att det inte kommer att bli några mer besparingar för 

sjukhusen under den kommande fyraårsperioden (källa: 

rmc.bfmtv.com). 

Förvärv av den svenska primärvårdsgruppen Nova-

kliniken  

Som meddelats den 26 februari 2018 har Capio förvärvat 

100% av Novakliniken med verksamhet i sydöstra Skåne, 

Sverige. Enterprise value uppgick till 88 MSEK och förvärvet 

slutfördes den 3 april 2018. Novakliniken bedriver verksam-

het vid åtta vårdcentraler och två filialer, samt erbjuder viss 

företagshälsovård och tandvård. 2017 var omsättningen 245 

MSEK. Förvärvet av Novakliniken kompletterar och stärker 

Capios närvaro och vårdutbud i Skåne. Förvärvet förväntas 

inte påverka Koncernens resultat väsentligt under 2018. 

Utökning och förlängning av Revolving credit facility  

Som meddelats den 17 januari 2018 har Capio genomfört en 

utökning och förlängning av Koncernens Revolving credit 

facility (rörelsekredit) om 235 MEUR, som är en del av 

Koncernens totala finansieringsavtal om 500 MEUR. Avtalet 

inkluderar en förlängning om 2,5 år samt en utökning av 

rörelsekrediten med ytterligare 108 MEUR. Alla andra villkor 

förblir oförändrade. Avtalet kommer inte att påverka 

Koncernens finansiella poster väsentligt under 2018. 

Capio tilldelas kontrakt för specialistvård i Motala 

I januari 2018 meddelades att Capio tilldelats ett nytt kontrakt 

att bedriva ortopedi-, kirurgi-, och anestesiverksamheten vid 

lasarettet i Motala, Sverige. Beslutet överklagades av en 

konkurrent och i april beslutade förvaltningsdomstolen i enlig-

het med konkurrentens överklagan. Capio och Region 

Östergötland överklagade i sin tur beslutet och i juni beslu-

tade Kammarrätten i Jönköping att bevilja överprövnings-

tillstånd, varför ärendet fortfarande är öppet.  

Väsentliga händelser efter periodens slut  

Avvisande av ett offentligt kontantbud från Ramsay 

Genérale de Santé 

Ramsay Genérale de Santé (RGdS) tillkännagav den 13 juli 

ett offentligt kontantbud till aktieägarna i Capio att sälja 

samtliga sina aktier till RGdS till ett pris om 48,50 SEK per 

aktie. Som meddelades i en press release samma dag, 

beslutade Capios styrelse enhälligt att avvisa erbjudandet om 

48,50 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 16 

procent jämfört med stängningskursen om 41,80 SEK per 

aktie på Nasdaq Stockholm den 12 juli 2018. Styrelsen anser 

att budet inte tillräckligt väl avspeglar det fundamentala värdet 

av Capio och anser att en möjlig ompositionering av Capio 

mot de nordiska marknaderna har potential att väsentligt 

förstärka förmågan att genomföra Capios strategiska fokus 

och att driva aktieägarvärde. 

 

Förvärv av den svenska sjukvårdsgruppen Legevisitten 

Som meddelats den 11 juli 2018 har Capio träffat avtal om att 

förvärva 100% av Legevisitten med specialist- och primär-

vårdsverksamhet i Sverige. Förvärvet ökar Capios kapacitet

inom geriatrik och angränsande tjänster för äldre patienter i 

Stockholmsområdet och stärker Capios position inför 

införandet av fritt vårdval inom geriatrik i Stockholm under 

2019. Förvärvet tillför även 82 000 listade patienter till Capios 

befintliga bas av listade patienter, vilket stärker Capios 

digifysiska erbjudande med digitala läkarbesök och ett brett 

nätverk av fysiska vårdcentraler. Under 2017 omsatte Lege-

visitten 613 MSEK, varav 90% var hänförligt till verksamhet 

inom fritt vårdval och 10% till upphandlade kontrakt. Enter-

prise value uppgår till 365 MSEK och förvärvet förväntas 

slutföras och inkluderas i Capio från den 1 september 2018. 

Förvärvet förutsätter godkännande från Stockholms och 

Värmlands läns landsting liksom ovillkorat godkännande av 

Konkurrensverket. Synergieffekter, främst hänförliga till 

administration genom samordning till shared servicefunktion-

er samt inköp, förväntas realiseras från 2019 med full effekt 

2020. Förvärvet av Legevisitten förväntas bidra positivt till 

vinst per aktie från 2019. 

 

 

 

 

 

  

http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/pas-d-economie-sur-les-hopitaux-le-plaidoyer-d-emmanuel-macron-pour-les-services-de-sante-1060163.html
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

Politiska, operativa och finansiella risker 

Koncernen är genom sin internationella verksamhet 

exponerad för olika slags risker vilka kan ge upphov till 

variationer i resultat, övrigt totalresultat och kassaflöde. 

Väsentliga riskområden omfattar politiska, operationella och 

finansiella risker. Olika policyer reglerar hanteringen av 

väsentliga risker. En vidare beskrivning av riskerna och 

riskhanteringen finns i Capios årsredovisning 2017. 

Säsongsvariationer 
Koncernens omsättning och rörelseresultat varierar under 

årets lopp, främst på grund av lägre elektiv (planerad) aktivitet 

under sommaren och lägre aktivitet under helgerna i slutet av 

året. Verksamheten påverkas även av t.ex. påskhelgen och 

allmänna helgdagar som kan infalla under olika 

månader/kvartal under olika år. Koncernens kassaflöde är 

vanligtvis starkare under andra halvåret och påverkas av 

vissa säsongseffekter, inklusive förbättringar i 

rörelsekapitalet. Ovan nämnda faktorer bör beaktas vid 

bedömningar baserade på finansiell delårsinformation.  
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Finansiella rapporter i sammandrag 

Rapport över totalresultat i sammandrag – Koncernen 
 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

  2018 2017   2018 2017  RTM 2017 

Omsättning 4 179 3 881  8 335 7 795  15 867 15 327 

Direkta kostnader -3 520 -3 262  -6 953 -6 463  -13 253 -12 763 

Bruttoresultat 659 619  1 382 1 332  2 614 2 564 

Administrationskostnader -521 -477  -1 033 -958  -1 980 -1 905 

EBITA 138 142  349 374  634 659 

Avskrivningar på övervärden -28 -27  -54 -52  -109 -107 
Omstrukturerings- och andra engångsposter samt förvärvsrelaterade 
kostnader 13 -7  4 -5 

 
-3 -12 

Rörelseresultat (EBIT) 123 108  299 317  522 540 

Räntenetto -24 -19  -45 -38  -85 -78 

Övriga finansiella poster -11 -6  -18 -10  -32 -24 

Resultat efter finansiella poster 88 83  236 269  405 438 

Inkomstskatt -13 -13  -36 -46  -56 -66 

Periodens resultat 75 70  200 223  349 372 

EBITDA 262 256  593 598 

 

1 109 1 114 

         

Övrigt totalresultat som kommer att omklassificeras till periodens 
resultat:    

 

 

 

  

Säkring av investering i utländska dotterföretag 13 -9  33 -13  30 -16 

Omräkningsdifferenser 36 54  186 48  254 116 

Periodens övriga totalresultat som kommer att omklassificeras till 
periodens resultat, netto efter skatt 49 45  219 35 

 

284 100 

         

Övrigt totalresultat som inte kommer att omklassificeras till 
periodens resultat:    

 

 

 

  

Omvärderingar av förmånsbestämda planer -77 -27  -95 -12  -149 -66 

Inkomstskatt relaterad till övrigt totalresultat 15 5  19 2  30 13 

Periodens övriga totalresultat som inte kommer att omklassificeras 
till periodens resultat, netto efter skatt -62 -22  -76 -10 

 
-119 -53 

         

Totalresultat för perioden, netto efter skatt 62 93  343 248  514 419 

Periodens resultat hänförligt till:    

 

 

 

  

Aktieägare i moderbolaget 75 70  199 222  347 370 

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0  1 1  2 2 

 75 70  200 223  349 372 

Totalresultat för perioden hänförligt till:         

Aktieägare i moderbolaget 63 93  343 248  513 418 

Innehav utan bestämmande inflytande -1 0  0 0  1 1 

 62 93  343 248  514 419 

Resultat per aktie1:    

 

 

 

  

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,53 0,50  1,41 1,57  2,46 2,62 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,53 0,50  1,41 1,57  2,46 2,62 

1 Se not 2 för beräkningar av resultat per aktie (före och efter utspädning).  
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Finansiella rapporter i sammandrag (forts.) 

Balansräkning i sammandrag – Koncernen 
 

 2018  

 
2017 

  30 jun   31 dec 30 jun 

Immateriella tillgångar 8 601  8 210 8 033 

Materiella anläggningstillgångar 2 537  2 465 2 333 

Finansiella anläggningstillgångar 762   712 700 

Summa anläggningstillgångar 11 900  11 387 11 066 

Varulager 282  267 253 

Kundfordringar 920  889 810 

Kortfristiga placeringar och räntebärande fordringar  2  2 2 

Likvida medel 467  283 347 

Övriga omsättningstillgångar 1 419  1 219 1 322 

Summa omsättningstillgångar 3 090   2 660 2 734 

Summa tillgångar 14 990  14 047 13 800 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 938  5 731 5 561 

Innehav utan bestämmande inflytande 25   25 26 

Summa eget kapital 5 963  5 756 5 587 

Avsättningar för ersättningar till anställda 459  376 354 

Uppskjutna skatteskulder  622  608 664 

Långfristiga skulder, räntebärande 3 302  3 203 3 178 

Övriga långfristiga skulder och avsättningar, räntefria 343   367 341 

Summa långfristiga skulder och avsättningar 4 726  4 554 4 537 

Kortfristiga skulder, räntebärande 1 140  832 792 

Leverantörsskulder 737  852 630 

Aktuella skatteskulder 11  2 39 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 918  1 586 1 736 

Övriga kortfristiga skulder 495  465 479 

Summa kortfristiga skulder 4 301   3 737 3 676 

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 14 990  14 047 13 800 
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Finansiella rapporter i sammandrag (forts.) 

Kassaflöde i sammandrag – Koncernen 
 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

  2018 2017   2018 2017  RTM 2017 

Rörelseresultat (EBIT) 123 108  299 317  522 540 

Återläggning av av- och nedskrivningar 155 144  302 280  589 567 

Ej kassaflödespåverkande poster1 0 3  0 -17  2 -15 

Erhållna och betalda räntor -28 -21  -61 -46  -109 -94 

Betalda skatter  0 -31  -22 -37  -77 -92 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital 250 203  518 497 

 
927 906 

Förändringar i rörelsekapital -40 -50  -123 -184  -89 -150 

Kassaflöde från rörelseverksamheten 210 153  395 313  838 756 

Förvärv av verksamheter  -69 -167  -76 -655 

 

-124 -703 

Avyttring av verksamheter - 2  - 29  4 33 

Betalning till innehav utan bestämmande inflytande -2 -3  -2 -6  -4 -8 

Investeringar/avyttringar av finansiella anläggningstillgångar - 0  - -13  -49 -62 

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -104 -85  -220 -163  -582 -525 

Avyttring av anläggningstillgångar  10 1  12 43  17 48 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -165 -252  -286 -765  -738 -1 217 

         

Ökning/minskning av externa lån 137 449  307 700  344 737 

Amorteringar -55 -54  -97 -98  -192 -193 

Utdelning -134 -127  -134 -127  -134 -127 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -52 268  76 475  18 417 

Kassaflöde från verksamheten -7 169  185 23 

 

118 -44 

Valutadifferenser i likvida medel -1 2  -1 3  2 6 

Förändring i likvida medel -8 171  184 26  120 -38 

Ingående balans, likvida medel 475 176  283 321 

 

347 321 

Utgående balans, likvida medel 467 347  467 347  467 283 
 

1 Avser realisationsvinster.  
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Finansiella rapporter i sammandrag (forts.) 

Förändring i eget kapital – Koncernen 
 

 

  
Aktie- 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Andra 

reserver 
Omräknings- 

reserv 
Balanserad 

vinst 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Eget 

kapital 

Ingående balans 1 januari 2017 72 710 -147 379 4 429 29 5 472 

Omklassificering1   8 147  -155   

Periodens resultat     222 1 223 

Periodens övriga totalresultat    36 -10 -1 25 

Totalresultat för perioden - - - 36 212 0 248 

Utdelning     -127  -127 
Utdelning till innehav utan bestämmande 
inflytande     -2  -2 

Förändring i innehav utan bestämmande 
inflytande     -1 -3 -4 

Summa transaktioner med aktieägare - - - - -130 -3 -133 

Utgående balans 30 juni 2017 72 718 - 415 4 356 26 5 587 

 

  
Aktie- 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Andra 

reserver 
Omräknings-

reserv 
Balanserad 

vinst 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Eget 

kapital 

Ingående balans 1 januari 2017 72 710 -147 379 4 429 29 5 472 

Omklassificering1   8 147  -155   

Periodens resultat     370 2 372 

Periodens övriga totalresultat    101 -53 -1 47 

Totalresultat för perioden - - - 101 317 1 419 

Utdelning     -127  -127 
Utdelning till innehav utan bestämmande 
inflytande     -2 -1 -3 
Förändring i innehav utan bestämmande 
inflytande     -1 -4 -5 

Summa transaktioner med aktieägare - - - - -130 -5 -135 

Utgående balans 31 december 2017 72 718 - 480 4 461 25 5 756 

 
 

  
Aktie- 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Andra 

reserver 
Omräknings- 

reserv 
Balanserad 

vinst 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Eget 

kapital 

Ingående balans 1 januari 2018 72 718 - 480 4 461 25 5 756 

Periodens resultat     199 1 200 

Periodens övriga totalresultat    220 -76 -1 143 

Totalresultat för perioden - - - 220 123 0 343 

Utdelning     -134  -134 
Utdelning till innehav utan bestämmande 
inflytande     -2  -2 

Summa transaktioner med aktieägare - - - - -136 - -136 

Utgående balans 30 juni 2018 72 718 - 700 4 448 25 5 963 

 
1 Omklassificering hänför sig främst till historiska aktuariella vinster och förluster från förmånsbestämda pensionsplaner.  
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Moderbolag 

Rapport över totalresultat i sammandrag – Moderbolaget 
 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

  2018 2017  2018 2017  2017 

Omsättning 8 8  16 15  26 

Bruttoresultat 8 8  16 15  26 

Administrationskostnader -12 -12  -23 -22  -43 

Rörelseresultat -4 -4  -7 -7  -17 

Finansiella poster -2 -3  -5 -5  138 

Resultat efter finansiella poster -6 -7  -12 -12  121 

Inkomstskatt 0 -  0 -  0 

Periodens resultat -6 -7  -12 -12  121 

Övrigt totalresultat - -  - -  - 

Totalresultat för perioden, netto efter skatt -6 -7  -12 -12  121 

Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget 
 

 2018  2017 

  30 jun   31 dec 30 jun 

Anläggningstillgångar 4 071  4 074 4 025 

Omsättningstillgångar 721  854 773 

Summa tillgångar 4 792  4 928 4 798 

Eget kapital 4 615  4 762 4 629 

Skulder 177  166 169 

Summa eget kapital och skulder 4 792  4 928 4 798 

Koncernens moderbolag Capio AB (publ), bedriver ingen 

operativ verksamhet utan tillhandahåller endast koncern-

ledningsfunktioner. 

April – juni 2018 

Moderbolagets omsättning och bruttoresultat för kvartalet var 

hänförligt till management fees som debiterats till dotterbolag. 

De administrativa kostnaderna i kvartalet var främst 

relaterade till personalkostnader.  

Finansiella poster under kvartalet var hänförliga till 

räntekostnader för de konvertibla förlagslånen som 

emitterades under det tredje kvartalet 2016. Finansiella 

poster för helåret 2017 inkluderade ett erhållet koncernbidrag 

(148 MSEK) samt räntekostnader för de konvertibla 

förlagslånen. 

Januari – juni 2018 

Moderbolagets omsättning och bruttoresultat för de första sex 

månaderna var hänförligt till management fees som 

debiterats till dotterbolag. De administrativa kostnaderna i 

kvartalet var främst relaterade till personalkostnader. 

Finansiella poster var hänförliga till räntekostnader för de 

konvertibla förlagslånen som emitterades under det tredje 

kvartalet 2016. Finansiella poster för helåret 2017 

inkluderade ett erhållet koncernbidrag (148 MSEK) samt 

räntekostnader för de konvertibla förlagslånen.

Per den 30 juni 2018 

Moderbolagets anläggningstillgångar uppgick per den 30 juni 

2018 till 4 071 MSEK (4 074 per den 31 december 2017) och 

bestod främst av aktier i dotterbolag. Omsättningstillgångar 

per den 30 juni 2018 uppgick till 721 MSEK (854 per den 31 

december 2017) och var främst relaterade till likvida medel.  

Förändringen av omsättningstillgångarna jämfört med den 31 

december 2017 förklarades främst av minskningen av likvida 

medel till följd av betalningen av utdelning till aktieägare som 

gjordes under det andra kvartalet 2018 (-134 MSEK). 

Eget kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 4 615 MSEK 

(4 762 per den 31 december 2017). Minskningen jämfört med 

den 31 december 2017 förklarades främst av betald 

utdelning. Moderbolagets skulder uppgick till 177 MSEK per 

den 30 juni 2018 (166 per den 31 december 2017) och var 

främst hänförliga till de konvertibla förlagslånen och 

personalrelaterade skulder.
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Noter 

1. Redovisningsprinciper 

Om inte annat specifikt anges är alla belopp i delårsrapporten 

i miljoner svenska kronor (MSEK). 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 

Delårsrapportering och tillämpbara principer i den svenska 

Årsredovisningslagen. Capios koncernredovisning upprättas i 

enlighet med International Financial Reporting Standards 

(IFRS) såsom de antagits av Europeiska unionen, den 

svenska Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell 

Rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner. Upplysningar enligt IAS 

34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna även 

i övriga delar av delårsrapporten. Tillämpade 

redovisningsprinciper finns att läsa i Capios årsredovisning 

2017, vilken även finns tillgänglig på Koncernens webbplats, 

www.capio.com. Moderbolagets redovisning upprättas i 

enlighet med kapitel nio i den svenska Årsredovisningslagen 

och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 

2 Redovisning för juridiska personer.  

Effekterna av ändrade och reviderade IFRS 2018 

Nya och ändrade IFRS som trätt i kraft för räkenskapsår som 

påbörjas den 1 januari 2018 eller senare och som påverkar 

Koncernens finansiella rapporter och/eller upplysningskrav 

beskrivs nedan. 

IFRS 9 Finansiella instrument 

IFRS 9 omfattar redovisning av finansiella tillgångar och 

skulder och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: 

Redovisning och värdering. Implementeringen av IFRS 9 har 

sammanfattningsvis gett upphov till följande förändringar vad 

gäller klassificering och tillhörande värdering av finansiella 

instrument: 

Innehav av eget kapital instrument har historiskt 

redovisats till anskaffningsvärde, men i enlighet med IFRS 9 

värderas dessa till sina verkliga värden över 

resultaträkningen eller övrigt totalresultat. Omvärdering av 

innehaven till verkligt värde har inte inneburit någon effekt då 

anskaffningsvärdet inte avviker väsentligt från dess verkliga 

värde.  

I enlighet med IFRS 9, skall en kreditriskreserv beräknas 

och redovisas baserat på förväntade kreditförluster. 

Implementeringen av en modell som tar den förväntade 

förlusten i beaktande har inte gett upphov till någon 

förändring av reserven. Detta då Capio historiskt sett har 

inkluderat en del förväntade kreditförluster i reserven. 

Baserat på ovan har Koncernen dragit slutsatsen att den 

totala inverkan från IFRS 9 på öppningsbalansen 1 januari 

2018 är 0 MSEK. 

IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder 

IFRS 15 ersätter samtliga av IFRS tidigare utgivna standarder 

och tolkningar som hanterar intäkter. Standarden bygger på 

principen att en intäkt ska redovisas när kontrollen av 

levererade varor eller tjänster överförts från säljaren till 

kunden. Koncernen har tillämpat den nya standarden i 

enlighet med den modifierade tillämpningsmetoden. 

Koncernen har utvärderat effekterna av den nya 

redovisningsprincipen på dess finansiella rapporter genom att 

identifiera och analysera de väsentliga kundkontrakten för 

Koncernens bolag baserat på den femstegsmodell som 

presenteras inom IFRS 15. Capio tillämpar samma 

affärsmodell, med mindre skillnader, inom alla segment och 

det enskilt viktigaste prestationsåtagandet är att leverera 

sjukvårdstjänster till patienter. Därför är den identifierade 

påverkan av att implementera IFRS 15 samma inom hela 

Koncernen. De huvudsakliga intäktsströmmarna för 

Koncernen är öppenvårdsbesök, slutenvårdstillfällen och 

övrigt. Övriga intäkter består främst av mindre utförda tjänster 

som levereras i samband med den utförda vården. 

Koncernens intäktsredovisning enligt IFRS 15 är densamma 

jämfört med tidigare standarder. Intäkten för 

öppenvårdsbesök redovisas vid det tillfälle då sjukvården 

tillhandahålls och för slutenvårdstillfällen redovisas intäkten 

över tid. Intäkter redovisas till den del som förväntas erhållas i 

utbyte mot levererad sjukvård baserat på kontraktpara-

metrarna. I alla segment är transaktionspriset baserat på 

tariffer (ersättning per behandling eller vårdepisodersättning) 

eller kapitering (fast belopp/patient) på den service som 

utförs. För kontrakt som innehåller prisjusteringar såsom 

produktionstak, servicegarantier eller kompensation, 

redovisas intäkten initialt när det inte finns någon risk för 

intäktsjustering i kommande period. Baserat på ovan har 

Koncernen dragit slutsatsen att IFRS 15 inte har föranlett 

någon kvantifierbar effekt på öppningsbalansen 1 januari 

2018. Dock innebär det ett ökat upplysningskrav i såväl 

årsredovisningar som delårsrapporter. Koncernens 

huvudsakliga intäktsströmmar upplyses om i not 6 Segment. 

Effekterna av ändrade och reviderade IFRS 2019  

IFRS 16 Leasing 

IFRS 16 ersätter IAS 17 för räkenskapsår som påbörjas den 

1 januari 2019 eller senare. Koncernen har betydande 

hyresavtal avseende fastigheter där sjukvårdsverksamheten 

bedrivs, vilket innebär att implementeringen av IFRS 16 

kommer att få en betydande effekt på Koncernens finansiella 

rapporter. Koncernen håller för närvarande på att analysera 

den potentiella effekten av IFRS 16. 

Övriga viktiga uppskattningar 

Ta del av Capios årsredovisning 2017 för viktiga 

uppskattningar, avsättningar och ansvarsförbindelser. Om 

inga betydande händelser relaterade till informationen i 2017 

års årsredovisning har ägt rum, ges inga vidare kommentarer 

i delårsrapporten. 
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Noter (forts.) 

2. Resultat per aktie 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

FÖRE UTSPÄDNING  2018 2017   2018 2017  RTM 2017 

Genomsnittligt antal utestående aktier, antal1 141 159 661 141 159 661  141 159 661 141 159 661  141 159 661 141 159 661 

         
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare, netto efter skatt 75 70  199 222 

 
347 370 

         
Periodens resultat, justerat, hänförligt till moderbolagets 
aktieägare, netto efter skatt2 65 96  216 264 

 
417 465 

         

Resultat per aktie före utspädning, SEK2 0,53 0,50  1,41 1,57  2,46 2,62 

Justerat resultat per aktie före utspädning, SEK2 0,46 0,68  1,53 1,87  2,95 3,29 

 
1 Totalt antal utestående aktier var 141 159 661 per den 30 juni 2018 (alla stamaktier). 
2 Se definitioner på sidan 34. 

 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

EFTER UTSPÄDNING  2018 2017   2018 2017  RTM 2017 

Genomsnittligt antal utestående aktier, antal1 144 094 983 144 094 983  144 094 983 144 094 983  144 094 983 144 094 983 

         
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare, netto efter skatt 77 72  203 226 

 
355 378 

         
Periodens resultat, justerat, hänförligt till moderbolagets 
aktieägare, netto efter skatt2 67 98  220 268 

 
425 473 

         

Resultat per aktie efter utspädning, SEK2 0,53 0,50  1,41 1,57  2,46 2,62 

Justerat resultat per aktie efter utspädning, SEK2 0,46 0,68  1,53 1,86  2,95 3,28 

 
1 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning inkluderar effekter från de konvertibla förlagslån som emitterades under det tredje kvartalet 2016. 
2 Se definitioner på sidan 34. 

Avstämning av periodens resultat, rapporterat och justerat 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

FÖRE UTSPÄDNING 2018 2017   2018 2017  RTM 2017 

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets 

aktieägare, netto efter skatt 75 70  199 222 

 

347 370 
         
     Avskrivningar på övervärden 27 27  53 52  108 107 
         
     Omstrukturerings- och andra engångsposter samt 

förvärvsrelaterade kostnader -13 7  -4 5 

 

3 12 
         
     Inkomstskatt hänförlig till justeringar -24 -8  -32 -15  -41 -24 
         
Periodens resultat, justerat, hänförligt till 

moderbolagets aktieägare, netto efter skatt 65 96  216 264 

 

417 465 

 

 APR - JUN 

 

JAN - JUN  

 

HELÅR 

EFTER UTSPÄDNING 2018 2017   2018 2017  RTM 2017 

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets 

aktieägare, netto efter skatt 77 72  203 226 

 

355 378 
         
     Avskrivningar på övervärden 27 27  53 52  108 107 
         
     Omstrukturerings- och andra engångsposter samt 

förvärvsrelaterade kostnader -13 7  -4 5 

 

3 12 
         
     Inkomstskatt hänförlig till justeringar -24 -8  -32 -15  -41 -24 
         
Periodens resultat, justerat, hänförligt till 

moderbolagets aktieägare, netto efter skatt 67 98  220 268 

 

425 473 
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3. Omstrukturerings- och andra engångsposter samt förvärvsrelaterade kostnader 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

 2018 2017   2018 2017  RTM 2017 

Avyttring av verksamheter1 - -3  - 17  -2 15 

Omstruktureringsposter inklusive uppsägningskostnader2 -23 -4  -28 -7  -31 -10 

Nedskrivningar2 -2 -3  -3 -4  -4 -5 

Omvärdering av avsättning för utestående köpeskilling3 41 -  41 -  41 - 

Övrigt 1 9  0 1  4 5 

Förvärvsrelaterade kostnader4 -4 -6  -6 -12  -11 -17 

Omstrukturerings- och andra engångsposter samt 
förvärvsrelaterade kostnader 13 -7  4 -5 

 
-3 -12 

1 Avyttring av verksamheter 2017 var främst hänförligt till en realisationsvinst från försäljningen av sjukhuset i Weissenburg (Tyskland). 

2 Omstruktureringskostnader och nedskrivningar var hänförliga till pågående strukturella projekt inom de franska och tyska segmenten. De strukturella 

projekten i Frankrike är hänförliga till pågående ombyggnationer och renoveringar av sjukhusfastigheter samt uppgradering av supportsystem till stöd för 

den medicinska agendan inklusive vissa uppsägningskostnader som en del i de pågående aktiviteterna. Omstruktureringskostnaderna i Frankrike under 

första halvåret av 2018 var främst hänförliga till pågående projekt i Lyon, Toulouse och La Rochelle. De strukturella projekten i Tyskland är främst 

hänförliga till uppsägningar till följd av pågående omstrukteringsåtgärder för att påskynda införandet av snabbare återhämtning (Rapid Recovery) med 

kortare vårdtider som resulterar i högre produktivitet. Omstruktureringskostnader under första halvåret av 2017 var främst hänförligt till det franska 

segmentet men inkluderade även omstruktureringskostnader i Tyskland.   

3 Under 2017 förvärvade Koncernen 70% av aktierna i CFR Hospitaler A/S med en option för Capio att förvärva (och innehavare utan bestämmande 

inflytande har en option att sälja) resterande 30% efter två år. Det förvärvade bolaget är konsoliderat till 100% i Koncernen och en avsättning hänförlig till 

optionen är redovisad till verkligt värde. Under 2018 har avsättningen blivit omvärderad, vilket resulterade i en reducerad avsättning med 41 MSEK. 

4 Förvärvsrelaterade kostnader hänfördes till transaktionskostnader i samband med Koncernens verksamhetsförvärv. 

 

4. Finansiella instrument  

För finansiella tillgångar och skulder bedöms det verkliga 

värdet ungefärligen motsvara det bokförda värdet. Derivat 

klassificeras som nivå 2 och används för att hantera 

ränterisken. Derivaten värderades till medelvärdet av den 

avkastningskurva som gällde på rapporteringsdagen och 

utgör nettonuvärde av skillnaden mellan avtalsenlig och 

värderad räntesats. Förändring av verkligt värde gällande 

räntesäkring med räntetak uppgick till -1 MSEK per 30 juni 

2018 och redovisas i resultaträkningen. Tabellen redogör för 

den del av marknadsvärdet som härrör från framtida 

förändringar i marknadsräntorna. 

 2018  2017 

  30 jun  31 dec 30 jun 

Räntetak (Optioner) -1  -2 0 

 

5. Förvärv av verksamheter  

Capio har förvärvat 100% av primärvårdsgruppen "Novakliniken" i Sverige. Förvärvet slutfördes 3 april, 2018 och förväntas inte 

påverka Koncernens resultat väsentligt under 2018. I tillägg inkluderade de första sex månaderna 2018 även förvärv av 

öppenvårdsauktorisationer i Tyskland. 

 
Förvärv under 2018 Total 

Rösträtts- och kapitalandel % 100 
  
Förvärvade nettotillgångar1:  

Sysselsatt kapital -22 

Nettoskuld 29 

Förvärvade nettotillgångar (exklusive förvärvsrelaterade immateriella tillgångar) 7 
  

Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 37 

Uppskjuten skatt -8 

Goodwill 80 

Total köpeskilling 116 
  
Avgår förvärvade likvida medel -40 

Kassaflödespåverkan från förvärv 76 
  
Bidrag till Koncernens omsättning och rörelseresultat:  

Omsättning2 63 

Rörelseresultat (EBIT) 1 
 
1  Förvärvsbalanser är fortfarande preliminära 
2  Proformaomsättningen för förvärven under 2018 skulle uppgå till 125 MSEK om förvärvstidpunkten vore 1 januari 2018 
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6. Segment  

Capio organiserar sin verksamhet i tre operativa segment: 

Capio Norden (Sverige, Norge, Danmark och Capio Go), 

Capio Frankrike och Capio Tyskland. Varje segment erbjuder 

ett brett utbud av sjukvårdstjänster och är organiserat för att 

kunna leverera sjukvård på den mest effektiva nivån för varje 

patient. Ytterligare information om segmenten finns i Capios 

årsredovisning 2017 (Vår verksamhet). Konsolidering av 

enheter i segmenten görs enligt samma principer som för 

Koncernen i sin helhet. Transaktioner mellan koncernbolag 

och affärsområden baseras på marknadsmässiga villkor. 

Övrigt omfattar moderbolaget och ett antal holdingbolag. 

Inom Norden finns en kundrelation baserad på ett kontrakt, 

vilket hade en sammanlagd omsättning uppgående till 537 

MSEK under det andra kvartalet 2018 och 1 048 MSEK 

under de första sex månaderna 2018 (apr-jun 2017: 474 

MSEK; jan-jun 2017: 944 MSEK; jan-dec 2017: 1 881 

MSEK), vilket motsvarar mer än 10% av Koncernens 

omsättning.  

Resultaträkning 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

Omsättning och organisk omsättningstillväxt 2018 % 2017 %  2018 % 2017 %  RTM % 2017 % 

Omsättning öppenvårdsbesök  1 674  1 546   3 268  3 049   6 339  6 120  
Omsättning slutenvårdstillfällen 685  613   1 357  1 218   2 538  2 399  
Omsättning övrigt 51  52   94  97   173  176  

Capio Norden 2 410 3,4 2 211 2,4  4 719 2,9 4 364 3,6  9 050 3,8 8 695 4,1 

                

Omsättning öppenvårdsbesök  470  428   954  872   1 753  1 671  
Omsättning slutenvårdstillfällen 796  760   1 624  1 558   3 072  3 006  
Omsättning övrigt 202  191   402  383   777  758  

Capio Frankrike  1 468 0,0 1 379 -1,1  2 980 0,4 2 813 -0,2  5 602 0,7 5 435 0,4 

                

Omsättning öppenvårdsbesök  56  52   114  87   216  189  
Omsättning slutenvårdstillfällen 238  236   506  515   973  982  
Omsättning övrigt 7  3   16  16   26  26  

Capio Tyskland 301 -3,6 291 -4,6  636 -4,7 618 0,2  1 215 -2,5 1 197 0,0 

                

Övrigt -  -   -  -   -  -  
Elimineringar -   -   -   -   -   -   

Capio-koncernen 4 179 1,6 3 881 0,5  8 335 1,4 7 795 1,9  15 867 2,1 15 327 2,4 

EBITDA och marginal               
 

      

Capio Norden  163 6,8 142 6,4  325 6,9 294 6,7  663 7,3 632 7,3 
Capio Frankrike  128 8,7 124 9,0  302 10,1 294 10,5  479 8,6 471 8,7 
Capio Tyskland -2 -0,7 12 4,1  18 2,8 57 9,2  59 4,9 98 8,2 
Övrigt -27  -22   -52  -47   -92  -87  
Elimineringar -   -    -   -    -   -   

Capio-koncernen 262 6,3 256 6,6  593 7,1 598 7,7  1 109 7,0 1 114 7,3 

EBITA och marginal               
 

      

Capio Norden  114 4,7 97 4,4  227 4,8 206 4,7  480 5,3 459 5,3 
Capio Frankrike  64 4,3 64 4,6  176 5,9 175 6,2  227 4,1 226 4,2 
Capio Tyskland -11 -3,7 4 1,4  1 0,1 43 7,0  26 2,1 68 5,7 
Övrigt -29  -23   -55  -50   -99  -94  
Elimineringar -   -    -   -    -   -   

Capio-koncernen 138 3,3 142 3,7  349 4,2 374 4,8  634 4,0 659 4,3 

Rörelseresultat (EBIT) och marginal               
 

      

Capio Norden  133 5,5 86 3,9  229 4,9 169 3,9  422 4,7 362 4,2 
Capio Frankrike  50 3,4 54 3,9  152 5,1 158 5,6  210 3,7 216 4,0 

Capio Tyskland -32 -10,7 -8 -2,7  -25 -3,9 42 6,8  -10 -0,8 57 4,8 
Övrigt -28  -24   -57  -52   -100  -95  
Elimineringar -   -    -   -    -   -   

Capio-koncernen 123 2,9 108 2,8  299 3,6 317 4,1  522 3,3 540 3,5 

Kassaflöde  

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

Investeringar och i % av omsättning 2018 % 2017 %   2018 % 2017 %  RTM % 2017 % 

Capio Norden  -39 1,6 -31 1,4  -74 1,6 -68 1,6  -186 2,1 -180 2,1 
Capio Frankrike  -54 3,7 -39 2,8  -120 4,0 -74 2,6  -334 6,0 -288 5,3 
Capio Tyskland -8 2,7 -14 4,8  -22 3,5 -18 2,9  -47 3,9 -43 3,6 
Övrigt -2  -1   -3  -3   -14  -14  
Elimineringar -   -    -   -    -   -   

Capio-koncernen -103 2,5 -85 2,2  -219 2,6 -163 2,1  -581 3,7 -525 3,4 
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Balansräkning  

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

Tillgångar 2018  2017   2018  2017    RTM  2017  
Capio Norden  6 185  5 732   6 185  5 732   6 185   6 218  
Capio Frankrike  7 307  6 777   7 307  6 777   7 307  6 862  
Capio Tyskland 1 593  1 473   1 593  1 473   1 593  1 484  
Övrigt 4 192  3 556   4 192  3 556   4 192  3 980  
Elimineringar -4 287  -3 738   -4 287  -3 738   -4 287   -4 497  

Capio-koncernen 14 990  13 800   14 990  13 800   14 990  14 047  

Skulder         

 

  

  

     

Capio Norden  3 626  3 179   3 626  3 179   3 626  3 746  
Capio Frankrike  3 876  3 689   3 876  3 689   3 876  3 690  
Capio Tyskland 1 196  1 060   1 196  1 060   1 196  1 074  
Övrigt 4 616  4 023   4 616  4 023   4 616  4 278  
Elimineringar -4 287  -3 738   -4 287  -3 738   -4 287  -4 497  

Capio-koncernen 9 027  8 213   9 027  8 213   9 027  8 291  

 

 

7. Ställda säkerheter 

 2018  2017 

För egna skulder och avsättningar 30 jun  31 dec 30 jun 

Aktier i dotterbolag 124  124 124 

Likvida medel 23  20 7 

Fastighetsinteckningar 1 324  1 254 1 241 

Kapitalförsäkringar 39  39 38 

Totalt 1 510  1 437 1 410 

 

 

8. Eventualförpliktelser 

 2018  2017 

 30 jun  31 dec 30 jun 

Garantiförbindelser och andra förpliktelser 26  23 22 

Totalt 26  23 22 

 

 

9. Finansiella mått som inte definieras i IFRS  

Capios ekonomiska modell 

För att stödja Capios strategi och chefer på samtliga nivåer 

har Capio utvecklat en ekonomisk modell som kopplar 

samman relevanta KPIer med deras respektive ekonomiska 

påverkan och innebörd. Eftersom modellen bygger på 

sambandet mellan kvalitet, produktivitet och finansiellt utfall 

stödjer den ekonomiska modellen Koncernens förståelse för 

vad det är som skapar god sjukvård och ökad kvalitet. På så 

sätt kan Capio kontinuerligt förbättra sina sjukvårdsprocesser, 

vilket möjliggör kvalitetsförbättringar av den sjukvård som 

tillhandahålls patienterna, och följaktligen förbättrade 

ekonomiska resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CAPIO AB (PUBL) / DELÅRSRAPPORT / JAN – JUN 2018 26 (36) 
 

Noter (forts.)
Finansiella rapporter 

Koncernens resultaträkning är funktionsindelad för att mäta 

den produktivitet som blir resultatet av resursanvändningen i 

relation till sjukvårdsproduktionen. I ett ekonomiskt 

hänseende mäts produktiviteten genom att de direkta 

kostnaderna dras från omsättningen så att Koncernens 

bruttoresultat (och bruttomarginal) erhålls. Därefter dras 

administrationskostnaderna (overheadkostnader) ifrån 

bruttoresultatet för att beräkna Koncernens rörelseresultat 

(och rörelsemarginal). Bruttoresultat är det primära nyckeltalet 

för produktivitet då det indikerar om Koncernen producerar 

sjukvård på ett effektivt sätt. Rörelseresultat tillför information 

om huruvida Koncernens operationella struktur är effektiv.  

Koncernens resultaträkning inkluderar vissa 

omstrukturerings- och andra engångsposter och justeras från 

Koncernens definition av EBITA. Dessa poster är främst rela-

terade till det fortsatt pågående programmet i Frankrike, som 

moderniserar en stor del av sjukhusfastigheterna. Då detta 

projekt genomförs under en relativt begränsad tid (strax över 5 

år) i förhållande till en normal cykel (nyttjandeperioden för ett 

sjukhus är i normalfallet ca 30 år) och att det omfattar en så 

väsentlig del av verksam-heten så har Koncernen gjort 

bedömningen att effekter relaterade till projektet anses ligga 

inom ramen för definitionen av omstrukturerings- och 

engångsposter. I tillägg gör Koncernen även bedömningen att 

effekter från avyttrade och avvecklade verksamheter som ligger 

utanför kärnverksamheten ligger inom ramen för definitionen av 

omstrukturerings- och engångsposter. Även korrigering för 

förvärvsrelaterade kostnader görs i Koncernens definition av 

EBITA då förvärv inte sker varje kvartal och att transaktions-

kostnader och andra förvärvsrelaterade kostnader kan vara 

materiella och därmed påverka jämförelsen mellan år och 

kvartal om korrigering för dessa inte görs.  

Balansräkningen presenteras även den i ett operationellt 

format och följer sysselsatt kapital, nettoskuld och eget kapital 

för att påvisa och hantera kapitalbehov och resurser inom 

Koncernen. Capios generella mål för hantering av operativt 

kapital är att uppnå en balans mellan kapitaloptimering för att 

generera kassaflöden samtidigt som koncernen kan 

genomföra lämpliga investeringar för att uppnå tillväxt inom 

verksamheten. Koncernens aktiva kapitalhantering innefattar 

samtliga delar av organisationen och förutsätter tydliga och 

effektiva processer, såsom inom försäljningsprocessen och 

löneprocessen. Som en följd av Koncernens operationella 

balansräkning så presenteras även kassaflödet i ett 

operationellt format, vilket ger en avstämning av förändringar i 

nettoskuld.  

För att bättre stödja Capios ekonomiska modell följer och 

presenterar Koncernen finansiella mått, som inte är finansiella 

resultat- eller likviditetsmått definierade enligt IFRS. 

Finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS finns 

förklarade på sidan 34 och i efterföljande tabeller presenteras 

avstämning mellan IFRS-mått och mått som inte definieras 

enligt IFRS (Additional Performance Measures, APM). 

Presentationen av samtliga APMs görs då detta bedöms 

underlätta förståelsen för Koncernens utveckling såsom den 

följs upp av koncernledningen.

 

Specifikation av resultaträkningsposter 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

  2018 2017  2018 2017   RTM 2017 

EBITA 138 142  349 374  634 659 

varav avskrivning 124 114  244 224  475 455 

EBITDA 262 256  593 598  1 109 1 114 

varav hyra 218 199  430 394  836 800 

EBITDAR 480 455  1 023 992  1 945 1 914 

 

Avstämning av IFRS och APM relaterade till balansräkningsposter 

 2018  2017 

  30 jun   31 dec 30 jun 

Summa anläggningstillgångar, IFRS 11 900  11 387 11 066 

varav operativt sysselsatt kapital 2 507  2 411 2 230 

varav övrigt sysselsatt kapital 9 330  8 917 8 778 

varav nettoskuld 63  59 58 

     

Summa omsättningstillgångar, IFRS 3 090  2 660 2 734 

varav operativt sysselsatt kapital 2 548  2 256 2 296 

varav övrigt sysselsatt kapital 73  119 90 

varav nettoskuld 469  285 349 

     

Summa långfristiga skulder och avsättningar, IFRS 4 726  4 554 4 537 

varav operativt sysselsatt kapital 90  86 98 

varav övrigt sysselsatt kapital 1 334  1 265 1 261 

varav nettoskuld 3 302  3 203 3 178 

     

Summa kortfristiga skulder, IFRS 4 301  3 737 3 676 

varav operativt sysselsatt kapital 3 048  2 802 2 759 

varav övrigt sysselsatt kapital 113  104 125 

varav nettoskuld 1 140  831 792 

     

Operativt sysselsatt kapital, APM 1 917  1 779 1 669 

Övrigt sysselsatt kapital, APM 7 956  7 668 7 481 

Nettoskuld, APM 3 910  3 691 3 563 

Eget kapital 5 963  5 756 5 587 
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Avstämning av IFRS och APM relaterade till kassaflödesposter 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

  2018 2017  2018 2017   RTM 2017 

Kassaflöde från rörelseverksamheten, IFRS 210 153  395 313  838 756 

Betalda skatter - 31  22 37  77 92 

Erhållna och betalda räntor 28 21  61 46  109 94 

Omstruktureringsposter 15 22  37 27  19 9 

Investeringar -104 -85  -220 -163  -582 -525 

Avyttringar av anläggningstillgångar 10 0  12 11  49 48 

Övriga justeringar -9 -15  -22 1  -53 -30 

Operativt kassaflöde, APM 150 127  285 272  457 444 

 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

  2018 2017  2018 2017  RTM 2017 

Förvärv av verksamheter -69 -167  -76 -655  -124 -703 

Avyttring av verksamheter - 2  - 29  4 33 

Investeringar/avyttringar av finansiella anläggningstillgångar - -  - -13  -49 -62 

Förvärv och avyttring av verksamheter och finansiella 
anläggningstillgångar, IFRS -69 -165  -76 -639 

 
-169 -732 

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande - -1  - -4  - -4 
Förvärvad/avyttrad nettoskuld och betalda förvärvsrelaterade 
kostnader -15 -16  -17 -37 

 
-29 -49 

Förvärv och avyttringar av verksamheter, APM -84 -182  -93 -680  -198 -785 

 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

  2018 2017   2018 2017  RTM 2017 

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -104 -85  -220 -163  -582 -525 

Avyttring av anläggningstillgångar 10 1  12 43  17 48 

Summa investeringar och avyttringar, IFRS -94 -84  -208 -120  -565 -477 
Poster som ingår i erhållna/betalda omstrukturerings- och andra 
engångsposter - -1  - -32 

 
32 - 

Nettocapex, APM -94 -85  -208 -152  -533 -477 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

  2018 2017  2018 2017   RTM 2017 

Erhållen och betald ränta, IFRS -28 -21  -61 -46  -109 -94 

Betalda upplåningskostnader inkluderade i nettoskulden -1 -  10 -  10 - 

Betalda finansiella poster netto, APM -29 -21  -51 -46  -99 -94 

 

 APR - JUN  JAN - JUN  HELÅR 

  2018 2017  2018 2017   RTM 2017 

Betalda skatter, IFRS 0 -31  -22 -37  -77 -92 
Poster som ingår i erhållna/betalda omstrukturerings- och andra 
engångsposter - -  - - 

 
- - 

Betalda skatter, APM 0 -31  -22 -37  -77 -92 
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Underskrifter 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en sann och verklig bild av moderbolagets och 

Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver de betydande riskerna och osäkerheterna för 

moderbolaget och de bolag som ingår i Koncernen. 
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Revisors granskningsrapport

Capio AB (publ), org.nr 556706-4448. 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella 

delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för 

Capio AB (publ) per 30 juni 2018 och den sexmånadersperiod 

som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 

presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 

denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 

International Standard on Review Engagements ISRE 2410 

Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 

företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av 

att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 

ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 

utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 

inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 

granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 

säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter 

som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 

Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 

har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad 

på en revision har.

 

 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 

fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 

att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för 

koncernens del i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet 

med årsredovisningslagen. 

 

Göteborg den 19 juli 2018 

Ernst & Young AB 

 

 

Mikael Sjölander 

Auktoriserad revisor 
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Kvartalsöversikt 

Resultaträkning per kvartal – Koncernen 
 

 2018  2017  HELÅR 

  Q2 Q1  Q4 Q3 Q2 Q1   RTM 2017 

Omsättning öppenvårdsbesök 2 200 2 136  2 153 1 820 2 025 1 982  8 309 7 980 

I % av omsättning 52,6 51,4  52,8 52,7 52,2 50,6  52,4 52,1 

Omsättning slutenvårdstillfällen 1 719 1 768  1 674 1 422 1 609 1 682  6 583 6 387 

I % av omsättning 41,1 42,5  41,1 41,2 41,5 43,0  41,5 41,7 

Omsättning övrigt 260 252  250 213 247 250  975 960 

I % av omsättning 6,2 6,1  6,1 6,2 6,4 6,4  6,1 6,3 

Omsättning 4 179 4 156  4 077 3 455 3 881 3 914   15 867 15 327 

Omsättningstillväxt, % 7,7 6,2  9,4 9,1 8,6 8,6  8,0 8,9 

Organisk omsättningstillväxt, % 1,6 1,1  3,4 2,2 0,5 3,3  2,1 2,4 

Direkta kostnader -3 520 -3 433  -3 340 -2 960 -3 262 -3 201  -13 253 -12 763 

Bruttoresultat 659 723  737 495 619 713  2 614 2 564 

Bruttomarginal, % 15,7 17,4  18,1 14,3 15,9 18,2  16,5 16,7 

Overheadkostnader -521 -512  -505 -442 -477 -481  -1 980 -1 905 

EBITA 138 211  232 53 142 232  634 659 

Marginal, % 3,3 5,1  5,7 1,5 3,7 5,9  4,0 4,3 

Avskrivningar på koncernmässiga övervärden -28 -26  -28 -27 -27 -25  -109 -107 
Omstrukturerings- och andra engångsposter och 
förvärvsrelaterade kostnader 13 -9 

 
1 -8 -7 2  -3 -12 

Rörelseresultat (EBIT) 123 176  205 18 108 209  522 540 

Räntenetto -24 -21  -21 -19 -19 -19  -85 -78 

Övriga finansiella poster -11 -7  -7 -7 -6 -4  -32 -24 

Periodens resultat efter finansiella poster 88 148  177 -8 83 186  405 438 

Inkomstskatt -13 -23  -21 1 -13 -33  -56 -66 

Periodens resultat 75 125  156 -7 70 153  349 372 

EBITDAR 480 543 

 

553 369 455 537  1 945 1 914 

Marginal, % 11,5 13,1  13,6 10,7 11,7 13,7  12,3 12,5 

EBITDA 262 331 

 

348 168 256 342  1 109 1 114 

Marginal, % 6,3 8,0  8,5 4,9 6,6 8,7  7,0 7,3 
 



 
 

CAPIO AB (PUBL) / DELÅRSRAPPORT / JAN – JUN 2018 31 (36) 
 

Kvartalsöversikt (forts.) 

Sysselsatt kapital och finansiering per kvartal – Koncernen 
  

2018  2017 

  30 jun 31 mar   31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 

Operativt sysselsatt kapital  1 917 1 996  1 779 1 767 1 669 1 594 

I % av omsättning 12,1 12,8  11,6 11,8 11,4 11,1 

Övrigt sysselsatt kapital 7 956 7 786  7 668 7 470 7 481 7 285 

Sysselsatt kapital 9 873 9 782   9 447 9 237 9 150 8 879 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,4 6,5  7,0 6,6 7,1 7,7 

Nettoskuld 3 910 3 745  3 691 3 704 3 563 3 255 

Finansiell leverage  3,5 3,4  3,3 3,5 3,3 2,9 

Eget kapital 5 963 6 037   5 756 5 533 5 587 5 624 

Finansiering 9 873 9 782  9 447 9 237 9 150 8 879 

 

 

Kassaflöde per kvartal – Koncernen 
  

2018 

 

2017 

 

HELÅR 

  Q2 Q1   Q4 Q3 Q2 Q1   RTM 2017 

Nettoskuld ingående balans -3 745 -3 691  -3 704 -3 563 -3 255 -2 872  -3 563 -2 872 

EBITA 138 211  232 53 142 232  634 659 

Investeringar -104 -116  -253 -109 -85 -78  -582 -525 

Avyttringar anläggningstillgångar 10 2   36 1 0 11   49 48 

Nettocapex -94 -114  -217 -108 -85 -67  -533 -477 

I % av omsättning 2,2 2,7  5,3 3,1 2,2 1,7  3,4 3,1 

Återföring avskrivningar 124 120   116 115 114 110   475 455 

Nettoinvesteringar 30 6  -101 7 29 43  -58 -22 

Förändring av nettokundfordringar 1 -157  -37 56 -54 -86  -137 -121 

Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital -19 75   151 -189 10 -44   18 -72 

Operativt kassaflöde 150 135  245 -73 127 145  457 444 

Operativt kassaflöde i % av EBITA 108,7 64,0  105,6 -137,7 89,4 62,5  72,1 67,4 

Betalda skatter 0 -22   -22 -33 -31 -6   -77 -92 

Fritt kassaflöde före finansiella poster 150 113  223 -106 96 139  380 352 

Fritt kassaflöde (före finansiella poster) i % av EBITA 108,7 53,6  96,1 -200,0 67,6 59,9  59,9 53,4 

Betalda finansiella poster netto -29 -22   -21 -27 -21 -25   -99 -94 

Fritt kassaflöde efter finansiella poster 121 91  202 -133 75 114  281 258 

Fritt kassaflöde (efter finansiella poster) i % av EBITA 87,7 43,1  87,1 -250,9 52,8 49,1  44,3 39,2 

Förvärv/avyttringar av bolag -84 -9  -100 -5 -182 -498  -198 -785 
Erhållna/betalda omstrukturerings- och andra 
engångsposter -16 -21  -7 -3 -14 6  -47 -18 

Ägartransaktioner -136 0   1 -2 -128 0   -137 -129 

Nettokassaflöde -115 61  96 -143 -249 -378  -101 -674 

Nettokassaflöde, i % av EBITA -83,3 28,9  41,4 -269,8 -175,4 -162,9  -15,9 -102,3 

Övriga poster -50 -115   -83 2 -59 -5   -246 -145 

Nettoskuld utgående balans -3 910 -3 745  -3 691 -3 704 -3 563 -3 255  -3 910 -3 691 

 

 



 
 

CAPIO AB (PUBL) / DELÅRSRAPPORT / JAN – JUN 2018 32 (36) 
 

Kvartalsöversikt (forts.) 

Resultatöversikt per kvartal – Segment 
 

 2018  2017  HELÅR 

  Q2 Q1   Q4 Q3 Q2 Q1   RTM 2017 

Capio Norden    

  

     
Omsättning 2 410 2 309  2 324 2 007 2 211 2 153  9 050 8 695 

Omsättningstillväxt, % 9,0 7,2  15,7 16,6 13,4 13,1  11,8 14,6 

Organisk omsättningstillväxt, % 3,4 2,4  4,8 4,3 2,4 4,9  3,8 4,1 

EBITDAR 284 282  300 266 254 260  1 132 1 080 

Marginal, % 11,8 12,2  12,9 13,3 11,5 12,1  12,5 12,4 

EBITDA 163 162  185 153 142 152  663 632 

Marginal, % 6,8 7,0  8,0 7,6 6,4 7,1  7,3 7,3 

EBITA 114 113  146 107 97 109  480 459 

Marginal, % 4,7 4,9  6,3 5,3 4,4 5,1  5,3 5,3 

                

Capio Frankrike                

Omsättning 1 468 1 512  1 434 1 188 1 379 1 434  5 602 5 435 

Omsättningstillväxt, % 6,5 5,4  2,9 -0,7 3,2 3,4  3,7 2,3 

Organisk omsättningstillväxt, % 0,0 0,8  2,7 -0,8 -1,1 0,7  0,7 0,4 

EBITDAR 219 260  232 111 208 250  822 801 

Marginal, % 15,0 17,2  16,2 9,4 15,1 17,4  14,7 14,7 

EBITDA 128 174  148 29 124 170  479 471 

Marginal, % 8,7 11,5  10,3 2,4 9,0 11,9  8,6 8,7 

EBITA 64 112  82 -31 64 111  227 226 

Marginal, % 4,3 7,4  5,7 -2,6 4,6 7,7  4,1 4,2 

                

Capio Tyskland                

Omsättning 301 335  319 260 291 327  1 215 1 197 

Omsättningstillväxt, % 3,4 2,4  -0,9 3,6 1,4 4,8  2,0 2,1 

Organisk omsättningstillväxt, % -3,6 -5,6  -2,3 2,4 -4,6 4,6  -2,5 0,0 

EBITDAR 3 24  38 11 16 50  76 115 

Marginal, % 1,0 7,2  11,9 4,2 5,5 15,3  6,3 9,6 

EBITDA -2 20  35 6 12 45  59 98 

Marginal, % -0,7 6,0  11,0 2,3 4,1 13,8  4,9 8,2 

EBITA -11 12  27 -2 4 39  26 68 

Marginal, % -3,7 3,6  8,5 -0,8 1,4 11,9  2,1 5,7 

                

Övrigt                

Omsättning - -  - - - -  - - 

EBITDAR -26 -23  -17 -19 -23 -23  -85 -82 

EBITDA -27 -25  -20 -20 -22 -25  -92 -87 

EBITA -29 -26  -23 -21 -23 -27  -99 -94 

                

Elimineringar                

Omsättning - -  - - - -  - - 

EBITDAR - -  - - - -  - - 

EBITDA - -  - - - -  - - 

EBITA - -  - - - -  - - 

                

Capio-koncernen                

Omsättning 4 179 4 156  4 077 3 455 3 881 3 914  15 867 15 327 

Omsättningstillväxt, % 7,7 6,2  9,4 9,1 8,6 8,6  8,0 8,9 

Organisk omsättningstillväxt, % 1,6 1,1  3,4 2,2 0,5 3,3  2,1 2,4 

EBITDAR 480 543  553 369 455 537  1 945 1 914 

Marginal, % 11,5 13,1  13,6 10,7 11,7 13,7  12,3 12,5 

EBITDA 262 331  348 168 256 342  1 109 1 114 

Marginal, % 6,3 8,0  8,5 4,9 6,6 8,7  7,0 7,3 

EBITA 138 211  232 53 142 232  634 659 

Marginal, % 3,3 5,1  5,7 1,5 3,7 5,9  4,0 4,3 
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Kvartalsöversikt (forts.) 

Sysselsatt kapital per kvartal – Segment  
  

2018  2017 

  30 jun 31 mar   31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 

Capio Norden        
Sysselsatt kapital 3 732 3 565  3 509 3 680 3 596 3 492 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,9 13,0  13,1 11,4 11,2 11,5 

             

Capio Frankrike             

Sysselsatt kapital 4 758 4 641  4 455 4 364 4 375 4 191 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 4,8 4,9  5,1 4,8 6,0 6,8 

             

Capio Tyskland             

Sysselsatt kapital 1 308 1 313  1 234 1 185 1 179 1 095 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 2,0 3,1  5,5 6,5 6,9 8,2 

             

Övrigt             

Sysselsatt kapital 75 263  249 8 0 101 

             

Elimineringar             

Sysselsatt kapital - -  - - - - 

             

Capio-koncernen             

Sysselsatt kapital 9 873 9 782  9 447 9 237 9 150 8 879 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,4 6,5  7,0 6,6 7,1 7,7 

 

Nettocapex per kvartal – Segment 
  

2018  2017  HELÅR 

  Q2 Q1   Q4 Q3 Q2 Q1   RTM 2017 

Capio Norden           
Nettocapex -39 -33  -75 -37 -31 -37  -184 -180 

I % av omsättningen, Norden 1,6 1,4  3,2 1,8 1,4 1,7  2,0 2,1 

               

Capio Frankrike               

Nettocapex -45 -66  -120 -58 -39 -24  -289 -241 

I % av omsättningen, Frankrike 3,1 4,4  8,4 4,9 2,8 1,7  5,2 4,4 

               

Capio Tyskland               

Nettocapex -8 -14  -14 -11 -14 -4  -47 -43 

I % av omsättningen, Tyskland 2,7 4,2  4,4 4,2 4,8 1,2  3,9 3,6 

               

Övrigt               

Nettocapex -2 -1  -8 -2 -1 -2  -13 -13 

               

Capio-koncernen               

Nettocapex -94 -114  -217 -108 -85 -67  -533 -477 

I % av omsättningen, Capio-koncernen 2,2 2,7  5,3 3,1 2,2 1,7  3,4 3,1 
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Definitioner 

Key performance indicators 

Antal öppenvårdsbesök Antalet vårdtillfällen för patienter 

inskrivna i vårdverksamheten kortare än 24 timmar. 

Antal slutenvårdstillfällen Antalet vårdtillfällen för patienter 

inskrivna i vårdverksamheten längre än 24 timmar. 

Medelvårdtid (AVLOS) Genomsnittlig tid som ett slutenvårds-

tillfälle varar mätt i dygn. Presenterad AVLOS exkluderar 

psykiatri, rehabilitering, omsorgs- och ätstörningspatienter. För 

Frankrike har AVLOS även justerats för skiftet mellan sluten- och 

öppenvårdsbehandlingar. Dessa justeringar har gjorts i syfte att 

visa en AVLOS som är jämförbar mellan segment och över tid.  

Antal medarbetare Antalet anställda uttryckt som heltidstjänster 

i genomsnitt under året. 

Resultaträkning 

Total omsättningstillväxt, % Ökning av omsättningen under 

perioden uttryckt i procent av föregående års omsättning. 

Organisk omsättningstillväxt, % Total omsättningsökning 

under innevarande period justerat för förvärv/avyttringar samt 

förändringar i valutakurser i förhållande till total omsättning under 

föregående år justerat för avyttringar. 

EBITDAR EBITDA justerat för lokalhyror. 

EBITDA EBITA justerat för avskrivningar och nedskrivningar på 

operativa anläggningstillgångar. 

EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av koncernmässiga 

övervärden samt omstrukturerings- och andra engångsposter och 

förvärvsrelaterade kostnader. Capios definition av EBITA kan 

skilja sig från definitionen i andra företag. 

Omstrukturerings- och andra engångsposter Poster som 

avser omstrukturering eller integration av förvärvade verk-

samheter, strukturella projekt samt effekter från avvecklade och 

avyttrade verksamheter som ligger utanför kärnverksamheten. 

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före ränteposter och 

inkomstskatt. 

Periodens resultat, justerat Periodens resultat hänförligt till 

moderbolagets aktieägare justerat för avskrivningar på 

koncernmässiga övervärden, omstrukturerings- och andra 

engångsposter, förvärvsrelaterade kostnader och nedskrivning av 

kapitaliserade lånekostnader, netto efter inkomstskatt.  

Resultat per aktie (före utspädning) Periodens resultat 

hänförligt till moderbolagets aktieägare, i förhållande till 

genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. Se 

not 2 för beräkningar av resultat per aktie före utspädning. 

Resultat per aktie (efter utspädning) Periodens resultat 

hänförligt till moderbolagets aktieägare, exklusive nettokostnaden 

avseende de utestående konvertibla förlagslån som emitterades 

under det tredje kvartalet 2016, i förhållande till genomsnittligt 

antal aktier under perioden inklusive effekter från de konvertibla 

förlagslånen. Se not 2 för beräkningar av resultat per aktie efter 

utspädning. 

Justerat resultat per aktie (före utspädning) Periodens 

resultat, justerat, hänförligt till moderbolagets aktieägare i 

förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktier under 

perioden. Se not 2 för beräkningar av justerat resultat per aktie 

före utspädning. 

Justerat resultat per aktie (efter utspädning) Periodens 

resultat, justerat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, 

exklusive nettokostnaden avseende de utestående konvertibla 

förlagslån som emitterades under det tredje kvartalet 2016, i 

förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden inklusive 

effekter från de konvertibla förlagslånen. Se not 2 för beräkningar 

av justerat resultat per aktie efter utspädning. 
 

Sysselsatt kapital och finansiering 

Nettokundfordringar och DSO Kundfordringar och upplupen 

produktion minus avsättning för osäkra fordringar och förskott 

från kunder. DSO, Days sales outstanding, genomsnittligt antal 

kreditdagar för omsättningen per balansdagen.   

Operativt sysselsatt kapital Ej räntebärande operativa 

tillgångar och skulder, främst operativa anläggningstillgångar, 

nettokundfordringar, leverantörsskulder och övriga operativa 

tillgångar och skulder.  

Övrigt sysselsatt kapital Förvärvsrelaterade övervärden 

(fastigheter, goodwill, varumärke och övriga övervärden), 

skattefordringar och -skulder samt övriga icke operativa poster 

inom sysselsatt kapital.  

Sysselsatt kapital Ej räntebärande tillgångar och skulder såväl 

som avsättningar för ersättningar till anställda. 

Avkastning på sysselsatt kapital RTM EBITA i procent av 

sysselsatt kapital. 

Nettoskuld Räntebärande tillgångar och skulder justerade för 

likvida medel. 

Finansiell leverage Utgående balans av nettoskulden i relation 

till RTM EBITDA. 
 

Kassaflöde  

Nettocapex Investeringar i anläggningstillgångar, netto efter 

avyttringar av anläggningstillgångar exklusive poster under 

perioden som klassats som icke operativa. 

Nettoinvesteringar Investeringar i anläggningstillgångar, netto 

efter avyttringar av anläggningstillgångar, avskrivningar och 

nedskrivningar, exklusive poster under perioden som klassats 

som icke operativa. 

Operativt kassaflöde EBITA justerat för nettoinvesteringar och 

förändringar i rörelsekapital. 

Fritt kassaflöde före finansiella poster Operativt kassaflöde 

efter betalda inkomstskatter. 

Fritt kassaflöde efter finansiella poster Fritt kassaflöde före 

finansiella poster efter betalt finansnetto. 

Kassagenerering, % Kassaflöde i relation till EBITA. 

Förvärv och avyttringar av verksamheter i den operativa 

kassaflödesanalysen relaterar till den totala nettoskuldspåverkan.  
 

Övrigt 

RTM Rullande 12-månadersperiod.
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Presentation av delårsrapporten

Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en 

telefonkonferens den 20 juli 2018 kl. 09.30 svensk tid. VD 

och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson 

presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska). 

Telefonkonferensen kan följas live via en ljudsändning på 

www.capio.com. För att följa telefonkonferensen, vänligen 

anmäl er på www.capio.com och ring in fem minuter i förväg. 

 

Sverige: +46 8 566 426 93 

Storbritannien: +44 20 3008 9804 

USA: +1 855 831 5944 

Finland: +35 898 171 04 94 

Frankrike: +33 170 75 07 12 

 

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på 

www.capio.com före telefonkonferensens början. 

 

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att 

göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen. 

 

Finansiell kalender 
30 oktober 2018, Delårsrapport januari – september 2018 

6 februari 2019, Helårsrapport januari – december 2018 

 

 

För ytterligare information 

Thomas Berglund, VD och koncernchef 

Telefon: +46 733 88 86 00 

E-post: thomas.berglund@capio.com 

Olof Bengtsson, CFO 

Telefon: +46 761 18 74 69 

E-post: olof.bengtsson@capio.com 

Kristina Ekeblad, Investor relations manager 

Telefon: +46 708 31 19 40 

E-post: kristina.ekeblad@capio.com 

Henrik Brehmer, SVP Group Communication  

and Public Affairs 

Telefon: +46 761 11 34 14 

E-post: henrik.brehmer@capio.com

 

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter,  

se www.capio.com.

 

 

 

 

 

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och 

lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson Henrik Brehmers försorg, 

för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 08.00 svensk tid. 

 

Om Capio 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare 

som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom 

medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, 

specialistkliniker och primärvårdsenheter. Capio bedriver 

verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, 

Frankrike och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 

medarbetare (heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1  

  

miljoner patientbesök i Koncernens verksamheter, med en 

omsättning om 15 327 MSEK. Capios verksamhet är 

geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57% av 

Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av 

Koncernens omsättning 2017) och Tyskland (8% av 

Koncernens omsättning 2017). För mer information om 

Capio se www.capio.com. 

 

 

 

 

 

http://www.capio.com/sv
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http://www.capio.com/sv
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Värdeskapande för många 

Vi på Capio arbetar för att genomföra de förändringar och förbättringar som behövs för 

att upprätthålla och utveckla kvaliteten och öka produktiviteten i sjukvården. Nyttan av 

detta arbete kommer inte bara patienter och beställare tillgodo, utan gör också att 

Capio skapar värde för medarbetare, aktieägare och samhället i stort. En högkvalitativ 

och effektiv sjukvård med ansvarsfull resursanvändning är viktig för vårt samhälles 

långsiktiga utveckling och hållbarhet. Capio är en innovativ och pålitlig vårdgivare som 

bidrar till sjukvårdens utveckling. 

 

MISSION 

Bota. Lindra. Trösta 

 

VISION 

Bästa möjliga livskvalitet för 

varje patient 

 

VÄRDERINGAR 

Kvalitet. Medkänsla. Ansvar

 

Fokusområden för Capios hållbarhetsarbete 

Våra hållbarhetsinitiativ organiseras inom fyra fokusområden: 

kvalitet, affärsetik, medarbetare och miljö. 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

Capio AB (publ) 

Organisationsnummer 556706-4448 

Box 1064 

405 22 Göteborg 

Besöksadress: Lilla Bommen 5 

 

Telefon: +46 31 732 40 00 

E-post: info@capio.com 

www.capio.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Capios roll i samhället  

i Capios Årsredovisning 2017 sidorna 52-61. 


