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VÄLKOMMEN TILLWELCOME TO 欢迎来到

Vitrolife är specialiserat på IVF sedan 1994 och har växt 
och tagit marknadsandelar tack vare sina väl genomförda 
produktutvecklingsprogram, banbrytande forskning, högt 
ställda kvalitetskrav och förvärv av andra innovativa 
företag i branschen. Vi hjälper våra kunder världen över 
och har alltid hållbarhet i åtanke. Vårt mål är att leverera 
produkter och tjänster för hela fertilitetsbehandlingen, 

Det här är Vitrolife
Vitrolife bidrar till positiva behandlingsresultat genom vårt erbjudande 
av tjänster och produkter utvecklade för reproduktion, till företrädesvis 
IVF-kliniker.

med garanterad högsta kvalitet och enhetliga resultat, 
baserat på avancerad forskning och vetenskap. Vitrolifes 
vision är ”to fulfil the dream of having a baby”.  
Vi åstadkommer detta genom att hjälpa våra kunder inom 
klinisk praxis så att fertilitetsbehandlingarna ska ge ett 
positivt resultat för patienten.  
    Vitrolifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Affärsområden

Genetiska tester inom 
reprodukion.

Näringslösningar (medier), vitrifikations-
produkter, avancerade engångsinstru-
ment (nålar och pipetter), IVF godkända 
engångsprodukter i plast samt kit för 
genetiska tester.

Teknologiska hjälpmedel såsom  
time-lapse system, lasers, inkubatorer 
samt kvalitetskontrollsystem.

CONSUMABLES TECHNOLOGIES GENETIC 
SERVICES

MEDARBETARE

~1 150
PUBLIKATIONER

~600
GLOBAL NÄRVARO PÅ

~110 MARKNADER

Vitrolife i siffror
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Tillsammans för 
framgångsrik tillväxt

Andra kvartalet

Andra kvartalet
• Försäljning om 829 MSEK (382), vilket motsvarar 

en ökning med 117 procent i SEK, varav valutaeffekt 
18 procent, förvärvad tillväxt 80 procent och organisk 
tillväxt 18 procent.

• Consumables ökade försäljningen med 24 procent i SEK, 
Technologies ökade med 37 procent i SEK och Genetic 
Services bidrog med försäljning om 341 MSEK.

• Stark tillväxt i samtliga marknadsregioner. Nord- och 
Sydamerika 241 procent, EMEA 53 procent, Japan och 
Oceanien 85 procent och Asien 73 procent i lokala 
valutor.

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) 
uppgick till 273 MSEK (134), motsvarande en marginal 
om 32,9 procent (35,2). EBITDA per aktie ökade med 
63 procent.

• Nettoresultatet uppgick till 130 MSEK (86), vilket gav ett 
resultat per aktie om 0,96 SEK (0,79).

Proforma
• Försäljning, justerad för verksamhet kopplad till 

covidtester, ökade med 24 procent i SEK och 14 procent i 
lokala valutor.

• EBITDA-marginal 32,9 procent (32,8).

Första halvåret
• Försäljning om 1 581 MSEK (761), vilket motsvarar en 

ökning med 108 procent i SEK, varav valutaeffekt 
16 procent, förvärvad tillväxt 77 procent och organisk 
tillväxt 15 procent.

• Consumables ökade med 25 procent i SEK, Technologies 
ökade med 18 procent i SEK och Genetic Services bidrog 
med försäljning om 645 MSEK.

• Stark tillväxt i samtliga marknadsregioner. Nord- och 
Sydamerika 247 procent, EMEA 68 procent, Japan 
och Oceanien 48 procent och Asien 45 procent i lokala 
valutor.

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) 
uppgick till 501 MSEK (297), motsvarande en marginal 
om 31,7 procent (39,1). EBITDA per aktie ökade med 
35 procent.

• Nettoresultatet uppgick till 213 MSEK (205), vilket gav 
ett resultat per aktie om 1,56 SEK (1,88). 

Proforma
• Försäljning justerad för verksamhet kopplad till 

covidtester ökade med 21 procent i SEK och 12 procent i 
lokala valutor.

• EBITDA-marginalen uppgick till 31,7 procent (33,6).

Efter periodens utgång
• Inga händelser efter periodens slut har inträffat, vilka 

i väsentliga avseenden påverkar bedömningen av den 
finansiella informationen i denna rapport.
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Koncernens nyckeltal
April– juni Januari–juni Helåret

Proforma 
Apr–jun3

Proforma 
Jan-jun3

Proforma 
Helåret3

MSEK* 2022 2021 2022 2021 2021 2021 2021 2021

Nettoomsättning 829 382 1 581 761 1 681 696 1 380 2 817

Bruttomarginal, % 56,8 62,1 56,2 63,6 62,2 55,2 56,1 55,7

Justerad bruttomarginal1, % 59,1 63,3 58,7 65,0 63,4 58,5 59,6 58,8

Rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar (EBITDA) 273 134 501 297 544 228 464 906

EBITDA-marginal, % 32,9 35,2 31,7 39,1 32,4 32,8 33,6 32,2

Nettoresultat 130 86 213 205 344 115 219 423

Nettoskuld / EBITDA 
rullande 12 mån 2,4 -1,9 2,4 -1,9 3,2 n/a n/a n/a

Resultat per aktie², SEK 0,96 0,79 1,56 1,88 2,97 0,85 1,62 3,11

Aktiekurs på  
balansdagen, SEK 235,20 355,60 235,20 355,60 560,0 n/a n/a n/a

Börsvärde på balansdagen 31 857 38 601 31 857 38 601 75 850 n/a n/a n/a

Förändringar i 
nettoomsättning

Organisk tillväxt i lokala 
valutor, % 18 94 15 49 30

Förvärvad tillväxt, % 80 - 77 - 9

Valutaeffekter, % 18 -11 16 -9 -4

Total tillväxt, % 117 83 108 40 35

*Om inget annat anges. 
¹ Bruttomarginal exklusive avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. 
² Före och efter utspädning.
³ Delårsrapporterna under 2022 kommer att redovisa proforma för 2021. För proformainformation, se sidorna 22–23.

För definitioner, motiveringar och avstämningar, se sidorna 25–27.

Nettoförsäljning (rullande 12 månader)

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

20%

EBITDA-MARGINAL

>30%

NETTOSKULD/EBITDA

<3

Vitrolifes finansiella mål

Lokala valutor  
(i genomsnitt 3 år)
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Tillsammans för framgångsrik tillväxt
Vårt fokus är kunder inom fertilitet och reproduktion och framför allt 
IVF-kliniker, vilket styr vår utveckling av produkter och tjänster för våra 
affärsområden. Vi anpassar vår organisation i marknadsregionerna för 
att skapa synergier och ta hand om våra kunder på bästa sätt.

VD-kommentar
Vår tillväxttakt fortsätter. Försäljningen under andra kvar-
talet uppgick till 829 MSEK, en ökning med 117 procent i 
SEK och 99 procent i lokala valutor. Vi växte starkt orga-
niskt. Förvärvet av Igenomix bidrog med 341 MSEK.  
I lokala valutor var tillväxten 14 procent (proforma exklusi-
ve covidtestning). Vi ökade bruttomarginalen till 56,8 pro-
cent (proforma 55,2 procent), EBITDA ökade till 273 MSEK 
(134) motsvarande en EBITDA-marginal på 32,9 procent 
(proforma 32,8 procent). Förbättringen av EBITDA på 
139 MSEK hänför sig till lönsam tillväxt inom affärsområ-
dena Consumables och Technologies samt förvärvet av 
Igenomix (numera affärsområde Genetic Services).

Nord- och Sydamerika har blivit den största marknads-
regionen och står för 36 procent av bolagets försäljning. 
Nord- och Sydamerika växte med 13 procent, Japan och 
Oceanien med 32 procent och Asien med 41 procent (i 
lokala valutor proforma exklusive covidtestning). Vår 
försäljning inom EMEA var i nivå med föregående år på 
grund av utfasning av ett avtal för genetisk testning till 
en stor kedja av IVF-kliniker och omfattande försäljning av 
hårdvara inom Technologies föregående år. 

Försäljningen inom Consumables ökade med 15 procent.  
Tillväxten var särskilt god i Asien tack vare vår satsning 
på hög servicenivå för våra mediekunder. Försäljningen 
inom Technologies ökade med 29 procent och jag är glad 

över att kunna skriva att vi erhållit MDR-certifiering för 
de här produkterna under perioden. Genetic Services (ex-
klusive covidtestning) ökade sin försäljning med 7 procent 
tack vare tillväxten inom vårt största område, preimplan-
tatorisk testning. 

Allt handlar om våra kunder. Vi anpassar våra labora-
torier och vårt produkterbjudande så att det passar varje 
kunds specifika önskemål om lokal närvaro och stöd 
från ett kompetensbaserat internationellt nätverk. På 
marknader där Genetic Services har lokal närvaro och där 
Consumables och Technologies arbetar via distributörer 
ser vi över våra försäljningskanaler för att uppnå syner-
gier från vårt kombinerade erbjudande. För marknads-
regionen Japan och Oceanien och en del av Asien har vi 
redan skapat en gemensam struktur. Vi har slagit ihop 
våra organisationer för att öka vår förmåga att tillgodose 
kundernas efterfrågan i en snabbväxande region, med 
stora skillnader mellan länder, kliniker, betalningssystem 
och regelverk. Som en konsekvens av ovan nämnda mark-
nadsvillkor justerar vi regionens struktur med laboratorier.

Vårt fokus är fertilitet/reproduktion! Det är för kunderna 
inom dessa terapisegment som vi genom våra produkter 
och tjänster kan göra skillnad och effektivt bidra till ett 
bättre kliniskt resultat. Utvecklingen av produkter och 
tjänster för alla affärsområden kommer att kretsa kring 
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reproduktion, framför allt för IVF-kliniker. Vi har flera 
spännande produktutvecklingar på gång inom fertilitets-
behandling. Vi kommer allokera mer resurser till dessa 
projekt. Med den här fokuserade strategin kommer vi 
inte att fortsätta med verksamhetsområdena GPDx och 
Oncology. Vi kommer dock behålla en del av produktport-
följen inom GPDx när det gäller reproduktion på vissa 
marknader och för vissa kunder. Alla övriga resurser, pro-
duktutveckling och aktiviteter inom GPDx och Oncology 
kommer att skalas ner under de kommande kvartalen.

I slutet av kvartalet hade vi minskat personalstyrkan inom 
Genetic Services med cirka 7 procent jämfört med första 
kvartalet i år. Det har skett genom att organisationen 
har genomfört en neddragning av de som arbetat med 
covidtestning samt omstrukturering av verksamheten på 
ett antal marknader: Argentina, Kina, Korea och Vietnam. 
Den återstående laboratoriestrukturen behålls. 

Vår personal inom Genetic Services arbetar alltid med 
kunden i fokus, och våra kundundersökningar visar på en 
mycket hög kundnöjdhet. Under andra kvartalet fick vi be-
vis på detta i form av ett nytt stort flerårigt kundkontrakt. 
Vårt erbjudande inom tjänster för analys av embryo och 
diagnosverktyg för att identifiera rätt implantationsperiod 
har utvecklats utifrån en forsknings- och kunskapsintensiv 
företagskultur. Baserat på vår gedigna kompetensbas och 
ytterligare kunnande från affärsområdena Technologies 
och Consumables utvecklar vi vår framtida verksamhet 
inom Genetic Services. 

Det är inte alltid lätt att arbeta tillsammans. En av 
Vitrolifes värderingar är Together. Jag är glad att kunna 
skriva att vi för första gången gemensamt har deltagit 
vid ett stort kundevenemang, ESHRE – världens största 
kongress och mässa inom reproduktionsbiologi och 
reproduktionsmedicin. Vi jobbade bra tillsammans och 
ser många kommande affärsmöjligheter. Besök våra 
Instagramkonton @Vitrolifeivf och @Igenomix_esp för 
att se höjdpunkterna från ESHRE 2022 och vad vi kan 
åstadkomma tillsammans – ”Together”.

Thomas Axelsson, VD

”ESHRE 2022 – Vi jobbade bra tillsammans och ser 
många kommande affärsmöjligheter.”
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Andra 
kvartalet

Vitrolife A/S erhöll

EU:S QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEM CERTIFICATE (MDR)

STRATEGISKA PARTNERSKAP 
med IVF-kliniker

FÖRSTA GEMENSAMMA ESHRE 

Patentet som täcker iDAScore godkändes 
i Australien i april

Kunderna kan nu ansluta sitt 
inköpssystem till Vitrolifes 
webbshop via punchout
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Technologies (140)

Genetic Services (341)

Consumables 
(348)

Nettoomsättning per affärsområde  
andra kvartalet 2022

Nettoomsättning per marknadsregion  
(rullande 12 månader)

MSEK

MSEK

2022 
Januari–juni

Andra kvartalet
Nettoomsättning 
Omsättningen under andra kvartalet 2022 ökade från 
382 MSEK till 829 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 
117 procent i SEK och 99 procent i lokala valutor. 

Consumables ökade försäljningen med 24 procent i SEK 
och 15 procent i lokala valutor, drivet av tillväxt inom alla 
produktlinjer. Försäljningen i Asien ökade med 39 procent 
i lokala valutor och Japan och Oceanien ökade med 
37 procent i lokala valutor, drivet av satsningen på en 
hög servicenivå för våra mediekunder och produktutbudet 
inom Genomics. 

Technologies ökade försäljningen med 37 procent i SEK 
och 29 procent i lokala valutor, drivet av återkom-
mande intäkter och starkt intresse för utrustningen. 
Introduktionen av AI-programvaran iDAscore bidrar till det 
allmänt ökade intresset för Technologies och försäljningen 
av programvara.

Genetic Services bidrog med 341 MSEK till försäljningen.

Proformanettoomsättning
Tillväxten jämfört med andra kvartalet 2021 (proforma 
696 MSEK) uppgick till 133 MSEK, motsvarande en ökning 
med 19 procent i lokala valutor. Verksamheten avseende 
covidtester minskade med 28 miljoner jämfört med före-
gående år. Justerat för verksamhet avseende covidtester 
ökade Genetic Services med 54 MSEK, vilket motsvarar en 
ökning på 7 procent i lokala valutor. Se ytterligare infor-
mation på sidan 23.

Resultat
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) 
uppgick till 273 MSEK (134), motsvarande en marginal 
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om 32,9 procent (35,2). Marginalen påverkades positivt 
av ökad försäljning medan både produktmix och väsent-
ligt ökade rörelsekostnader från förvärvet av Igenomix 
påverkade lönsamheten negativt. Valutaförändringar 
påverkade EBITDA positivt med 28 MSEK. Bruttoresultatet 
uppgick till 470 MSEK (237), motsvarande en marginal på 
56,8 procent (62,1). Minskningen drevs huvudsakligen av 
den sammanslagna verksamheten med en lägre marginal 
inom Genetic Services. 

Proformaresultat
Bruttoresultatet ökade till 470 MSEK (384), motsvarande 
en marginal på 56,8 procent (55,2). Rörelseresultatet 
före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade med 45 MSEK, 
med en positiv inverkan från ökad försäljning och en 
negativ inverkan av rörelsekostnader, huvudsakligen på 
grund av normaliserad verksamhet efter covid-19-restrik-
tionerna samt kostnader för verksamhet utanför fokus-
områden. EBITDA i förhållande till nettoomsättning ökade 
från 32,8 procent till 32,9 procent.

Resultat per segment 

EMEA
Försäljningen inom EMEA ökade med 286 MSEK (178), 
motsvarande en ökning om 53 procent i lokala valutor, 
med en negativ inverkan från Technologies på grund 
av omfattande försäljning förra året. Genetic Services 
bidrog med 102 MSEK till försäljningen i regionen. 
Bruttomarginalen på 56,1 procent (60,2) späddes ut 
genom den sammanslagna verksamheten inom Genetic 
Services. Marknadsbidraget från EMEA uppgick till 103 
MSEK (83), motsvarande en marginal på 36,0 procent 
(46,5). 

Proforma EMEA
Den totala omsättningen i regionen minskade från 295 
MSEK till 286 MSEK, motsvarande en minskning med 
8 procent i lokala valutor. Vår försäljning inom EMEA 
exklusive covidtestning var i nivå med föregående år, 
detta på grund av utfasning av ett avtal för genetisk 
testning till en stor kedja av IVF-kliniker och omfattande 
försäljning av hårdvara inom Technologies föregående år. 
Försäljningen inom Genetic Services i regionen minskade 
med 18 procent i lokala valutor och påverkades negativt 
av att antalet utförda covidtester minskade samt av 
utfasningen av ett avtal om genetisk testning till en stor 
kedja av IVF-kliniker. 

Asien
I Asien ökade försäljningen till 143 MSEK (74), mot-
svarande en ökning med 73 procent i lokala valutor. 
Försäljningen inom Consumables ökade väsentligt med 
39 procent i lokala valutor, driven av positiv påverkan 
från Genomics försäljning i regionen. Technologies ökade 
med 80 procent i lokala valutor jämfört med föregående 
år. Bruttoresultatet ökade från 47 MSEK till 88 MSEK 
motsvarande en marginal på 61,5 procent (63,9), där den 
minskade marginalen främst berodde på produktmixen. 
Marknadsbidraget ökade till 69 MSEK (37), med en margi-
nal på 48,3 procent (50,3). 

Proforma Asien
Försäljningen inom Genetic Services i regionen ökade med 
16 procent i lokala valutor. Den totala försäljningen upp-
gick till 143 MSEK (91), motsvarande en ökning på 41 pro-
cent, både inklusive och exklusive intäkter från covidtester 
i lokala valutor.

Nord- och Sydamerika
I Nord- och Sydamerika uppgick försäljningen till 296 
MSEK (75), motsvarande en ökning med 241 procent i 
lokala valutor. Genetic Services bidrar väsentligt till regi-
onen, med en total försäljning på 194 MSEK. Försäljningen 
inom Technologies avseende både återkommande intäkter 
och engångsförsäljning av utrustning fortsätter att 
öka från en låg nivå. Tillväxten inom Consumables var 
blygsam med en ökning på 2 procent i lokala valutor.  
Bruttoresultatet uppgick till 156 MSEK (45) med en margi-
nal på 52,7 procent (59,5). Marknadsbidraget ökade till 
99 MSEK (35) motsvarande en marginal på 33,3 procent 
(46,9) utspädd genom den sammanslagna verksamheten.
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Proforma Nord- och Sydamerika
Den totala försäljningen ökade till 296 MSEK (232), 
motsvarande en ökning med 10 procent i lokala valutor. 
Exklusive verksamhet kopplad till covidtester ökade 
den totala försäljningen med 13 procent i lokala valutor. 
Försäljningen inom Genetic Services ökade med 10 procent 
i lokala valutor exklusive intäkter från covidtester.  

Japan och Oceanien
Försäljningen i Japan och Oceanien uppgick till 104 
MSEK (55), motsvarande en ökning med 85 procent i 
lokala valutor. Försäljningen inom Consumables ökade 
väsentligt med 37 procent i lokala valutor, huvudsakli-
gen driven av positiv påverkan från Genomics produkter 
i regionen. Technologies ökade med 55 procent i lokala 
valutor jämfört med föregående år. Bruttoresultatet öka-
de till 66 MSEK (38), motsvarande en marginal på 63,6 
procent (69,1). Marknadsbidraget ökade från 28 MSEK 
till 48 MSEK, motsvarande en marginal på 46,1 procent 
(51,1). Marginalen späddes ut genom den sammanslagna 
verksamheten.

Proforma Japan och Oceanien
Försäljningen inom Genetic Services i regionen minskade 
med 3 procent i lokala valutor och påverkades negativt 
av IVF-relaterade tester i Japan. Den totala försäljningen 
uppgick till 104 MSEK (78), motsvarande en ökning med 31 
procent i lokala valutor. Den totala försäljningsökningen 
exklusive intäkter kopplade till covidtester var 32 procent i 
lokala valutor.

Finansnetto
Under det andra kvartalet uppgick finansnettot till -6 
MSEK, varav räntenettot utgjorde 7 MSEK. Övriga finan-
siella poster uppgick till +1 MSEK och bestod av övriga 
finansiella kostnader och valutaomvärdering. 

Skatter
Under andra kvartalet uppgick skatter till 39 MSEK (23), 
och den effektiva skattesatsen var 23,1 procent (20,9).

EBITDA per aktie
EBITDA per aktie uppgick till 2,01 SEK (1,24).

Nettoresultat och resultat per aktie
Under andra kvartalet uppgick nettoresultatet till 130 
MSEK (86). Resultat per aktie uppgick till 0,96 (0,79).

Kassaflöde
Operativt kassaflöde för andra kvartalet uppgick till 180 
MSEK. EBITDA påverkade det operativa kassaflödet posi-
tivt. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -39 
MSEK, inklusive nettoinvesteringar om -20 MSEK i anlägg-
ningstillgångar och betalning av en tilläggsköpeskilling på 
20 MSEK för iDAScore. Investeringsverksamheten uppgick 
till -298 MSEK inklusive återbetalning av lån om 219 MSEK, 
och utdelning till aktieägare på 108 MSEK.
 
Finansiell ställning
Per den 30 juni uppgick nettoskulden till 1,8 miljarder 
SEK och likvida medel uppgick till 444 MSEK. Under 
andra kvartalet ökade totala tillgångar med 372 MSEK, 
huvudsakligen påverkat av valutaomvärderingar av 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, och uppgick till 
19,9 MSEK. Eget kapital vid utgången av juni uppgick till 
16,0 miljarder SEK. Tillgänglig, outnyttjad, revolverande 
kreditfacilitet uppgick till 90 MEUR. 

Moderbolaget
Verksamheten är inriktad på koncerngemensam förvalt-
ning. I resultatet ingick fakturering av förvaltningskost-
nader och övriga kostnader om 11 MSEK (7). Finansnetto 
uppgick till -33 MSEK (1), främst påverkat av valutaeffek-
ter. Resultat efter finansiella poster för kvartalet påver-
kades av utdelning från koncernbolag om 159 MSEK (731) 
och uppgick till 124 MSEK (728). Likvida medel uppgick till 
88 MSEK. 
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Första halvåret 2022
Januari–juni

Nettoomsättning
Försäljningen uppgick till 1 581 MSEK (761) vilket motsvarar
en ökning på 108 procent i SEK. Försäljningen ökade 
med 92 procent i lokal valuta. Consumables ökade med 
25 procent i SEK och 16 procent i lokala valutor, drivet av 
införandet av Genomics produkter i Asien samt Japan och 
Oceanien. Technologies ökade försäljningen med 18 pro-
cent i SEK och 12 procent i lokala valutor, drivet av tillväxt 
i EMEA och Nord- och Sydamerika. Genetic Services 
bidrag till försäljningen uppgick till 645 MSEK.
 
Proformanettoomsättning
Den totala försäljningen ökade med 15 procent i SEK, 
från 1 380 till 1 581 MSEK, motsvarande en ökning med 
6 procent i lokala valutor. Inklusive verksamhet kopplad till 
covidtester minskade försäljningen inom Genetic Services 
med 5 procent i lokala valutor. Försäljningen inom Genetic 
Services ökade med 8 procent i lokala valutor exklusive 
intäkter från covidtester.

Resultat
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) 
uppgick till 501 MSEK (297), motsvarande en marginal 
om 31,7 procent (39,1). Marginalen påverkades positivt 
av ökad försäljning medan både produktmix och väsent-
ligt ökade rörelsekostnader från förvärvet av Igenomix 
påverkade lönsamheten negativt. Valutaförändringar 
påverkade EBITDA positivt med 48 MSEK. Bruttoresultatet 
uppgick till 889 MSEK (484), motsvarande en marginal 
på 56,2 procent (63,6). Den minskade marginalen drevs 
huvudsakligen av den sammanslagna verksamheten med 
en lägre marginal inom Genetic Services. 

Proformaresultat
Bruttoresultatet ökade till 889 MSEK (774), motsvarande 
en marginal på 56,2 procent (56,1). Rörelseresultatet 
före avskrivningar (EBITDA) ökade med 37 MSEK, och 
påverkades positivt av ökad försäljning men negativt 
av rörelsekostnader, främst drivet av uppbyggnaden 
av verksamheten med testning av genetiska sjukdomar. 
EBITDA i förhållande till nettoomsättning minskade från 
33,6 procent till 31,7 procent.

Resultat per segment
Under perioden uppgick marknadsbidraget för EMEA
till 216 MSEK (158). Marknadsbidraget från Nord- och 

Sydamerika uppgick till 173 MSEK (66). Marknadsbidraget 
från Japan och Oceanien uppgick till 90 MSEK (71). 
Marknadsbidraget från Asien uppgick till 115 MSEK (85). 
Marknadsbidraget för samtliga regioner uppgick till 595 
MSEK (380), motsvarande en marginal på 37,6 procent 
(50,1).

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 
270 MSEK. EBITDA hade en positiv inverkan på det opera-
tiva kassaflödet. Förändringar i rörelsekapital hade en ne-
gativ inverkan om -143 MSEK på det operativa kassaflödet, 
främst på grund av ökade kundfordringar och minskade 
upplupna kostnader. Kassaflödet från investeringsverk-
samheten var -100 MSEK (-6), inklusive nettoinvesteringar 
i anläggningstillgångar om -49 MSEK (-23). Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till -381 MSEK 
(-95) inklusive en utdelning till aktieägare på 108 MSEK 
(87) och återbetalning av lån på 275 MSEK. Likvida medel 
vid utgången av perioden uppgick till 444 MSEK (1 155). 

Stämning avseende påstått patentintrång
Under 2021 fick Vitrolife information om att en civilrättslig 
stämning hade lämnats in mot bolaget i Tyskland av Ares 
Trading S.A. rörande tre påstådda patentintrång inom 
Time-lapse-området. Vitrolife har under 2021 bestridit 
stämningen och kommer att bevaka bolagets intressen i 
den pågående juridiska processen.

Under andra kvartalet återkallade Europeiska patent-
verket ett av patenten i stämningsansökan och Ares 
Trading S.A. har därför dragit tillbaka sitt klagomål i den 
stämningsansökan som avser detta patent. Stämningen 
omfattar nu två återstående patent.  Vitrolife har lämnat 
in en överklagan till Europeiska patentverket avseende 
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ett av dessa. Den muntliga förhandlingen i denna patent-
tvist kommer sannolikhet att äga rum i mitten av 2023. 
Vitrolife har inte inkluderat någon reservation för stäm-
ningen i bokslutet då bolaget fortsatt gör bedömningen 
att det inte föreligger något patentintrång. Kostnader för 
juridiskt biträde belastar resultatet löpande. 

Utsikter
Ökad vaccinationstäckning stöder den globala återhämt-
ningen för IVF-marknaden och bidrar till mer normal 
kundverksamhet. Skillnader mellan de olika regionerna 
kommer emellertid fortsätta att finnas. Spridningen 
av covid-19 är fortfarande omfattande i vissa regioner 
och den senaste makroekonomiska utvecklingen skapar 
osäkerhet kring marknadens återhämtning och utveckling. 
Konsekvenserna av osäkerheten i den geopolitiska och 
säkerhetsrelaterade miljön är omöjliga att bedöma. 

Vi arbetar aktivt med kundleveranser genom att säkra 
goda lagernivåer och alternativa underleverantörer vid 
behov. 

Vitrolife uppskattar att de långsiktiga marknadsutsikterna
i huvudsak är oförändrade och vi förväntar oss därför en 
kontinuerligt växande marknad som i monetära termer 
förväntas visa en tillväxt på 5–10 procent under över-
skådlig framtid. Vi kommer även framgent att fokusera 
på att öka försäljningen genom att bredda och förbättra 
produkt- och tjänsteerbjudandet.

Kort om bolaget
Affärsidé
Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och
marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter 
och system för fertilitetsbehandling.

Mål
Vitrolifes mål är att vara den ledande leverantören av 
produkter och tjänster som minskar tiden till ett friskt 
barn samt förbättrar effektiviteten och kontrollen för 
IVF-kliniker.

Strategi
Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för 
att nå målet:

• Skalbar global organisation och arbetssätt med fokus 
på attraktiv kultur och hållbara processer.

• Starka sälj- och supportkanaler med möjlighet att 

erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar.
• Konkurrenskraftig och komplett produktportfölj med 

ledande support och serviceerbjudande.
• Innovativ forskning och utveckling samt effektiv 

produktion och effektiva processer.
• Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis 

samarbeten och förvärv.

Övriga upplysningar
Organisation och personal
Under perioden var medelantalet anställda personer 
1 147 (412), varav 683 (202) kvinnor och 464 (210) män. 
Av dessa var 154 (159) personer anställda i Sverige, 244 
(-) i Spanien, 85 (-) i Brasilien, 201 (88) i USA, 89 (85) i 
Danmark och 374 (80) i övriga världen. Vid periodens slut 
var antalet anställda i koncernen 1 162 (424).  

Information om transaktioner med närstående
Inga transaktioner som väsentligen påverkat resultat och 
finansiell ställning har genomförts med närstående under 
perioden. För information om närståenderelationer, se 
årsredovisningen för 2021, not 30. 

Utdelning
Den 27 april beslutade årsstämman att den föreslagna 
utdelningen på 0,80 SEK per aktie skulle betalas ut till 
aktieägarna. Utdelningen betalades ut i början av maj.
 
Riskhantering
De mest väsentliga strategiska och operationella riskerna 
som berör Vitrolifes verksamhet finns beskrivna i för-
valtningsberättelsen i årsredovisningen för 2021. Dessa 
utgörs främst av omvärldsrisker, operationella risker samt 
finansiella risker. Hanteringen av risker beskrivs dessutom 
i bolagsstyrningsrapporten i samma årsredovisning.  
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De rapporterade riskerna, såsom de beskrivs i årsredovis-
ningen 2021, bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.

Säsongseffekter
Vitrolifes försäljning påverkas relativt marginellt av 
säsongseffekter. Före och under semesterperioder sker 
oftast en nedgång i beställningarna. 

Anledningen till att beställningarna avtar före semes-
terperioderna är att fertilitetsklinikerna minimerar sina 
lager, främst av medier som har relativt kort hållbarhet, 
för att minimera kassationer. Störst negativ påverkan av 
semesterperioder får tredje kvartalet då semesterperio-
derna infaller i Europa. Under första kvartalet påverkas 
försäljningen i Kina negativt av det kinesiska nyåret i 
januari eller februari. Under fjärde kvartalet påverkas 
försäljningen i december negativt av jul- och nyårshelgen. 
Sammantaget brukar den totala försäljningen vara rela-
tivt jämn mellan första och andra halvåret.

Årsredovisning
Vitrolifes årsredovisning för 2021 kan laddas ned från 
Vitrolifes webbplats och finns i tryckt version på huvud-
kontoret i Göteborg. 

Händelser efter balansdagen
Inga händelser efter periodens slut har inträffat, vilka 
i väsentliga avseenden påverkar bedömningen av den 
finansiella informationen i denna rapport.
 

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar att halvårs-
rapporten ger en rättvisande bild av bolagets och koncer-
nens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt 
beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
bolaget och koncernbolagen står inför.

15 juli 2022
Göteborg, Sverige
 
 
 
Thomas Axelsson   Henrik Blomquist
Verkställande direktör   Styrelseledamot
 
 
 
Lars Holmqvist    Karen Lykke Sörensen
Styrelseledamot    Styrelseledamot
 
 
 
Pia Marions    Vesa Koskinen
Styrelseledamot    Styrelseledamot  
 
 
 
Jón Sigurdsson
Styrelsens ordförande 

Delårsrapport Q2 / 2022 Vitrolife AB (publ), organisationsnummer 556354-3452 13



Delårsrapport Q2 / 2022 Vitrolife AB (publ), organisationsnummer 556354-3452 14

Koncernens resultaträkningar
April– juni Januari–juni Helåret

MSEK Not  2022  2021  2022  2021  2021
Nettoomsättning  4,5 829 382 1 581 761 1 681
Kostnad för sålda varor -358 -145 -692 -277 -635
Bruttoresultat 470 237 889 484 1 046

Bestående av
Justerat bruttoresultat 489 242 927 495 1 065
Avskrivningar på förvärvsrelaterade 
immateriella tillgångar -19 -5 -38 -11 -19
Bruttoresultat 470 237 889 484 1 046

Försäljningskostnader -152 -54 -294 -104 -244
Administrationskostnader -102 -46 -200 -82 -259
Forsknings- och utvecklingskostnader -43 -25 -87 -50 -114
Övriga rörelseintäkter 2 1 2 6 10
Övriga rörelsekostnader -1 -2 -1 0 -2
Rörelseresultat 175 111 308 254 435

Bestående av
Justerat rörelseresultat 235 116 429 264 467
Avskrivningar på förvärvsrelaterade 
immateriella tillgångar -61 -5 -121 -11 -32
Rörelseresultat 175 111 308 254 435

Finansiella intäkter och kostnader -6 -1 -26 4 25
Resultat efter finansiella poster 169 110 283 258 460

Inkomstskatter -39 -23 -70 -53 -116
Nettoresultat 130 86 213 205 344

Hänförligt till
Moderbolagets aktieägare 130 86 212 204 341
Innehav utan bestämmande inflytande 0 1 1 1 3

Resultat per aktie*, SEK 0,96 0,79 1,56 1,88 2,97
Genomsnittligt antal utestående aktier 135 394 622 108 550 575 135 394 622 108 550 575 114 625 057
Antal aktier vid periodens slut 135 447 190 108 550 575 135 447 190 108 550 575 135 447 190

*Före och efter utspädning.
Av- och nedskrivningar hade en negativ påverkan om 98 MSEK (23) på resultatet under andra kvartalet, och 193 MSEK (44) på periodens resultat och 109 MSEK på resultatet 
för helåret 2021.

Rapporter över totalresultat
April– juni Januari–juni Helåret

MSEK  2022  2021  2022  2021  2021
Nettoresultat 130 86 213 205 344

Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i 
resultaträkningen
Valutakursdifferenser 425 -12 574 15 19
Summa övrigt totalresultat 425 -12 574 15 19
Totalresultat 555 75 787 221 362

Hänförligt till 
Moderbolagets aktieägare 555 74 786 219 360
Innehav utan bestämmande inflytande 0 1 1 1 3
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Koncernens rapporter över finansiell ställning

MSEK Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 2
Goodwill 13 461 410 12 995
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 609 282 4 553
Materiella anläggningstillgångar 359 160 333
Övriga finansiella anläggningstillgångar 50 27 49
Uppskjutna skattefordringar 100 11 92
Summa anläggningstillgångar 18 579 890 18 022

Omsättningstillgångar
Varulager 358 225 313
Kundfordringar 459 215 391
Aktuella skattefordringar 6 5 17
Övriga fordringar 23 8 22
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 16 32
Likvida medel 444 1 155 630
Summa omsättningstillgångar 1 328 1 624 1 407
Summa tillgångar 19 907 2 514 19 429

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 15 977 2 147 15 322
Innehav utan bestämmande inflytande 13 4 19
Summa eget kapital 15 991 2 151 15 341

Skulder 
Långfristiga skulder 2
Avsättningar 30 25 28
Uppskjutna skatteskulder 1 081 16 1 069
Upptagna lån 1 961 – 1 944
Leasingskulder 77 56 82
Övriga skulder 19 25 11
Övriga långfristiga skulder 3 168 122 3 134

Kortfristiga skulder
Upptagna lån 273 – 429
Leasingskulder 32 16 27
Leverantörsskulder 187 47 173
Aktuella skatteskulder 41 22 25
Övriga skulder 46 26 59
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 169 130 241
Summa kortfristiga skulder 748 241 954
Summa skulder 3 917 363 4 088

Summa eget kapital och skulder 19 907 2 514 19 429
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Koncernens förändringar i eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan 

bestämman-
de inflytande

Summa  
eget kapitalAktiekapital

Övrigt 
tillskjutet kapital Reserver

Balanserat 
resultat

MSEK
Ingående balans 2021-01-01 22 495 2 1 494 4 2 017 
Årets totalresultat – – 19 341 3 362 
Aktierelaterade ersättningar – – – 5 – 5
Utdelning (0,80 SEK per aktie) – – – -87 – -87
Utdelning till innehav utan bestämmande 
inflytande – – – – -1 -1
Nyemission 2 3 556 – – – 3 558
Apportemission 4 9 519 – – – 9 523
Emissionskostnader, netto efter skatt – -26 – – – -26 
Återköp av egna aktier – – – -23 – -23
Innehav utan bestämmande inflytande som 
uppkommit vid förvärv av dotterföretag – – – – 13 13 
Utgående balans 2021-12-31 28 13 544 21 1 730 19 15 341

Ingående balans 2022-01-01 28 13 544 21 1 730 19 15 341
Årets totalresultat – – 574 212 1 787
Aktierelaterade ersättningar – – – 3 – 3
Utdelning (0,80 SEK per aktie) – – – -108 – -108
Förvärv av innehav utan bestämmande 
inflytande* – – – -26 -6 -32
Utgående balans 2022-06-30 28 13 544 595 1 811 13 15 991

*Under perioden förvärvade Vitrolife AB resterande aktier (30 %) av A.T.S. Srl.

Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag
April– juni Januari–juni Helåret

MSEK  2022  2021  2022  2021  2021
Resultat efter finansiella poster 169 110 283 258 460
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 96 27 208 40 78
Betald skatt -47 -27 -78 -44 -144
Förändring av varulager -9 -12 -30 -19 -47
Förändring av rörelsefordringar -27 18 -58 -3 -5
Förändring av rörelseskulder -2 17 -55 45 42
Kassaflöde från den löpande verksamheten 180 133 270 277 384

Förvärv av rörelse, efter avdrag för likvida medel – – – – -6 447
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -20 -11 -49 -23 -62
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande – – -32 – -19
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – 14 – 16 16
Tilläggsköpeskilling -20 – -20 – -6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 3 -100 -6 6 518

Upptagna lån 30 – 30 – 2 354
Övriga långfristiga skulder 8 – 8 – –
Uppläggningsavgift lån – – -19 – –
Amortering av låneskulder -219 – -275 – -1
Amortering av leasingskulder -8 -4 -15 -8 -18
Utbetald utdelning -108 -87 -108 -87 -88
Nyemission – – – – 3 558
Emissionskostnader – – – – 33
Återköp av egna aktier – – – – -23
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -298 -91 -381 -95 5 749

Periodens kassaflöde -157 46 -211 175 -385

Likvida medel vid periodens början 583 1 118 630 974 974
Kursdifferens i likvida medel 19 -8 25 7 42
Likvida medel vid periodens slut 444 1 155 444 1 155 630
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Nyckeltal, koncernen
April– juni Januari–juni Helåret

 2022  2021  2022  2021  2021
Bruttomarginal, % 56,8 62,1 56,2 63,6 62,2
Justerad bruttomarginal, % 59,1 63,3 58,7 65,0 63,4
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA), % 32,9 35,2 31,7 39,1 32,4
Rörelsemarginal (EBIT), % 21,1 29,1 19,5 33,3 25,9
Vinstmarginal, %  15,7 22,6 13,5 27,0 20,4
Soliditet, % 80,3 85,6 80,3 85,6 79,0
Eget kapital per aktie, SEK  117,96 19,78 117,96 19,78 113,12
Avkastning på eget kapital, % 2,7 19,3 2,7 19,3 5,4
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, SEK 1,33 1,23 1,99 2,55 3,35
Nettoskuld*, MSEK 1 789,7 -1 155,5 1 789,7 -1 155,5 1 743,0

*Negativt värde innebär nettofordran.
För definitioner, motiveringar och avstämningar, se sidorna 25–27.

Moderbolagets resultaträkningar
April– juni Januari–juni Helåret

MSEK  2022  2021  2022  2021  2021
Nettoomsättning 11 7 24 11 25
Administrationskostnader -13 -12 -27 -19 -33
Övriga rörelseintäkter – 0 – 0 –
Övriga rörelsekostnader – – – – 0
Rörelseresultat -2 -5 -3 -8 -8

Erhållen utdelning från koncernföretag 159 731 159 731 731
Nedskrivning av andelar i koncernföretag  – – – – –22
Finansiella intäkter och kostnader -33 1 -51 3 22
Resultat efter finansiella poster  124 728 106 727 723

Erhållet koncernbidrag – – – – 50
Inkomstskatter 7 1 11 1 -13
Nettoresultat 132 729 117 728 760

Av- och nedskrivningar hade en negativ påverkan om - MSEK (-) på resultatet under andra kvartalet, och - MSEK (-) på periodens resultat 
och - SEK på resultatet för helåret 2021.
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Moderbolagets balansräkningar

MSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Andelar i koncernföretag 15 627 773 15 593
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 8 8
Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1 376 – 1 344
Uppskjutna skattefordringar 13 4 2
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 48 289 76
Aktuella skattefordringar – 1 –
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 9 0
Likvida medel 88 649 296
Summa tillgångar 17 165 1 733 17 323

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital 14 676 1 597 14 664
Avsättningar 13 10 11
Upplåning, långfristig del 1 958 – 1 924
Aktuella skatteskulder 4 – 4
Leverantörsskulder 2 2 2
Upplåning, kortfristig del 214 – 409
Kortfristiga skulder till koncernföretag 285 108 275
Övriga kortfristiga skulder 1 0 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 17 33
Summa eget kapital och skulder 17 165 1 733 17 323
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Not 1. Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för 
moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpas för 
koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges 
nedan, med de redovisningsprinciper som användes för upprättande 
av den senaste årsredovisningen. Inga standarder, ändringar eller 
tolkningar som träder i kraft under 2022 bedöms ha en väsentlig 
inverkan på koncernens finansiella rapporter.

Not 2. Finansiella instrument – Verkligt värde
Verkligt värde har beräknats för samtliga finansiella tillgångar 
och skulder enligt IFRS 13. Verkligt värde för övriga finansiella 
tillgångar, övriga fordringar, kundfordringar och övriga kortfristiga 
fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och övriga skulder samt 
räntebärande skulder uppskattas vara lika med dess bokförda värde 
(upplupet anskaffningsvärde). Vitrolife har lån med rörliga räntor 

och därmed bedöms det verkliga värdet överensstämma med det 
bokförda värdet. Finansiella tillgångar och skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde uppgår till 926 MSEK (1 381) respektive 
2 568 MSEK (163). 

Not 3. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

MSEK 2022-06-30  2021-06-30 2021-12-31
Koncernen
Ställda 
säkerheter 39 38 37
Eventual-
förpliktelser 14 11 12
Moderbolaget
Ställda 
säkerheter 10 11 8 
Eventual-
förpliktelser 2 7 1

Ställda säkerheter avser företagsinteckningar för egna engagemang samt ställd 
säkerhet för kapitalförsäkringar (anskaffningsvärdet). Eventualförpliktelser avser 
garantier mot externa parter samt mellanskillnad mellan marknadsvärde och bokfört 
värde för kapitalförsäkringar.

Not 4. Intäkter
Vitrolifes försäljning utgörs av produkter och tjänster, vilka tydligt 
representerar separata prestationsåtaganden. Försäljning av 
produkter intäktsförs i samband med leverans till kund. Vitrolife 
säljer även tjänster i form av service kopplad till produkter 
främst inom affärsområdet Technologies, samt även i form av 
vidarefakturering av frakter. Servicetjänsterna faktureras till stor 
del i förskott, och intäktsförs i takt med servicekontraktens löptid. 
Ej intäktsförda serviceintäkter redovisas som förutbetalda intäkter 
(avtalsskulder) i balansräkningen. Försäljning inom affärsområdet 
Genetic Services, som bildades i december 2021, rör huvudsakligen 
tjänster inom genetisk testning. Dessa tjänster intäktsförs i samband 
med leverans av testresultaten till kund. 

Vitrolife tillämpar följande geografiska segment: EMEA, Nord- och 
Sydamerika, Japan och Oceanien samt Asien. Från och med januari 
2022 kategoriserar Vitrolife sina produkter och tjänster i följande 
affärsområden: Consumables (inklusive tidigare affärsområde 
Genomics), Technologies och Genetic Services (från december 2021).  
Fördelning av intäkter per affärsområde och segment framgår av 
tabellerna nedan. Mer information kring bolagets segment återfinns 
i not 5.

Nettoomsättning för produkter och tjänster

MSEK
Apr–jun 

2022
Apr–jun 

2021
Jan–jun

2022
Jan–jun

2021
Helåret 

2021

Produkter 459 359 881 717 1 472
Tjänster 370 23 700 44 209
Summa 829 382 1 581 761 1 681

Nettoomsättning per geografiskt segment och affärsområde 

EMEA Nord- och Sydamerika Japan och Oceanien Asien Summa

MSEK
Apr–jun

2022
Apr–jun

2021
Apr–jun

2022
Apr–jun

2021
Apr–jun

2022
Apr–jun

2021
Apr–jun

2022
Apr–jun

2021
Apr–jun

2022
Apr–jun

2021
Consumables 128 119 81 69 46 32 92 60 348 280
Technologies 56 59 21 7 35 22 28 14 140 102
Genetic Services 102 – 194 – 22 – 23 – 341 –
Summa 286 178 296 75 104 55 143 74 829 382
Varav Sverige 5 5 5 5

EMEA Nord- och Sydamerika Japan och Oceanien Asien Summa

MSEK
Jan–jun

2022
Jan–jun

2021
Jan–jun

2022
Jan–jun

2021
Jan–jun

2022
Jan–jun

2021
Jan–jun

2022
Jan–jun

2021
Jan–jun

2022
Jan–jun

2021
Consumables 250 225 156 124 87 65 162 108 655 523
Technologies 133 111 38 13 62 64 47 51 281 238
Genetic Services 207 – 347 – 46 – 45 – 645 –
Summa 590 336 542 137 195 128 254 160 1 581 761
Varav Sverige 12 13 12 13
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Not 5. Segment
Vitrolife består av tre affärsområden vars produkter och tjänster 
säljs av fyra geografiska marknadsorganisationer. Från och med 
december 2021 har affärsområdet Genetic Services tillkommit. 
Vitrolife redovisar nettoomsättningen och marknadsbidraget 
per geografiskt segment. Marknadsbidraget är definierat som 
bruttoresultatet minus försäljningskostnaderna för varje marknad. 
Administrationskostnader, forsknings- och utvecklingskostnader 

samt övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader samt finansnetto 
fördelas ej per segment. Balansräkningen följs inte upp per segment. 
Rörelsesegmenten rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapporteringen som lämnas till den högsta verkställande 
beslutsfattaren. Den högsta verkställande beslutsfattaren är den 
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning 
av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion 
identifierats som den verkställande direktören.

Not 4. Forts.

EMEA Nord- och Sydamerika Japan och Oceanien Asien Summa

MSEK Helåret 2021 Helåret 2021 Helåret 2021 Helåret 2021 Helåret 2021
Consumables 466 260 134 232 1 091
Technologies 227 36 103 108 474
Genetic Services 42 58 8 8 116
Summa 735 354 245 347 1 681
Varav Sverige 25

EMEA Nord- och Sydamerika Japan och Oceanien Asien Summa

MSEK
Apr–jun

2022
Apr–jun

2021
Apr–jun

2022
Apr–jun

2021
Apr–jun

2022
Apr–jun

2021
Apr–jun

2022
Apr–jun

2021
Apr–jun

2022
Apr–jun

2021
Nettoomsättning 286 178 296 75 104 55 143 74 829 382

Bruttoresultat 161 107 156 45 66 38 88 47 470 237
Försäljningskostnader -58 -25 -57 -9 -18 -10 -19 -10 -152 -54
Marknadsbidrag 103 83 99 35 48 28 69 37 319 183
Administrationskostnader -102 -46
Forsknings- och 
utvecklingskostnader -43 -25
Övriga rörelseintäkter 
och rörelsekostnader 1 -1
Rörelseresultat 175 111
Finansnetto -6 -1
Resultat efter 
finansiella poster 169 110
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Not 5. Forts.

EMEA Nord- och Sydamerika Japan och Oceanien Asien Summa

MSEK
Jan–jun 

2022
Jan–jun 

2021
Jan–jun 

2022
Jan–jun 

2021
Jan–jun 

2022
Jan–jun 

2021
Jan–jun 

2022
Jan–jun 

2021
Jan–jun 

2022
Jan–jun 

2021
Nettoomsättning 590 336 542 137 195 129 254 159 1 581 761

Bruttoresultat 332 206 283 83 123 90 151 105 889 484
Försäljningskostnader -116 -48 -110 -17 -33 -20 -36 -20 -294 -104
Marknadsbidrag 216 158 173 66 90 71 115 85 595 380
Administrationskostnader -200 -82
Forsknings- och 
utvecklingskostnader -87 -50
Övriga rörelseintäkter 
och rörelsekostnader 1 5
Rörelseresultat 308 254
Finansnetto -26 4
Resultat efter 
finansiella poster 283 258

EMEA Nord- och Sydamerika Japan och Oceanien Asien Summa

MSEK Helåret 2021 Helåret 2021 Helåret 2021 Helåret 2021 Helåret 2021
Nettoomsättning 735 354 245 347 1 681

Bruttoresultat 446 203 169 227 1 046
Försäljningskostnader -110 -48 -38 -47 -244
Marknadsbidrag 336 155 131 180 802
Administrationskostnader -259
Forsknings- och 
utvecklingskostnader -114
Övriga rörelseintäkter 
och rörelsekostnader 7
Rörelseresultat 435
Finansnetto 25
Resultat efter 
finansiella poster 460
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Koncernens proformaresultaträkning
April– juni Januari–juni Helåret

MSEK  2022  Proforma 2021  2022  Proforma 2021  Proforma 2021
Nettoomsättning  829 696 1 581 1 380 2 817
Kostnad för sålda varor -358 -312 -692 -606 -1 247
Bruttoresultat 470 384 889 774 1 569

Bestående av
Justerat bruttoresultat 489 407 927 822 1 656
Avskrivningar på förvärvsrelaterade 
immateriella tillgångar -19 -23 -38 -48 -87
Bruttoresultat 470 384 889 774 1 569

Försäljningskostnader -152 -133 -294 -257 -529
Administrationskostnader -102 -77 -200 -150 -323
Forsknings- och utvecklingskostnader -43 -38 -87 -93 -182
Övriga rörelseintäkter 2 0 2 6 9
Övriga rörelsekostnader -1 0 -1 0 -2
Rörelseresultat 175 136 308 281 542

Bestående av
Justerat rörelseresultat 235 199 429 409 789
Avskrivningar på förvärvsrelaterade 
immateriella tillgångar -61 -63 -121 -128 -247
Rörelseresultat 175 136 308 281 542

Finansiella intäkter och kostnader -6 3 -26 -10 -45
Resultat efter finansiella poster 169 139 283 270 497

Inkomstskatter -39 -24 -70 -51 -74
Nettoresultat 130 115 213 219 423

Hänförligt till
Moderbolagets aktieägare 130 115 212 219 421
Innehav utan bestämmande inflytande 0 1 1 0 3

Resultat per aktie*, SEK 0,96 0,85 1,56 1,62 3,11
Genomsnittligt antal utestående aktier 135 394 622 135 394 622 135 394 622 135 394 622 135 394 622
Antal aktier vid periodens slut 135 447 190 135 447 190 135 447 190 135 447 190 135 447 190

*Före och efter utspädning.
Av- och nedskrivningar hade en negativ påverkan om 98 MSEK (93) på resultatet under andra kvartalet, och 193 MSEK (183) på periodens resultat och 364 MSEK på 
proformaresultatet för helåret 2021.

Proformavärden
Proforma omfattande koncernens resultaträkningar ovan visar koncernens resultaträkningar som om förvärvet hade ägt rum den 1 januari 2021. Dessa belopp har beräknats 
med hjälp av företagets resultat justerat för: 
• Ytterligare avskrivning som skulle ha belastat resultatet under förutsättning att justeringen till verkligt värde för immateriella anläggningstillgångar hade tillämpats från 1 

januari 2021, tillsammans med hänförliga skatteeffekter. 
• Ränte- och uppläggningskostnader avseende lån hänförliga till Igenomix som avslutades i samband med förvärvet har återlagts i proformaresultatet. 
• Ytterligare ränte- och uppläggningskostnader hänförliga till nyupptagna lån i samband med förvärvet har belastat proformaresultatet. 
• Engångskostnader avseende transaktionen har återförts i proformaresultatet.

Proformanettoomsättning
Nettoomsättning EMEA Nord- och Sydamerika Japan och Oceanien Asien Summa

MSEK
Apr–jun 

2022
Apr–jun 

2021
Apr–jun 

2022
Apr–jun 

2021
Apr–jun 

2022
Apr–jun 

2021
Apr–jun 

2022
Apr–jun 

2021
Apr–jun 

2022
Apr–jun 

2021
Consumables 128 119 81 69 46 32 92 60 348 280
Technologies 56 59 21 7 35 22 28 14 140 102
Genetic Services 102 117 194 157 22 23 23 17 341 314
Summa 286 295 296 232 104 78 143 91 829 696
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Proformanettoomsättning
Nettoomsättning EMEA Nord- och Sydamerika Japan och Oceanien Asien Summa

MSEK
Jan–jun 

2022
Jan–jun 

2021
Jan–jun 

2022
Jan–jun 

2021
Jan–jun 

2022
Jan–jun 

2021
Jan–jun 

2022
Jan–jun 

2021
Jan–jun 

2022
Jan–jun 

2021
Consumables 250 225 156 124 87 65 162 108 655 523
Technologies 133 111 38 13 62 64 47 51 281 238
Genetic Services 207 246 347 299 46 43 45 32 645 619
Summa 590 581 542 436 195 171 254 191 1 581 1 380

Proforma försäljningstillväxt i lokala valutor
2022

Genetic Services inklusive 
försäljning covid-19 EMEA

Nord- och 
Sydamerika

Japan och 
Oceanien Asien Summa

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Organisk tillväxt i lokala valutor, MSEK -21 -49 11 6 -1 3 3 8 -8 -32
Organisk tillväxt i lokala valutor, % -18 -20 6 2 -3 7 16 24 -3 -5
Valutaeffekter, MSEK 7 11 26 42 0 0 3 5 35 58
Valutaeffekter, % 6 4 17 14 -2 0 18 16 11 9
Total tillväxt, MSEK -14 -39 36 49 -1 3 6 13 27 26
Total tillväxt, % -12 -16 23 16 -4 7 34 40 9 4

2022

Vitrolifekoncernen inklusive 
försäljning covid-19 EMEA

Nord- och 
Sydamerika

Japan och 
Oceanien Asien Summa

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Organisk tillväxt i lokala valutor, MSEK -23 -18 24 40 24 19 37 39 62 80
Organisk tillväxt i lokala valutor, % -8 -3 10 9 31 11 41 20 9 6
Valutaeffekter, MSEK 15 27 39 65 2 4 14 24 70 120
Valutaeffekter, % 5 5 17 15 3 3 15 12 10 9
Total tillväxt, MSEK -8 9 63 106 26 23 51 63 133 200
Total tillväxt, % -3 2 27 24 33 14 56 33 19 15

2022

Genetics Services exklusive  
försäljning covid-19 EMEA

Nord- och 
Sydamerika

Japan och 
Oceanien Asien Summa

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Organisk tillväxt i lokala valutor, MSEK 2 9 15 24 0 4 3 8 21 45
Organisk tillväxt i lokala valutor, % 2 5 10 9 2 9 16 24 7 8
Valutaeffekter, MSEK 7 11 24 40 0 0 3 5 33 56
Valutaeffekter, % 7 6 16 14 -2 0 18 14 12 11
Total tillväxt, MSEK 9 20 39 64 0 4 6 12 54 100
Total tillväxt, % 10 11 26 23 0 9 34 39 19 19

2022

Vitrolifekoncernen exklusive
försäljning covid-19 EMEA

Nord- och 
Sydamerika

Japan och 
Oceanien Asien Summa

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Organisk tillväxt i lokala valutor, MSEK 1 40 29 58 25 20 37 39 91 157
Organisk tillväxt i lokala valutor, % 0 8 13 14 32 12 41 20 14 12
Valutaeffekter, MSEK 15 27 38 63 2 4 14 23 69 118
Valutaeffekter, % 5 5 16 15 3 3 16 12 10 9
Total tillväxt, MSEK 15 67 66 121 27 24 51 62 160 275
Total tillväxt, % 6 13 29 29 35 14 56 33 24 21
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Koncernens resultaträkningar per kvartal
Apr–jun Jan-Mar Okt–dec Jul–sep Apr–jun Jan-Mar Okt–dec Jul–sep

MSEK  2022  2022  2021  2021  2021  2021  2020  2020
Nettoomsättning  829 752 514 405  382  379 382  320 
Kostnad för sålda varor -358 -333 -215 -143 -145 -132  -130 -121
Bruttoresultat 470 418 299  262 237  247 252 199 

Försäljningskostnader -152 -142 -90 -50 -54 -50  -48  -41
Administrationskostnader -102 -98 -136 -42  -46 -36 -27 -31
Forsknings- och 
utvecklingskostnader -43 -44 -37  -28 -25  -24 -26  -18
Övriga rörelseintäkter och 
rörelsekostnader 2 -1 3 0 -1  6 -3  3 
Rörelseresultat 175 133 39 142  111 142 147  112 

Finansiella intäkter och kostnader -6 -20 22 -1 -1  5  -10 1
Resultat efter finansiella poster 169 113 61 141 110 148 138 113

Inkomstskatter -39 -31 -28 -36  -23  -29  -30  -24 
Nettoresultat  130 82 33  105 86  119 107  89

Hänförligt till
Moderbolagets aktieägare 130 82 33 104  86 118 107  88 
Innehav utan bestämmande 
inflytande 0 1 1 0 0 1 0 0

Av- och nedskrivning -98 -95 -45 -20  -23  -21 -17 -21 

Nyckeltal per kvartal, koncernen totalt
Apr–jun Jan-Mar Okt–dec Jul–sep Apr–jun Jan-Mar Okt–dec Jul–sep

 2022  2022  2021  2021  2021  2021  2020  2020
Eget kapital, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, MSEK 15 977 15 529 15 322 5 772 2 147 2 159 2 013 1 956
Eget kapital per aktie, SEK 117,96 114,65 113.12 48,83 19,78 19,89 18,54 18,02
Avkastning på eget kapital, % 2,7 3.1 5,4 13,7 19,3 16,2 14,8 14,6
Kassaflöde från löpande 
verksamheten per aktie, SEK  1,33 0,66 0,00 0,91 1,23 1,32 1,58  0,89
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Nyckeltalsdefinitioner
Denna rapport innehåller alternativa nyckeltal som ej definieras av 
IFRS, men som av bolagsledningen anses underlätta för investerare 
att analysera koncernens resultatutveckling och finansiella position. 
Investerare bör betrakta dessa alternativa nyckeltal som ett 
komplement snarare än en ersättning för finansiell information 
enligt IFRS. Observera att Vitrolifes definitioner av dessa alternativa 
nyckeltal kan skilja sig från andra företags definitioner av samma 
begrepp.

Följande definitioner beskriver de nyckeltal som används, refereras 
till och presenteras i de finansiella rapporterna. Mått som återfinns 
direkt i de finansiella rapporterna och kan beräknas baserat på 
nedan definitioner har inte inkluderats i tabellerna på de kommande 
sidorna.

Resultat- och avkastningsmått

Bruttoresultat
Definition: Nettoomsättning minus kostnad för sålda varor.
Syfte: Måttet visar koncernens resultat före påverkan av kostnader 
såsom försäljningskostnader och administrativa kostnader.

Bruttomarginal, %
Definition: Bruttoresultat i relation till periodens nettoomsättning. 

Rörelseresultat (EBIT)
Definition: Nettoomsättning minus alla kostnader hänförliga 
till rörelsen inklusive av- och nedskrivningar på materiella och 
immateriella tillgångar men exklusive finansnetto och skatt.
Syfte: Måttet används för att mäta operativ lönsamhet samt 
koncernens måluppfyllnad.

Rörelsemarginal (EBIT), %
Definition: Rörelseresultat (EBIT), i relation till periodens 
nettoomsättning.

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
Definition: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på materiella 
och immateriella tillgångar.
Syfte: Måttet används för att mäta resultatet från den löpande 
verksamheten, oberoende av av- och nedskrivningar. Bolaget har 
som målsättning att uppnå tillväxt under lönsamhet som följs upp 
genom rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA).

Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA), %
Definition: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar i relation till periodens 
nettoomsättning.

Justerat brutto- och rörelseresultat
Definition: Brutto- och rörelseresultat före avskrivningar på 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
Syfte: Då Vitrolifes brutto- och rörelseresultat väsentligt påverkas 
av avskrivningar på övervärden kopplade till de förvärv som 
koncernen genomfört bedömer ledningen att koncernens lönsamhet 
och intjäningsförmåga lämpligast åskådliggörs genom att presentera 
brutto- och rörelseresultat rensat för avskrivningar på dessa 
övervärden. 

Justerad brutto- och rörelsemarginal, %
Definition: Justerat brutto- och rörelseresultat i relation till 
periodens nettoomsättning.

Avkastning på eget kapital
Definition: Nettoresultat, rullande 12 månader, i relation till 
genomsnittligt eget kapital för perioden. (Genomsnitt beräknat 
baserat på de fyra senaste kvartalen). 
Syfte: Vitrolife bedömer att avkastning på eget kapital är ett 
lämpligt mått för att åskådliggöra för intressenter hur effektivt 
koncernen investerar sitt egna kapital. 

MSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Genomsnittligt eget 
kapital 13 150 2 069 6 350
Nettoresultat, 
rullande 12 månader 349 399 341
Avkastning på eget 
kapital, % 2,7 19,3 5,4

Kapitalmått

Nettoskuld
Definition: Kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder, 
justerat för IFRS 16-effekt, minus räntebärande fordringar minus 
likvida medel.
Syfte: Ett av Vitrolifes finansiella mål är att ha en stark kapitalbas 
för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom 
förvärv. Definitionen av den här åtgärden har omformulerats för 
att återspegla införandet av IFRS 16 den 1 januari 2019, eftersom 
finansiella skulder kopplade till leasingavtal inte ingår i beräkningen 
av nettoskulden.

Nettoskuld/EBITDA rullande 12 mån
Definition: Nettoskuld i förhållande till EBITDA under en rullande 
12-månadersperiod.
Syfte: Ett av Vitrolifes finansiella mål är att ha en stark kapitalbas 
för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom 
förvärv. Kopplat till detta övervakar koncernens ledning måttet 
netto skuld i förhållande till rullande 12 månaders rörelseresultat 
före av- och nedskrivningar (EBITDA). Enligt Vitrolifes finansiella 
mål bör detta mått i normala fall inte överstiga tre gånger. 
Ledningen bedömer att detta mått ger kreditgivare och investerare 
betydelsefull information rörande koncernens syn på skuldsättning.
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MSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Upplåning,  
långfristig del 1 961 – 1 945
Långfristiga 
leasingskulder 77 56 82
Upplåning,  
kortfristig del 273 – 429
Kortfristiga 
leasingskulder 32 16 27
Justering av 
leasingskulder -110 -72 -110
Likvida medel -444 -1 155 -630
Nettoskuld 1 790 -1 155 1 743

Rörelseresultat, 
rullande 12 mån 490 513 435
Av- och 
nedskrivningar, 
rullande 12 mån 258 82 109
Rullande 12 mån 
EBITDA 748 596 544

Nettoskuld/EBITDA 
rullande 12 mån 2,4 -1,9 3,2

Soliditet, %
Definition: Eget kapital och innehav utan bestämmande inflytande i 
relation till balansomslutningen.
Syfte: Måttet visar hur stor andel av bolagets totala tillgångar som 
finansieras av eget kapital. En hög soliditet är ett mått på finansiell 
styrka och används för att mäta måluppfyllnad. 

Rörelsekapital
Definition: Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minskade 
med kortfristiga icke räntebärande skulder.
Syfte: Måttet används för att visa hur mycket kapital som behövs för 
att finansiera den löpande verksamheten.

Aktierelaterade mått

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Definition: Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i 
förhållande till periodens genomsnittliga antal utestående aktier.
Syfte: Måttet används för att visa det kassaflöde som genereras av 
bolagets löpande verksamhet fördelat per aktie.
 
Eget kapital per aktie
Definition: Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier på 
balansdagen.
Syfte: Måttet visar bolagets nettovärde per aktie och avgör om ett 
bolag ökar aktieägarnas förmögenhet över tid.

Resultat per aktie (definierad av IFRS)
Definition: Nettoresultat för perioden hänförligt till Vitrolifes ägare i 
förhållande till periodens genomsnittliga antal utestående aktier. 

EBITDA per aktie 
Definition: EBITDA i förhållande till periodens genomsnittliga antal 
utestående aktier.
Syfte: Måttet visar rörelseresultat per aktie genererat i 
verksamheten.

Övriga mått

Rullande 12 månader
Definition: Nyckeltal beräknade utifrån rullande 12-månadersvärden 
baseras på de fyra senaste kvartalsrapporterna och redovisningen.
Syfte: Rullande 12 månader ger en tydligare bild av försäljning eller 
lönsamhet och en mer rättvisande bild av nyckeltalets utveckling. 

Organisk tillväxt
Definition: Organisk tillväxt avser försäljningstillväxt från befintlig 
verksamhet justerad för förvärv och avyttringar. Ett förvärv eller 
en försäljning inkluderas endast i beräkningen av organisk tillväxt 
då det ingår med lika antal månader i nuvarande period och 
motsvarande period föregående år. I annat fall inkluderas det i 
beräkningen för förvärvad tillväxt.
Syfte: Organisk tillväxt exkluderar effekterna av förändringar 
i koncernens struktur vilket möjliggör en jämförelse av 
nettoomsättningen över tid.

Försäljningstillväxt i lokala valutor
Definition: Tillväxt i lokal valuta är försäljningstillväxt justerat för 
valutaeffekter. Detta beräknas som periodens försäljning i lokala 
valutor omräknat med hjälp av en förutbestämd växelkurs i relation 
till försäljningen motsvarande period föregående år i lokala valutor 
omräknat till samma valutakurs.
Syfte: Eftersom Vitrolife har en stor andel försäljning i andra valutor 
än redovisningsvalutan SEK påverkas omsättningen inte enbart av 
faktisk tillväxt, utan även av valuta effekter. Måttet används för att 
analysera försäljning justerad för valutaeffekter. De procentuella 
effekterna i följande tabeller beräknas som respektive belopp i MSEK 
i relation till nettoomsättningen för samma period föregående år 
(vilket anges i not 4).
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Försäljningstillväxt i lokala valutor
2022

Consumables EMEA
Nord- och 

Sydamerika
Japan och 
Oceanien Asien Summa

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Organisk tillväxt i lokala valutor, MSEK 4 14 2 13 12 19 23 38 41 84
Organisk tillväxt i lokala valutor, % 3 6 2 11 37 29 39 35 15 16
Valutaeffekter, MSEK 6 11 11 18 2 3 9 15 28 48
Valutaeffekter, % 5 5 16 15 6 5 15 14 10 9
Total tillväxt, MSEK 10 25 12 32 14 22 32 54 68 132
Total tillväxt, % 8 11 18 26 43 33 54 50 24 25

2022

Technologies EMEA
Nord- och 

Sydamerika
Japan och 
Oceanien Asien Summa

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Organisk tillväxt i lokala valutor, MSEK -5 17 11 21 12 -3 12 -7 30 28
Organisk tillväxt i lokala valutor, % -9 15 174 162 55 -4 80 -14 29 12
Valutaeffekter, MSEK 2 5 3 5 1 1 2 3 8 15
Valutaeffekter, % 4 5 47 36 3 2 13 6 8 6
Total tillväxt, MSEK -3 23 14 25 13 -1 13 -4 38 43
Total tillväxt, % -5 20 221 197 58 -2 93 -8 37 18

2022

Genetic Services EMEA
Nord- och 

Sydamerika
Japan och 
Oceanien Asien Summa

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Förvärvad tillväxt, MSEK 95 197 168 305 22 46 20 40 306 587
Förvärvad tillväxt, % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valutaeffekter, MSEK 7 11 25 42 0 0 3 5 35 58
Valutaeffekter, % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Total tillväxt, MSEK 102 207 194 347 22 46 23 45 341 645
Total tillväxt, % n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022

Summa EMEA
Nord- och 

Sydamerika
Japan och 
Oceanien Asien Summa

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Apr–
jun

Jan–
jun

Organisk tillväxt i lokala valutor, MSEK -2 31 13 34 24 16 35 31 70 112
Organisk tillväxt i lokala valutor, % -1 9 17 25 44 12 47 20 18 15
Förvärvad tillväxt, MSEK 95 197 168 305 22 46 20 40 306 587
Förvärvad tillväxt, % 54 59 223 222 41 36 27 25 80 77
Valutaeffekter, MSEK 15 27 39 65 2 4 14 24 70 120
Valutaeffekter, % 8 8 52 48 4 3 19 15 18 16
Total tillväxt, MSEK 109 255 221 404 49 66 68 94 447 820
Total tillväxt, % 61 76 292 295 89 52 92 59 117 108
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Ordlista
Följande förklaringar är avsedda som en 
hjälp för läsaren för att förstå vissa specifika 
termer och uttryck i Vitrolifes rapporter:

Biologiska kvalitetstester
Med hjälp av biologiska system (levande 
celler, organ eller djur) testa hur väl en 
produkt eller insatsvara fungerar i relation 
till en kravspecifikation.

Biopsi
Provtagning av en eller flera celler från 
levande vävnad för vidare analys.

Bioteknik
Kombination av biologi och teknik som i 
första hand innebär att använda celler eller 
komponenter från celler (såsom enzymer 
eller DNA) i tekniska tillämpningar.

Blastocyst
Ett embryo dag 5–7 efter befruktning. 
Celldelningen har gått så långt att den 
första celldifferentieringen har ägt rum och 
embryot har därmed fått två olika typer av 
celler.

Cellterapi
Process där nya celler tillförs en vävnad för 
att behandla ett sjukdomstillstånd.

Klinisk studie/prövning
En undersökning på friska eller sjuka 
människor för att studera effekten av ett 
läkemedel eller en behandlingsmetod.

Embryo
Ett befruktat ägg som har blivit flercelligt.

In vitro (latin för ”i glas”)
En biologisk process som utförs utanför en 
levande organism och i en artificiell miljö, 
exempelvis i ett provrör.

In vivo (latin ”i livet”)
Biologiska processer som uppstår i celler och 
vävnader i en levande organism. 

Inkubator
Utrustning för odling av embryon i 
kontrollerad miljö. 

IUI
IUI – Intra-Uterine Insemination (artificiell 
insemination). En hög koncentration av 
aktiva spermier förs in i livmodern för att 
öka möjligheten till befruktning.

IVF – In Vitro Fertilisering,  
provrörs befruktning
Föreningen av de manliga och kvinnliga 
könscellerna och påföljande odling av 
embryon utanför kroppen. 

Medicinteknik
Omfattar hjälpmedel som används för 
att ställa diagnos på sjukdom, behandla 
sjukdom och för rehabilitering.

PGT-A
Preimplantatorisk genetisk testning 
för aneuploidi (PGT-A), även kallat 
preimplantatorisk genetisk screening (PGS), 
är ett test av antal kromosomer, som kan 
användas vid in vitro fertilisering (IVF) 
för att förutse kromosomstatusen hos ett 
embryo från en biopsi av en eller flera celler. 
Resultatet av PGT-A underlättar selektion av 
embryon som sannolikt har ett normalt antal 
kromosomer (euploid) och undvika dem med 
ett onormalt antal kromosomer (aneuploid), 
vilket kan resultera i att införandet 
misslyckas eller i missfall. 
 

PGT-M
Preimplantatorisk genetisk testning för 
monogena sjukdomar (PGT-M), även kallat 
preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) 
är ett test för att hitta specifika ärftliga 
genetiska sjukdomar som orsakas av en 
enda gendefekt. Testet kan användas för 
att avgöra vilket embryo som inte har den 
genetiska sjukdomen för att säkerställa att 
barnet inte påverkas. 

Preklinisk studie/prövning
Forskning som genomförs innan läkemedel 
eller behandlingsmetod är tillräckligt 
dokumenterat för att studeras hos 
människor, till exempel testning av 
substanser på vävnadsprov samt senare 
testning på försöksdjur.

Time-lapse
Teknik som kan användas för övervakning av 
embryo. Bilder tas av embryots utveckling 
med korta tidsintervall som därefter spelas 
upp som en film och analyseras.

Vitrifikation
Process för att konvertera ett material till 
ett glasliknande fast tillstånd, till exempel 
genom snabb nedfrysning av ägg och 
embryon för att frysförvara dem inför 
framtida IVF-behandlingar.
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Vitrolifes delårsrapporter publiceras på bolagets webbplats vitrolife.com och skickas 
till aktieägare som har angett att de önskar få informationen.
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2 februari 2023
Bokslutskommuniké 2022

21 april 2023
Delårsrapport Q1 2023

27 april 2023
Årsstämma 2023

14 juli 2023
Delårsrapport Q2 2023

27 oktober 2023
Delårsrapport Q3 2023

2 februari 2024
Bokslutskommuniké 2023

Finansiella rapporter 

Den här kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.  
Detta är en svensk översättning av en engelsk delårsrapport. Vid osäkerhet har den svenska texten företräde.

Framåtblickande uttalanden 
Rapporten kan innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar styrelsens och ledningens 
nuvarande uppfattning med hänsyn till marknaden, vissa framtida händelser och finansiellt resultat. 
Även om uttalandena bygger på uppskattningar anser företagsledningen att förväntningarna som 
återges i dessa framåtblickande uttalanden bygger på rimliga antaganden, och inga garantier kan 
ges för att förväntningarna kommer att visa sig korrekta. Framåtblickande uttalanden baseras på 
omständigheterna dagen för offentliggörandet och det faktiska resultatet kan vara väsentligt an-
norlunda. Vitrolife frånsäger sig alla avsikter eller skyldigheter att uppdatera dessa framåtblickande 
uttalanden. De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som berör Vitrolifes verksamhet 
och bransch beskrivs i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2021. Dessa utgörs främst av 
makroekonomiska risker, operationella risker samt finansiella risker.

Frågor kan ställas till
Thomas Axelsson, CEO, tel. +46 31 721 80 01
Patrik Tolf, CFO, tel. + 46 31 766 90 21

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning 
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentlig-
görande den 15 juli 2022 kl. 08.00 (CEST).
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