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DELÅRSRAPPORT APRIL–JUNI 2017

Andra kvartalet 

 Nettoomsättningen ökade med 14,5 

procent till 141,6 MEUR (123,7 MEUR). 

Nettoomsättningen i konstant valuta ökade 

organiskt med 12,2 procent. 

 Rörelseresultatet mer än tredubblades till 

5,7 MEUR (1,6 MEUR), vilket motsvarar 

en rörelsemarginal på 4,0 procent (1,3 

procent). 

 Nettoresultatet uppgick till 2,3 MEUR (-1,1 

MEUR), vilket motsvarar en vinstmarginal 

på 1,6 procent (-0,9 procent).  

 Kassaflödet från den löpande 

verksamheten uppgick till 8,9 MEUR (3,2 

MEUR). 

 Vinst per aktie före/efter utspädning (EPS) 

var 0,016 EUR (-0,015 EUR).  

 EBITDA ökade med 17,3 procent till 12,2 

MEUR (10,4 MEUR), vilket motsvarar en 

EBITDA-marginal på 8,6 procent (8,4 

procent). Exklusive noteringskostnader 

ökade EBITDA med 30,8 procent till 13,6 

MEUR, motsvarande en EBITDA-marginal 

på 9,6 procent. 

 

 

 Medlemsantalet ökade med 17,1 procent 

och uppgick per den 30 juni 2017 till 

964 000 (823 000). Antalet under kvartalet 

genomförda laboratorietester ökade med 

10,7 procent till 31 miljoner (28 miljoner).  

 Medicovers B-aktier noterades på Nasdaq 

Stockholm den 23 maj 2017. 

Första halvåret 

 Nettoomsättningen ökade med 17,8 

procent till 283,5 MEUR (240,7 MEUR). 

Nettoomsättningen i konstant valuta ökade 

organiskt med 15,4 procent. 

 Nettoresultatet mer än fyrdubblades till 6,7 

MEUR (1,6 MEUR), vilket motsvarar en 

vinstmarginal på 2,4 procent (0,7 procent).  

 EBITDA ökade med 23,9 procent till 25,4 

MEUR (20,5 MEUR), vilket motsvarar en 

EBITDA-marginal på 9,0 procent (8,5 

procent). Exklusive för kostnader för 

noteringen ökade EBITDA med 32,7 

procent till 27,2 MEUR, motsvarande en 

EBITDA-marginal på 9,6 procent. 

 

 

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 

Miljoner euro (MEUR) 
Kv 2 
2017 

Kv 2 
2016 

För-
ändring 6m 2017 6m 2016 

För-
ändring 

Helår 
2016 

Nettoomsättning 141,6 123,7 14,5% 283,5 240,7 17,8% 497,3 

Rörelseresultat  5,7  1,6 256,3%  12,5  7,0 78,6% 17,6 

Rörelsemarginal, % 4,0% 1,3%  4,4% 2,9%  3,5% 

Nettoresultat 2,3  -1,1 i/m  6,7  1,6 318,8% 6,5 

Vinstmarginal, % 1,6% -0,9%  2,4% 0,7%  1,3% 

Vinst per aktie, EUR  0,016  -0,015- i/m  0,054  0,007 671,4% 0,046 

Vinst per aktie efter utspädning, EUR  0,016  -0,015 i/m  0,054  0,007 671,4% 0,045 

        

EBITDA1)  12,2   10,4  17,3%  25,4   20,5  23,9% 44,3 

EBITDA-marginal, %1 8,6% 8,4%  9,0% 8,5%  8,9% 

        

 
1 För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not 10 
  

http://www.medicover.com/
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VD-ORD 

Jag är mycket nöjd med det resultat som Medicover redovisar i sin första 

delårsrapport som börsnoterat företag. Vi rapporterade en stark 

nettoomsättningsökning på 14,5 procent och EBITDA ökade med 17,3 procent 

under kvartalet. Nettoomsättningen i konstant valuta ökade organiskt med 12,2 

procent. Sammantaget nådde vi en nettoomsättning på 141,6 MEUR (123,7 

MEUR) för andra kvartalet, och en EBITDA på 12,2 MEUR (10,4 MEUR). 

Justerat för noteringskostnader ökade EBITDA med 30,8 procent till 13,6 

MEUR (10,4 MEUR). 

Healthcare Services redovisade stark tillväxt för kvartalet med stöd av 

gynnsam marknadsutveckling i Polen och Rumänien. Medlemsbasen fortsätter 

att öka, vilket driver omsättningstillväxten i de etablerade verksamheterna. 

Tillväxten var 15,8 procent under kvartalet, vilket ökade omsättningen till 70,3 

MEUR (60,7 MEUR). Nettoomsättningen i konstant valuta ökade organiskt 

med 11,9 procent. 

Klinikverksamheten i Tyskland är en stark tillväxtmotor för Diagnostic Services, och bidrog med 12,0 MEUR 

(6,4 MEUR) till kvartalets omsättning. Dock planar effekt på kvartals-omsättningen nu ut, eftersom vi inte 

har förvärvat  några nya kliniker sedan början av året. Vi förväntar oss dock att tillväxten på området tar fart 

igen i takt med fortsatta investeringar i kliniker i Tyskland. Under kvartalet ökade Diagnostic Services sin 

omsättning med 13,5 procent till 73,8 MEUR (65,0 MEUR), med en organisk nettoomsättningstillväxt i 

konstant valuta på 12,9 procent. Omsättningstillväxten reflekterar god tillväxt i samtliga marknader där 

privat finansiering ökat.  

Lönsamheten utvecklades väl under kvartalet. Båda segmenten bidrog till resultatet, och särskilt väl 

utvecklades klinikverksamheten i Tyskland. Lönsamheten för Healthcare Services påverkades positivt av 

den sena påsken, som minskade utnyttjandegraden och därmed kostnaderna jämfört med föregående år.  

Båda segmenten utvecklas bra, vilket speglar en fortsatt ekonomisk stabilitet på samtliga större marknader 

samt välfungerande väletablerade verksamheter. Dock planeras just nu förändringar av ett antal 

statsfinansierade program i Polen. Bland annat har vår IVF-verksamhet i Polen påverkats av dessa 

finansieringsförändringar sedan mitten av 2016, men vi har i dagsläget i stort sett lyckats ersätta denna 

intäktskälla med privatfinansiering. Vår starka grund med privatbetald finansiering skyddar oss från 

merparten av dessa förändringar. 

Börsnoteringen genomfördes framgångsrikt under kvartalet och emissionslikviden uppgick brutto till 207,6 

MEUR, vilket stärker vår balansräkning avsevärt och ger oss bättre möjligheter att öka tillväxttakten. Vår 

målsättning är att fortsätta att leverera på våra långsiktiga mål och strategi, och öka närvaron på våra 

huvudmarknader genom förvärv. 

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för ett fantastiskt arbete med börsnoteringen, samtidigt som 

verksamheten löpte på lika fokuserat som vanligt under perioden. 
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NETTOOMSÄTTNING ANDRA KVARTALET 2017 

Koncernens nettoomsättning ökade med 14,5 

procent till 141,6 MEUR (123,7 MEUR). 

Nettoomsättningen i konstant valuta ökade organiskt 

med 12,2 procent. Den polska zlotyn har stärkts 

jämfört med föregående år, och fundamenta drivs av 

en stark ekonomisk utveckling. 

 

 

 

 

Healthcare Services redovisade en nettoomsättning 

om 70,3 MEUR (60,7 MEUR), en ökning med 15,8 

procent (organisk tillväxt i konstant valuta var 11,9 

procent). Antalet medlemmar ökade med 17,1 

procent till 964 000 vid periodens slut (823 000). En 

stark arbetsmarknad i de viktigaste 

verksamhetsländerna ökade antalet medlemmar som 

omfattas av den abonnemangsbaserade 

företagshälsovården. Detta har varit den starkaste 

tillväxtfaktorn, och svarat för ungefär två tredjedelar 

av tillväxten. Privat betalande kunder är den andra 

drivkraften bakom tillväxten. Healthcare Services har 

sett en fortsatt god ekonomisk utveckling i koncernens huvudmarknader med ökad sysselsättning, 

reallöneökningar och ökade konsumentutgifter. Att påsken 2017 inföll under andra kvartalet påverkade den 

privatfinansierade delen av segmentet, men eftersom denna är mindre än den abonnemangsfinansierade 

delen påverkas segmentet endast obetydligt. 

 

Diagnostic Services redovisade en nettoomsättning 

om 73,8 MEUR (65,0 MEUR), en ökning med 13,5 

procent (organisk tillväxt i konstant valuta var 12,9 

procent). Antalet laboratorietester ökade med 10,7 

procent till 31 miljoner (28 miljoner). Eftersom en stor 

del av omsättningen i segmentet kommer från kunder 

som själva betalar sina avgifter påverkar tidpunkten 

för påsken. Påsken inföll under andra kvartalet, i 

stället för första kvartalet 2016, och den ortodoxa 

påsken sammanföll med första maj 2016. Det innebar 

att försäljningen var högre första kvartalet 2017, 

eftersom verksamheten inte stördes av en storhelg, jämfört med andra kvartalet där det var många 

allmänna helgdagar och många tog ledigt kring påsken. Justerat för arbetsdagseffekter ökade den 

underliggande försäljningen per arbetsdag på huvudmarknaderna under andra kvartalet. Den tyska 

klinikverksamheten fortsatte att bidra starkt till den kraftiga ökningen på årsbasis. Eftersom antalet kliniker 

nu är stabilt minskar den kvartalsvisa ökningen och omsättningen var bara något högre än första kvartalet 

2017, även det en effekt av när påsken inföll. Arbetet  att öka antalet läkare på dessa kliniker kommer att 

fortsätt, vilket driver tillväxten, samt fortsatt försöka förvärva etablerade kliniker. Klinikverksamheten i 

Tyskland omsatte 12,0 MEUR (6,4 MEUR). De etablerade verksamheterna uppvisade stark tillväxt på 

samtliga huvudmarknader. Fortsatt stabil ekonomi i Rumänien och Polen samt en ekonomisk återhämtning i 

Ukraina har bidragit till ökad förmåga att finansiera privata vårdtjänster, samt fler provtagningsställen har 

ökat tillväxten. 
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NETTOOMSÄTTNING FÖRSTA HALVÅRET 2017 

Koncernens nettoomsättning ökade med 17,8 

procent till 283,5 MEUR (240,7 MEUR). 

Nettoomsättningen i konstant valuta ökade 

organiskt med 15,4 procent. Den polska zlotyn har 

stärkts jämfört med föregående år, och fundamenta 

drivs av en stark ekonomisk utveckling. 

 

 

 

 

 

 

Healthcare Services redovisade en 

nettoomsättning om 137,8 MEUR (119,7 MEUR), 

en ökning med 15,1 procent (organisk tillväxt i 

konstant valuta var 11,3 procent). En stark 

arbetsmarknad och ett fortsatt gynnsamt 

ekonomiskt klimat ökade såväl medlemsantalet 

som omsättningen i den abonnemangsbaserade 

verksamheten, som stod för cirka två tredjedelar 

av tillväxten. Den privatfinansierade verksamheten 

i både Polen och Rumänien växer snabbare än så, 

men från en lägre nivå, och utgör den resterande 

tredjedelen av tillväxten. 

 

 

 

Diagnostic Services redovisade en 

nettoomsättning om 150,6 MEUR (124,9 MEUR), 

en ökning med 20,6 procent (organisk tillväxt i 

konstant valuta var 19,7 procent). Antalet 

laboratorietester ökade med 12,5 procent till 63 

miljoner (56 miljoner). Den tyska 

klinikverksamheten bidrog mest till den starka 

tillväxten, tack vare ökade intäkter från läkarbesök 

och fler remitteringar. De 14 kliniker som 2016 

öppnades eller övertogs var samtliga i drift första 

halvåret 2017, men inga nya kliniker startades 

under första halvåret. Klinikverksamheten i 

Tyskland omsatte 23,9 MEUR (10,1 MEUR). De 

etablerade verksamheterna hade också en bra 

utveckling på samtliga marknader, däribland laboratorieverksamheten i Tyskland. Som nämnts ovan är det 

ekonomiska läget gynnsamt för tillväxt. 
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RESULTATUTVECKLING ANDRA KVARTALET 2017 

Rörelseresultatet (EBIT) mer än tredubblades till 5,7 MEUR (1,6 MEUR), och rörelsemarginalen ökade 

med 2,7 procentenheter till 4,0 procent (1,3 procent). Kostnader för börsnoteringen på 1,4 MEUR belastade 

resultatet under andra kvartalet 2017. Justerat för noteringskostnader  mer än fyrdubblades 

rörelseresultatet till 7,1 MEUR, motsvarande en rörelsemarginal på 5.0 procent. 

Periodens resultat uppgick till 2,3 MEUR (-1,1 MEUR), med en marginal på 1,6 procent (-0,9 procent). 

Justerat för kostnader för börsnoteringen var resultatet 3,7 MEUR, vilket motsvarar en marginal på 2,6 

procent.  

Finansnettot uppgick för kvartalet till 2,3 MEUR (0,9 MEUR). Periodiserade legala kostnader samt 

uppläggningskostnader på 0,5 MEUR kostnadsfördes i förtid under kvartalet till följd av förtidsuppsägning 

av en tidigare kreditfacilitet som ersattes med en ny outnyttjad facilitet på 200 MEUR. Räntorna på 

koncernens lån och övriga diskonterade skulder uppgick till 1,4 MEUR, något lägre än föregående kvartal 

till följd av återbetalningen av lånefaciliteten i slutet av maj 2017. Valutakursförluster uppgick till 0,4 MEUR. 

Vinst per aktie uppgick till 0,016 EUR (-0,015 EUR).  

Koncernens EBITDA ökade med 17,3 procent till 12,2 MEUR (10,4 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-

marginal på 8,6 procent (8,4 procent). Justerat för kostnader för börsnoteringen ökade EBITDA med 30,8 

procent till 13,6 MEUR, vilket ger en marginal på 9,6 procent. 

Resultatförbättringen berodde på ökade volymer i båda segmenten, men i synnerhet på utvecklingen för 

klinikverksamheten i Tyskland.  

Jämförelsestörande poster 

 Under andra kvartalet 2016 gjordes en icke-
kassapåverkande nedskrivning på 3,5 MEUR inom 
segmentet Diagnostic Services hänförligt till 
värdeminskning av goodwill och immateriella 
anläggningstillgångar i verksamheten i Turkiet.  

 Under andra halvåret 2016 förvärvades sjukhuset i 
Warsawa som tidigare hyrdes av segmentet Healthcare 
Services, vilket minskar rörelsekostnaderna och ökar 
rörelseresultatet och EBITDA i framtiden. Jämfört med 
föregående år påverkades rörelseresultatet med 0,5 
MEUR och EBITDA med 0,9 MEUR. 

 I maj 2017 noterades företagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och företaget fick tillskott av nytt kapital. 
Utgifterna för detta uppgick till 10,4 MEUR, varav 1,4 MEUR kostnadsfördes under andra kvartalet, 0,4 
MEUR under första kvartalet och 8,6 MEUR redovisades direkt i eget kapital. 
 

EBITDA för Healthcare Services ökade med 46,8 

procent till 6,9 MEUR (4,7 MEUR), en EBITDA-marginal 

på 9,8 procent (7,7 procent). 0,9 MEUR av förbättringen 

var hänförlig till det ändrade ägarförhållandet avseende 

sjukhusfastigheten i Polen. Resterande del avser nya 

affärsvolymer. Rörelseresultatet ökade med 59,1 

procent till 3,5 MEUR (2,2 MEUR), varav 0,5 MEUR av 

förbättringen var hänförligt till fastighetsförvärvet. 

Rörelsemarginalen uppgick till 5,0 procent (3,7 procent). 

Resultatförbättringen förklaras av ökat antal medlemmar 

och en stegvis förbättring av verksamheter under 

utveckling. Den sena västerländska påsken hade en positiv effekt på kostnaderna i den 

abonnemangsbaserade verksamheten jämfört med föregående år. Verksamheten för in vitro-fertilitet i Polen 

utvecklas bra och privatfinansierade intäkter och har kompenserat minskade intäkter från den nationella 

vårdfonden, som avslutade sitt finansieringsprogram i juni 2016. 
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Den polska regeringen genomför just nu finansieringsreformer till förmån för offentliga sjukhus. Detta kan 

äventyra de kontrakt som avser offentligt finansierad vård vid sjukhuset i Warszawa. För närvarande utgör 

offentligfinansierade kontrakt en mindre del, 3,4 procent av segmentets omsättning. Medicover utgör dock 

en nödvändig del av den offentliga vården i södra Warszawa, och därför finns det en press på 

myndigheterna att inkludera Medicovers verksamhet i den reviderade finansieringsstrukturen. Läget 

förväntas klarna under andra halvåret 2017. Om Medicover inte får några kontrakt kommer Medicover 

endast att erbjuda privatfinansierad vård på kliniken. Verksamheten inom ortopedisk kirurgi och 

rehabilitering i Poznan har expanderats till andra städer i Polen och verksamheten utvecklas enligt plan.  

EBITDA för Diagnostic Services ökade med 29,5 

procent till 10,1 MEUR (7,8 MEUR), motsvarande en 

EBITDA-marginal på 13,7 procent (12,0 procent). De 

etablerade verksamheterna ökade starkt, och 

förbättrade bruttoresultatet ledde till ökade EBITDA-

marginaler. Tidpunkten för påsken hade viss påverkan, 

eftersom ledighet leder till minskad verksamhet under 

det kvartal då påsken infaller. Detta påverkade  

omsättningen positivt under första kvartalet 2017 

jämfört med andra kvartalet, medan förhållandet var 

det omvända 2016. Även om omsättningen är något 

lägre andra kvartalet jämfört med första kvartalet är 

omsättningen per arbetsdag justerat för påskeffekten något högre under andra kvartalet på samtliga 

huvudmarknader. Den tyska klinikverksamhetens utveckling ledde till förbättrad EBITDA genom att gå från 

negativ EBITDA under fjolåret till ett positivt bidrag till EBITDA om 0,6 MEUR under kvartalet, med en 

marginal på 5,2 procent.  

Rörelseresultatet mer än fyrdubblades efter en liknande trend med en marginal på 9,5 procent (2,4 

procent). Om rörelseresultatet för andra kvartalet 2016 justeras för den jämförelsestörande nedskrivningen 

om 3,5 MEUR erhålls en ökning på 37,2 procent och en marginal för föregående år på 7,8 procent, det vill 

säga en ökning med 1,7 procentenheter för andra kvartalet 2017. 
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RESULTATUTVECKLING FÖRSTA HALVÅRET 2017 

Rörelseresultatet ökade med 78,6 procent till 12,5 MEUR (7,0 MEUR), och rörelsemarginalen ökade med 

1,5 procentenheter till 4,4 procent (2,9 procent). Kostnader för börsnoteringen uppgick under första halvåret 

2017 till 1,8 MEUR. Rörelseresultatet justerat för kostnader för börsnoteringen mer än fördubblades till 14,3 

MEUR, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,0 procent. 

Periodens resultat mer än fyrdubblades till 6,7 MEUR (1,6 MEUR), med en marginal på 2,4 procent (0,7 

procent). Justerat för kostnader för börsnoteringen var resultatet 8,5 MEUR, en femdubbel ökning vilket ger 

en marginal på 3,0 procent.  

Finansnetto för första halvåret uppgick till 2,6 MEUR (2,4 MEUR). Periodiserade legala kostnader samt 

uppläggningskostnader på 0,5 MEUR kostnadsfördes i förtid under halvåret till följd av förtidsuppsägning av 

en tidigare kreditfacilitet som ersattes med en ny outnyttjad facilitet på 200 MEUR. Räntor på koncernens 

lån och övriga diskonterade skulder uppgick till 2,9 MEUR. Valutakursvinster på 0,9 MEUR härrörde främst 

från lånet för fastighetsfinansiering i Polen. 

Vinst per aktie var 0,054 EUR (0,007 EUR).  

Koncernens EBITDA ökade med 23,9 procent till 25,4 MEUR (20,5 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-

marginal på 9,0 procent (8,5 procent). Justerat för kostnader för börsnoteringen ökade EBITDA med 32,7 

procent till 27,2 MEUR, motsvarande en marginal på 9,6 procent. 

Ökningen berodde på stark utveckling inom 

segmentet Diagnostic Services och att 

klinikverksamheten i Tyskland efter en startperiod 

börjat redovisa ett positivt EBITDA. Inom segmentet 

Healthcare Services förbättrades EBITDA, vilket var 

hänförligt till en större medlemsbas och 

fastighetsförvärvet i Polen.  

Jämförelsestörande poster 

 Under andra kvartalet 2016 gjordes en icke-
kassapåverkande nedskrivning på 3,5 MEUR inom 
segmentet Diagnostic Services som avsåg 

värdeminskning av goodwill och immateriella anläggningstillgångar i verksamheten i Turkiet. 

 Under andra halvåret 2016 förvärvades den mark och de byggnader som tidigare hyrdes av segmentet 
Healthcare Services, vilket minskar rörelsekostnaderna och ökar rörelseresultatet. Jämfört med föregående 
år påverkas rörelseresultatet med 0,9 MEUR och EBITDA med 1,7 MEUR. 

 I maj 2017 noterades företagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och företaget fick därigenom ett 
kapitaltillskott. Utgifterna för detta uppgick till 10,4 MEUR, varav 1,8 MEUR kostnadsfördes under andra 
kvartalet och 8,6 MEUR redovisades direkt i eget kapital. 

 
EBITDA för Healthcare Services ökade med 33,0 

procent till 11,7 MEUR (8,8 MEUR), en EBITDA-

marginal på 8,5 procent (7,4 procent). EBITDA-

ökningen var främst hänförlig till förvärvet av 

sjukhusfastigheten i Warszawa, vilket gav en effekt 

på 1,7 MEUR. Resterande del av ökningen är 

hänförlig till nya affärsvolymer. Rörelseresultatet 

uppgick till 5,0 MEUR (4,0 MEUR), en ökning med 25 

procent och med en rörelsemarginal på 3,6 procent 

(3,3 procent). 

Verksamheten inom ortopedisk kirurgi och 

rehabilitering har utvecklats enligt förväntningarna och expanderat till flera städer i Polen, däribland 

Warszawa. Sjukhuset i Warszawa har sett ersättningsminskningar för vissa hjärtingrepp under första 

halvåret. Trots lägre offentlig ersättning har man lyckats ökat volymerna och den underliggande 

lönsamheten. 
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Arbetsmarknaden i Polen och Rumänien utvecklas väl och ökar efterfrågan på företagshälsovård, vilket lett 

till högre personalkostnader på grund av ökade bemanningsbehov på klinikerna. Detta kommer att bli ett 

återkommande tema under resterande del av 2017 och början av 2018, vilket hanteras genom ökad 

produktivitet, men priser kommer att behöva höjas och det har redan skett på vissa marknader. 

EBITDA för Diagnostic Services ökade med 38,0 

procent till 21,8 MEUR (15,8 MEUR), en EBITDA-

marginal på 14,5 procent (12,7 procent). De 

etablerade verksamheterna utvecklades bra, och 

bruttoresultatet ledde till ökade EBITDA-marginaler. 

Utvecklingen av klinikverksamheten i Tyskland höjde 

EBITDA, som gick att vara negativ under föregående 

år till att bidra med en EBITDA på 1,2 MEUR under 

första halvåret, och en marginal på 4,9 procent. 

Rörelseresultatet för segmentet följde en liknande 

trend med en ökning på 114 procent till 15,6 MEUR 

(7,3 MEUR), vilket motsvarar en marginal på 10,4 procent (5,8 procent). Justerat för nedskrivningen första 

halvåret 2016 skulle jämförelsetalet ha varit 10,8 MEUR, det vill säga en ökning med 44 procent och en 

marginal på 8,6 procent. 

Stark ekonomisk aktivitet på Medicovers huvudmarknader ökar efterfrågan på privatfinansierad vård. 

Statliga finansieringshöjningar av offentlig vård äts till stor del upp av höjda löner och har endast en minimal 

påverkan på volymerna. När det saknas offentlig vård väljer patienterna i allt högre grad privata 

vårdalternativ som de litar på i takt med att dessa blir billigare och mer lättillgängliga. Segmentet Diagnostic 

Services har ökat antalet provtagningsställen och distributionsräckvidden i Rumänien, Polen och Ukraina.  
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FINANSIELLA NYCKELTAL 

 
Medicover 

Apr–jun 
2017 

Apr–jun 
2016 

För-
ändring 

Jan–jun 
2017 

Jan–jun 
2016 

För-
ändring 

Jan–dec 
2016 

Nettoomsättning (MEUR) 141,6 123,7 14,5% 283,5 240,7 17,8% 497,3 

Rörelseresultat 5,7 1,6 256,3% 12,5 7,0 78,6% 17,6 

Rörelsemarginal, % 4,0% 1,3%  4,4% 2,9%  3,5% 

Nettoresultat 2,3 -1,1 i/m 6,7 1,6 318,8% 6,5 

Vinstmarginal, % 1,6% -0,9%  2,4% 0,7%  1,3% 

Vinst per aktie före utspädning, EUR 0,016 -0,015 i/m 0,054 0,007 671,4% 0,046 

Vinst per aktie efter utspädning, EUR 0,016 -0,015 i/m 0,054 0,007 671,4% 0,045 

        

EBITDA, MEUR 1) 12,2 10,4 17,3% 25,4 20,5 23,9% 44,3 

EBITDA-marginal, %1) 8,6% 8,4%  9,0% 8,5%  8,9% 

Justerad EBITDA, MEUR,2) 12,3 10,4 18,3% 25,7 20,6 24,8% 46,1 

Justerad EBITDA-marginal, %2) 8,7% 8,4%  9,1% 8,6%  9,3% 

        

Healthcare Services 
Apr–jun 

2017 
Apr–jun 

2016 
För-

ändring 
Jan–jun 

2017 
Jan–jun 

2016 
För-

ändring 
Jan–dec 

2016 

Nettoomsättning (MEUR) 70,3 60,7 15,8% 137,8 119,7 15,1% 244,7 

EBITDA, MEUR  6,9 4,7 46,8% 11,7 8,8 33,0% 20,0 

EBITDA-marginal, % 9,8% 7,7%  8,5% 7,4%  8,2% 

Antal medlemmar vid periodens 
utgång (tusental)1) 

964 823 17,1% 964 823 17,1% 889 

        

Diagnostic Services 
Apr–jun 

2017 
Apr–jun 

2016 
För-

ändring 
Jan–jun 

2017 
Jan–jun 

2016 
För-

ändring 
Jan–dec 

2016 

Nettoomsättning (MEUR) 73,8 65,0 13,5% 150,6 124,9 20,6% 260,5 

EBITDA, MEUR 10,1 7,8 29,5% 21,8 15,8 38,0% 33,3 

EBITDA-marginal, % 13,7% 12,0%  14,5% 12,7%  12,8% 

Antal laboratorietester under perioden 
(miljoner)1) 

31 28 10,7% 63 56 12,5% 115 

 
1) För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not 10 
2) EBITDA justerat för aktierelaterade ersättningar som inte regleras med kontanter. För definitioner och avstämningar 

av alternativa nyckeltal, se not 10 
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KASSAFLÖDE

ANDRA KVARTALET 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 

förändringar i rörelsekapital och skatt uppgick till 

12,3 MEUR (10,8 MEUR), och utgjorde därmed 

101 procent (104 procent) av EBITDA. 

Nettokassautflödet från förändringar i rörelsekapital 

var 2,0 MEUR (5,4 MEUR), vilket beror på att 

tillväxttakten i den tyska klinikverksamheten 

mattats av vilket stärkt rörelsekapitalet. Kassaflödet 

från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 

MEUR (3,2 MEUR).  

Kassautflödet från nettoinvesteringar i materiella 

och immateriella anläggningstillgångar var 5,4 

MEUR (11,3 MEUR) lägre än föregående år, vilket 

berodde på att inga nya kliniker öppnades i 

Tyskland under kvartalet. Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten var positivt och 

hänförligt till nyemissionen om 199,0 MEUR och ett 

nettoutflöde på 167,4 MEUR som berodde på att 

en del av kapitalet användes till att återbetala en 

central kreditfacilitet nettoinflöde 29,4 MEUR. 

Likvida medel ökade under kvartalet med 33,1 

MEUR (12,3 MEUR) till 53,4 MEUR (32,5 MEUR). 

 

 

FÖRSTA HALVÅRET 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 

förändringar i rörelsekapital och skatt uppgick för 

första halvåret till 25,9 MEUR (21,0 MEUR), och 

utgjorde därmed 102 procent (102 procent) av 

EBITDA. Nettokassautflödet från förändringar i 

rörelsekapital var 4,3 MEUR (9,4 MEUR), vilket 

beror på att tillväxttakten i den tyska 

klinikverksamheten mattats av vilket i sin tur lett till 

att rörelsekapitalet stärkts. Kassaflödet från den 

löpande verksamheten uppgick till 17,7 MEUR (7,4 

MEUR).  

Kassautflödet från nettoinvesteringar i materiella 

och immateriella anläggningstillgångar var 9,4 

MEUR (21,4 MEUR) lägre än föregående år, vilket 

är lägre än föregående år och berodde på att inga 

nya kliniker öppnats i Tyskland sedan början av 

2017, jämfört med elva första halvåret 2016. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 

positivt och hänförligt till nyemissionen om 199,0 

MEUR och ett nettoutflöde på 168,1 MEUR som 

berodde på att en del av kapitalet användes till att 

återbetala en central kreditfacilitet nettoinflöde 27,2 

MEUR. 

Likvida medel ökade under kvartalet med 35,2 

MEUR (15,5 MEUR) till 53,4 MEUR (32,5 MEUR).

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 

2017 till 305,6 MEUR (31 december 2016: 98,8 

MEUR). Ökningen beror på resultatet för perioden 

och nyemissionen av aktier med ett aktiekapital på 

7,3 MEUR och 191,7 MEUR i övrigt tillskjutet 

kapital. 

Koncernens lån och diskonterade långfristiga 

skulder uppgick till 59,8 MEUR (227,3 MEUR i 

slutet av 2016). Nettoskulden har minskats genom 

att kapital erhållet i samband med nyemissionen 

används till att i sin helhet återbetala de utestående 

167 MEUR av den ursprungliga kreditfaciliteten på 

220 MEUR. Resterande krediter som utnyttjats 

utgörs av ett lån på 31,1 MEUR för finansiering av 

sjukhusfastigheten i Warszawa i Polen och andra 

mindre rörelsekrediter och lån. Likvida medel efter 

avdrag av lån och skulder uppgick netto till 10,2 

MEUR. Nettoskulden inklusive en långfristig skuld 

redovisad till ett upplupet anskaffningsvärde på 

13,7 MEUR, avseende ett åtagande hänförligt till 

förvärv av en andel utan bestämmande inflytande i 

en verksamhet, uppgick till 6,4 MEUR. 

 

 

SKATT

Koncernens skattesats för året förväntas bli 32 

procent. Uppskattningen användes under första 

halvåret för att beräkna inkomstskatt på periodens 

resultat före skatt. Den slutliga skattesatsen beror 

på dotterföretagens resultat och bolagsskatten i 

respektive land, samt huruvida det finns uppskjuten 

skatt som uppfyller kriterierna för att redovisas. 
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MODERBOLAGET

Medicover AB (publ), är koncernens börsnoterade 

moderbolag. VD anställdes av moderbolaget den 1 

april 2017 i samband med utnämningar av 

befattningshavare för andra större rörelseenheter. 

Bolaget redovisade inte någon omsättning för 

första halvåret och förlusten efter skatt uppgick till -

0,8 MEUR. 

Moderbolagets tillgångar utgörs av andelar i 

koncernföretag och lån till koncernföretag. 

Verksamheten finansieras med kapital från ägarna. 

Moderbolagets egna kapital uppgick den 30 juni 

2017 till 433,1 MEUR. 

 

HÄNDELSER EFTER REDOVISNINGSPERIODENS UTGÅNG

Efter periodens slut har koncernen förvärvat ett 

nätverk bestående av fem medicinska center i 

Rumänien för köpeskillingen 1,9 MEUR, varav 1,0 

MEUR ska erläggas kontant när förvärvet har 

slutförts och 0,9 MEUR utgör möjlig villkorad 

köpeskilling

RISKFAKTORER 

Operativa risker innefattar risk rörande tillgång till 
kvalificerad personal och lönekostnader, risker 
rörande medicinsk kvalitet eller brister i service och 
felbehandlingar. Externa risker är risker som hör 
samman med regulatoriska förändringar och den 
allmänna ekonomin, politiska risker och 
förändringar av statlig finansiering.  
 
Utöver de risker som beskrivs i 

börsnoteringsprospektet bedöms inga nya 

väsentliga risker uppkommit. 1  

Medicover-koncernen är exponerad för en rad 

finansiella risker, däribland kreditrisk, ränterisk, 

likviditetsrisk och valutarisk. Finansiella risker 

hanteras av koncernens finansavdelning, 

Mer information om riskhantering och finansiella 

instrument finns i koncernredovisningen för 2016, 

not 22 på sidorna F-49–F-51. 1 

 

AKTIEÄGARE OCH AKTIEKAPITAL

Medicover AB (publ) är ett börsnoterat företag som 

noterades på Nasdaq Stockholm den 23 maj 2017. 

Aktiekapitalet uppgick den 30 juni 2017 till 26,7 

MEUR, som representerades av 133 335 195 

aktier uppdelade på 81 865 591 A-aktier och  

51 469 604 B-aktier. Kvotvärdet är 0,2 EUR per 

aktie. Celox Holding AB äger 47 157 365 aktier 

med 54,2 procent av rösterna. 

Se not 8 för mer information om aktiekapital och 

övrigt tillskjutet kapital.  

REDOVISNINGENS GRUNDER SAMT REVISION

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 

IAS 34 Delårsrapportering och bör läsas 

tillsammans med koncernredovisningen för 2016. 1 

Delårsinformationen på sidorna 1–12 är en 

integrerad del av delårsrapporten. Denna rapport 

har översiktligt granskats av bolagets revisor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Koncernredovisningen finns under sektionen Investerare på 
medicover.com  
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Styrelsen och VD försäkrar att delårsrapporten för perioden januari–juni 2017 ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 
Stockholm den 28 juli 2017 

Fredrik Stenmo 

 Styrelsens ordförande 

 

 

Arno Bohn Michael Flemming Jonas af Jochnick 

Styrelseledamot Styrelseledamot Vice ordförande 

 

 

Peder af Jochnick Robert af Jochnick Margareta Nordenvall 

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

Fredrik Rågmark Sonali Chandmal 

Styrelseledamot och VD Styrelseledamot 

 

 

Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2017 kl. 8.00 CEST. Delårsrapporten 
samt övrig information om Medicover finns tillgängligt på medicover.com. 
 

 

Finansiell kalender 

Delårsrapport januari–september 2017 27 oktober 2017 

 

Kontaktuppgifter 

För ytterligare information kontakta: 

Paula Treutiger, Corporate Communication & Investor Relations Dir 

Telefon: 073-366 65 99 
E-post: paula.treutiger@medicover.com 

 

Adress 

Org.nr: 559073-9487 

Medicover AB (publ) 

Box 55720 

114 83 Stockholm 

Besöksadress: 

Riddargatan 12A, Stockholm  

Telefon: 08-622 36 00 

 

  

mailto:paula.treutiger@medicover.com
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GRANSKNINGSRAPPORT 

Medicover AB (publ), org.nr 559073–9487 

INLEDNING 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Medicover AB (publ) per den 30 juni 2017 och 

den sexmånadersperiod som avslutas per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med International Accounting 

Standard (IAS) 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 

denna finansiella delårsinformation 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 ISA och god svensk 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.  

 

Sollentuna den 28 juli 2017 

BDO Sweden AB 

 

 

 

Jörgen Lövgren 

Auktoriserad revisor
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FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

Not MEUR 
Apr–jun 

2017 
Apr–jun 

2016 
Jan–jun 

2017 
Jan–jun 

2016 
Jan–dec 

2016 

 Nettoomsättning  141,6   123,7   283,5   240,7  497,3 

 Rörelsekostnader      

 Kostnader för medicinska tjänster  -107,1  -94,7  -214,2  -183,7 -377,3 

 Bruttoresultat  34,5   29,0   69,3   57,0  120,0 

 
Distributions-, försäljnings- och 
marknadsföringskostnader 

 -6,9  -6,2  -13,8  -11,6 -25,0 

 Administrationskostnader  -21,9  -21,2  -43,0  -38,4 -77,4 

 Rörelseresultat  5,7   1,6   12,5   7,0  17,6 

 Vinst/förlust på investeringar  0,0  0,0  0,0 0,0 0,2 

 Ränteintäkter  0,0     0,1  0,0     0,1  0,1 

 Räntekostnader  -1,9  -1,4  -3,5  -2,3 -4,6 

 Övriga finansiella intäkter och kostnader  -0,4  0,4   0,9   -0,2 -1,1 

 Summa finansiella poster  -2,3  -0,9  -2,6  -2,4 -5,6 

 Resultat från andelar i intresseföretag  -     0,1   -     0,1  0,1 

 Resultat före skatt  3,4   0,8  9,9   4,7  12,3 

 Skatt  -1,1  -1,9  -3,2  -3,1 -5,8 

 Periodens resultat  2,3   -1,1  6,7   1,6  6,5 

       

 Resultat hänförligt till:      

 Moderbolagets ägare  1,8   -1,4  5,7   0,7  4,3 

 Innehav utan bestämmande inflytande  0,5   0,3   1,0   0,9  2,2 

 Periodens resultat  2,3   -1,1  6,7   1,6  6,5 

       

 
Vinst per aktie (EPS) hänförlig till 
moderbolaget: 

     

 Vinst per aktie före utspädning, EUR   0,016  -0,015 0,054  0,007 0,046 

 Vinst per aktie efter utspädning, EUR   0,016  -0,015 0,054  0,007 0,045 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

Not MEUR 
Apr–jun 

2017 
Apr–jun 

2016 
Jan–jun 

2017 
Jan–jun 

2016 
Jan–dec 

2016 

 Periodens resultat  2,3   -1,1  6,7   1,6  6,5 

 Övrigt totalresultat:      

 
Poster som kan komma att omklassificeras 
till resultaträkningen:  

     

 
Valutaeffekter vid omräkning av utländska 
verksamheter 

 -0,7  -1,1  1,9   -2,0 -2,4 

 Skatt hänförlig till dessa poster  -     -     -0,1 0,0    0,1 

       

 
Övrigt totalresultat för perioden, netto 
efter skatt 

 -0,7  -1,1  1,8   -2,0 -2,3 

       

 Summa totalresultat för perioden  1,6   -2,2  8,5   -0,4 4,2 

       

 Summa totalresultat hänförligt till:      

 Moderbolagets aktieägare  1,2   -2,6  7,5   -1,3 2,0 

 Innehav utan bestämmande inflytande  0,4   0,4   1,0   0,9  2,2 

   1,6   -2,2  8,5   -0,4 4,2 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

Not 
Per den: 
MEUR 

30 juni 
2017 

30 juni 
2016 

31 dec 
2016 

 TILLGÅNGAR    

 Anläggningstillgångar    

  Goodwill 119,6 116,9 118,6 

 Övriga immateriella anläggningstillgångar 31,9 30,0 31,6 

 Materiella anläggningstillgångar 142,4 88,1 141,8 

 Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar 293,9 235,0 292,0 

     

 Uppskjutna skattefordringar 3,3 2,9 3,7 

 Kapitalandel i intresseföretag 0,6 0,9 1,0 

4 Andra långfristiga fordringar 1,3 2,4 1,3 

 Summa anläggningstillgångar 299,1 241,2 298,0 

     

 Omsättningstillgångar    

 Varulager 25,3 25,3 25,8 

4 Kundfordringar och övriga fordringar 83,9 71,1 77,3 

4 Likvida medel 53,4 32,5 18,4 

 Summa omsättningstillgångar 162,6 128,9 121,5 

 Summa tillgångar 461,7 370,1 419,5 

     

 EGET KAPITAL    

8 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 299,6 84,4 92,7 

 Innehav utan bestämmande inflytande 6,0 6,2 6,1 

 Summa eget kapital 305,6 90,6 98,8 

     

 SKULDER    

 Långfristiga skulder    

4-6-7 Lån 35,7 163,2 195,4 

 Uppskjutna skatteskulder 23,8 23,7 23,4 

 Avsättningar 0,4 0,3 0,4 

4,7 Övriga långfristiga skulder 16,6 15,7 16,6 

 Summa långfristiga skulder 76,5 202,9 235,8 

     

 Kortfristiga skulder    

4-6-7 Lån 7,5 11,5 15,3 

 Avsättning för ej intjänade premier 8,1 5,4 6,7 

 Aktuell skatteskuld 3,1 4,5 4,4 

4 Leverantörsskulder och övriga skulder 60,9 55,2 58,5 

 Summa kortfristiga skulder 79,6 76,6 84,9 

 Summa skulder 156,1 279,5 320,7 

 Summa eget kapital och skulder 461,7 370,1 419,5 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

Not MEUR  
Apr–jun 

2017 
Apr–jun 

2016 
Jan–jun 

2017 
Jan–jun 

2016 
Jan–dec 

2016 

 Resultat före skatt  3,4   0,8   9,9   4,7  12,3 

 Justeringar för:      

 Avskrivningar  6,5   5,3   12,9   10,0  23,3 

 Nedskrivningar   3,5    3,5  3,5 

 
Resultat från avyttring av 
anläggningstillgångar 

 -     -     -0,1  -    -0,1 

 Vinst/förlust investeringsportfölj  -     -     -     -    -0,2 

 Räntenetto  1,9   1,3   3,5   2,2  4,5 

 
Aktierelaterade ersättningar till 
medarbetare  

 0,1   -     0,3   0,1  1,8 

 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet  0,1   0,2   0,4   0,4  1,5 

 Orealiserade valutaeffekter   0,3   -0,3  -1,0  0,1  0,5 

 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital och skatt 

 12,3   10,8   25,9   21,0  

 

47,1 

 
Förändringar i rörelsetillgångar och 
rörelseskulder: 

    
 

 
Förändringar i rörelsefordringar och 
varulager 

 -4,3  -9,7  -4,7  -17,7 -25,5 

 Förändringar i rörelseskulder  2,3   4,3   0,4  8,3  11,7 

 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före skatt 

 10,3   5,4   21,6   11,6  33,3 

 Betald inkomstskatt  -1,4  -2,2  -3,9  -4,2 -7,4 

 
Nettokassaflöde från den löpande 
verksamheten  

 8,9   3,2   17,7   7,4  25,9 

 Investeringsverksamhet:      

3 Förvärv av anläggningstillgångar  -5,5  -12,4  -9,5  -22,7 -54,3 

 
Ersättning vid avyttring av 
anläggningstillgångar 

 0,1   1,1   0,1   1,3  0,2 

 Investeringar i intresseföretag  0,2   0,4   -     0,2  0,2 

 
Förvärv av dotterföretag, netto efter 
förvärvade likvida medel 

 -     -0,9  -0,4  -8,6 -12,3 

 
Ersättning vid avyttring av dotterföretag, 
netto efter avyttrade likvida medel 

 -     -0,4  -     -0,4 0,0 

 Erhållen ränta  -     0,1   0,1   0,1  0,1 

 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -5,2  -12,1  -9,7  -30,1 -66,1 

 Finansieringsverksamhet:      

8 Nyemission efter transaktionskostnader  199,0   -     199,0   -    2,7 

7 Amortering av lån  -173,0  -   -184,0  -1,3 -21,1 

7 Upptagna lån  5,6   23,2   15,9   41,6  64,6 

 Räntekostnader  -2,2  -2,0  -3,7  -2,1 -4,7 

 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 29,4   21,2   27,2   38,2  

 
41,5 

 
       
 Summa kassaflöde  33,1   12,3   35,2   15,5  1,3 

 Likvida medel      

 Likvida medel vid periodens början  20,6   20,3   18,4   17,2  17,2 

 Kursdifferens i likvida medel  -0,3  -0,1  -0,2  -0,2 -0,1 

 Likvida medel vid periodens utgång  53,4   32,5   53,4   32,5  18,4 

 Förändringar i likvida medel  33,1   12,3   35,2   15,5  1,3 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

MEUR Aktie-

kapital 

Reserv 

för 

innehav 

egna 

aktier 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Balanserade 

vinstmedel 

Reserv för 

säljoption i 

innehav 

utan 

bestäm-

mande 

inflytande 

Övriga 

reserver 

Om-

räknings-

reserv 

Summa eget 

kapital 

hänförligt till 

moder-

bolagets 

ägare 

Innehav utan 

bestäm-

mande 

inflytande 

Summa eget 

kapital 

Eget kapital per den 1 januari 2016 106,3 -0,1 46,5 -37,4 -10,0 2,3 -18,4 89,2 4,0 93,2 

Periodens resultat  -   -   -  0,7  -   -   -  0,7 0,9 1,6 

Övrigt totalresultat  -   -   -   -   -  0,0  -2,0  -2,0 -0,0 -2,0 

Summa totalresultat för perioden - - - 0,7 - 0,0 -2,0 -1,3 0,9 -0,4 

Transaktioner med ägare i egenskap av ägare:           

Reserv för säljoption i innehav utan bestämmande inflytande  -   -   -   -  -3,6 -  -  -3,6 -0,8 -4,4 

Innehav utan bestämmande inflytande i fusionerade företag  -   -   -   -   -   -   -   -  2,1 2,1 

Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till 

medarbetare 
 -   -   -   -   -  0,1  -  0,1  -  0,1 

Transaktioner med ägare i egenskap av ägare - - - - -3,6 0,1 - -3,5 1,3 -2,2 

Eget kapital per den 30 juni 2016 106,3 -0,1 46,5 -36,7 -13,6 2,4 -20,4 84,4 6,2 90,6 

Eget kapital per den 1 januari 2017 109,0  -  46,4 -29,3 -13,0 0,4 -20,8 92,7 6,1 98,8 

Periodens resultat  -     -     -     5,7   -     -     -     5,7   1,0   6,7  

Övrigt totalresultat  -     -     -     -     -     -     1,8   1,8   -     1,8  

Summa totalresultat för perioden - - - 5,7 - - 1,8 7,5 1,0 8,5 

Transaktioner med ägare i egenskap av ägare:           

Borttagande av tidigare moderbolag -109,0 - -125,1 - - - - -234,1 - -234,1 

Kvittningsemission i samband med att Medicover AB blev nytt 
moderbolag 19,4 - 214,7 - - - - 234,1 - 234,1 

Nyemission, efter avdrag av transaktionskostnader (se not 8)  7,3   -     191,7   -     -     -     -     199,0   -     199,0  

Reserv för säljoption i innehav utan bestämmande inflytande  -     -     -     -     0,1   -     -     0,1   -1,1  -1,0 

Innehav utan bestämmande inflytande i fusionerade företag  -     -     -     -     -     -     -     -     0,0   0,0  

Kostnader för aktierelaterat ersättningsprogram till 
medarbetare  -     -     -     -     -     0,3   -     0,3   -     0,3  

Omklassificering av aktieemission till 
anställda  -     -     -     0,2   -     -0,2  -     -     -     -    

Transaktioner med ägare i egenskap av ägare -82,3 - 281,3 0,2 0,1 0,1 - 199,4 -1,1 198,3 

Eget kapital per den 30 juni 2017  26,7   -     327,7   -23,4  -12,9  0,5   -19,0  299,6   6,0   305,6  
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

Not MEUR 
Apr–jun 

2017 
Jan–jun 

2017 

 Nettoomsättning  -  - 

 Rörelsekostnader -0,7 -0,8 

 Rörelseresultat -0,7 -0,8 

 Räntekostnader och liknande resultatposter  -  - 

 Resultat före skatt -0,7 -0,8 

 Skatt 

 

 

 

 

 -  - 

 Periodens resultat  -0,7 -0,8 

 

Eftersom förlusten för perioden motsvarar beloppet i summa totalresultat för perioden presenteras ingen 

separat rapport över totalresultat.  

Inga jämförelsetal visas eftersom moderbolaget bildades den 22 augusti 2016. 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

Not MEUR  
30 juni 

2017 
31 dec 

2016 

 Andelar i koncernföretag  234,1  - 

 Övriga anläggningstillgångar  200,9  - 

 Summa anläggningstillgångar  435,0  - 

 Kortfristiga fordringar  0,1  - 

 
Likvida medel och tillgodohavanden  
hos banker 

0,2 0,0 

 Summa omsättningstillgångar  0,3  0,0 

 Summa tillgångar  435,3  0,0 

 Bundet eget kapital 26,7  0,0 

 Fritt eget kapital 406,4    - 

 Summa eget kapital  433,1  0,0 

 Långfristiga skulder 0,7 - 

 Kortfristiga skulder 1,5 - 

 Summa eget kapital och skulder 435,3 0,0 
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NOTER I URVAL TILL KONCERNREDOVISNINGEN I SAMMANDRAG FÖR 

DELÅRET

1. Grunder för upprättande och redovisningsprinciper

Grunder för upprättandet 

Medicover AB (publ) (”företaget”) benämns 

tillsammans med sina dotterföretag ”koncernen”. 

Medicover AB (publ) är ett företag med hemvist i 

Sverige. Företagets och koncernens rapporterings- 

och funktionella valuta är euro. 

Den 2 februari 2017 blev Medicover AB (publ) 
moderbolag till Medicover Holding S.A. De tidigare 
aktieägarna i Medicover Holding S.A. erhöll 
nyemitterade aktier i Medicover AB (publ) i 
förhållandet 1:1 i enlighet med ett 
aktiebyteserbjudande som godkänts av Medicover 
Holding S.A.s aktieägare. Så snart 

aktiebyteserbjudandet godkänts ägde Medicover 
Holding S.A.s tidigare aktieägare samma 
ägarandelar i Medicover AB (publ) som de gjort i 
Medicover Holding S.A. omedelbart före bytet. 
Därför utgör koncernens finansiella rapporter en 
fortsättning på de finansiella rapporter för 
koncernen som lämnats av Medicover Holding S.A. 
Medicover Holding S.A.s tillgångar och skulder har 
i dessa finansiella rapporter redovisats och 
värderats till samma belopp som före aktiebytet. 
Koncernens balanserade vinstmedel och övriga 
reserver bygger på Medicover Holding S.A.s 
egetkapitalsumma före aktiebytet. 
  

Redovisningsnorm 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 

IAS 34 Delårsrapportering och bör läsas 

tillsammans med koncernredovisningen för 

20161. Delårsrapporten innehåller inte alla 

upplysningar som ska lämnas i en fullständig 

finansiell rapport. De tillämpade 

redovisningsprinciperna är desamma som i 

koncernredovisningen för 2016. 1 

De finansiella delårsrapporterna i sammandrag på 

sidorna 1–12 utgör en integrerad del av denna 

delårsrapport. 

Styrelsen har den 28 juli 2017 godkänt 
offentliggörandet av detta sammandrag av 
koncernens finansiella rapporter för delåret. 

Väsentliga redovisningsprinciper, bedömningar och uppskattningar 

Koncernen tillämpar International Financial 

Reporting Standards (IFRS) så som dessa antagits 

av Europeiska unionen. Koncernen har tillämpat 

samma redovisningsprinciper i sina delårsrapporter 

i sammandrag som i koncernredovisningen för 

2016. Ingen av de nya, ändrade eller reviderade 

IFRS-standarder och tolkningar som är tillämpliga 

från den 1 januari 2017 har i väsentlig omfattning 

påverkat dessa finansiella delårsrapporter i 

sammandrag. 

Koncernen har inte i förtid tillämpat standarder och 

tolkningar som utfärdats men ännu ej trätt i kraft. 

De sannolika effekterna av IFRS 9: Finansiella 

instrument, IFRS 15: Intäkter från avtal med kunder 

och IFRS 16: Leasing (förväntas antas av EU 

senare i år) diskuteras i koncernredovisningen för 

2016. För mer information om koncernens 

bedömning av effekterna av dessa nya principer 

och tolkningar, se sidan F-31. 1 

Koncernen granskar just nu effekterna av IFRS 17: 

Försäkringsavtal som publicerades i maj 2017 

(men ännu inte antagits av EU) och utvärderar 

 
1 Koncernredovisningen finns tillgänglig under sektionen 
Investerare på medicover.com 

principerna för redovisning, värdering, presentation 

och upplysningar om försäkringsavtal inom 

standardens omfattning.  

För upprättandet av finansiella rapporter i 

sammandrag i enlighet med IAS 34 krävs att det 

görs vissa uppskattningar som påverkar 

redovisningen. Vidare krävs att företagsledningen 

gör bedömningar i samband med tillämpningen av 

koncernens redovisningsprinciper.  

Det har inte skett några förändringar inom områden 

där väsentliga uppskattningar och bedömningar har 

gjorts. För information om väsentliga 

uppskattningar och bedömningar som 

påverkarkoncernen, se koncernredovisning för 

räkenskapsåret 2016 i börsnoteringsprospektet. 

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och 

Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 

RFR 2, redovisning i juridisk person. 

Under första kvartalet 2017 ändrade moderbolaget 

redovisningsprinciper från att ha tillämpat BFNAR 

2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning till 



 

 

  21 – Delårsrapport april–juni 2017 

 

RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Moderbolag följer i juridisk person samma 

redovisningsprinciper som koncernen, med 

följande undantag:  

a) moberbolagets resultat- och balansräkning är 
uppställda enligt årsredovisningslagens schema, 

b) moderbolaget redovisar andelar i dotterföretag 
och intresseföretag enligt anskaffningsmetoden,  

c) moderbolaget har valt att inte tillämpa IAS 39. 
Finansiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar och finansiella 
omsättningstillgångar värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärde och verkligt värde.  

Ingen retroaktiv omräkning av moderbolagets 

finansiella information för tidigare perioder 

aktualiserades vid övergången till RFR 2

.

2. Upplysningar om segmenten 

VD följer upp koncernens verksamhet genom att 

utvärdera dess två rapporteringsbara segment. 

Segmentet Healthcare Services fokuserar på ett 

brett utbud av medicinska tjänster som präglas av 

direktkontakt mellan patienten och vårdgivaren.  

Segmentet Diagnostic Services fokuserar på in 

vitro-diagnostik där kontakten mellan patienten och 

den medicinska personal som utför diagnostiken är 

indirekt.  

VD får information om segmentens omsättning 

varje månad. EBITDA (resultat före ränta, skatt, av- 

och nedskrivningar) används för att bedöma 

rörelsesegmentens resultat. 

Segmentresultat utgör segmentens bidrag till 

centrala omkostnader. I de fall centrala kostnader 

är hänförliga till ett segment har de allokerats till 

detta segment, medan resterande gemensamma 

centrala kostnader redovisas separat.  

Upplysning om den redovisade omsättningens 

geografiska fördelning lämnas baserat på 

verksamhetsorten där den juridiska personen 

tillhandahåller tjänster, vilket i princip är det land 

där kunden har sin hemvist. Avskrivning av 

segmentens tillgångar inbegriper avskrivning av 

materiella anläggningstillgångar och avskrivning av 

immateriella anläggningstillgångar. Nedskrivning av 

segmentens tillgångar omfattar nedskrivning av 

materiella anläggningstillgångar, immateriella 

anläggningstillgångar och goodwill.  

Poster som ej allokerats är ospecifierade kostnader 

som endast på ett godtyckligt sätt skulle kunna 

allokeras till ett sement, och som främst utgörs av 

koncerngemensamma kostnader. 
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UPPLYSNINGAR OM SEGMENTEN 

MEUR 

Healthcare 
Services  

Jan–jun 2017 

Diagnostic 
Services 

Jan–jun 2017 
Övrigt 

Jan–jun 2017 
Koncernen 

Jan–jun 2017 

Nettoomsättning     

Summa nettoomsättning segmentet  137,8   150,6   0,2   

Nettoomsättning mellan segment  -0,1 -5,0  -     

Summa nettoomsättning från externa 
kunder 

 137,7   145,6   0,2   283,5  

Segmentens resultat: EBITDA  11,7   21,8   -8,1  25,4  

Marginal, % 8,5% 14,5%  9,0% 

Avskrivningar -6,7  -6,1  -0,1  -12,9 

Nedskrivningar  -     -     -     -    

Vinst/förlust på investeringar     -    

Resultat från andelar i intresseföretag     -    

Övriga finansiella intäkter och kostnader     0,9  

Räntenetto     -3,5 

Skatt     -3,2 

Koncernens resultat efter skatt      6,7  

Investeringar i anläggningstillgångar:     

Materiella anläggningstillgångar,  
utom mark och byggnader 

 2,9   4,6   0,1   7,6  

Mark och byggnader   0,0   0,0   -     0,0  

Immateriella anläggningstillgångar  0,8   1,7   -     2,5  

Goodwill  0,5   -     -     0,5  

Summa  4,2   6,3   0,1   10,6  

 

MEUR 

Healthcare 
Services  

Jan–jun 2016 

Diagnostic 
Services 

Jan–jun 2016 
Övrigt 

Jan–jun 2016 
Koncernen 

Jan–jun 2016 

Nettoomsättning     

Summa nettoomsättning i segmentet  119,7   124,9   0,2   

Nettoomsättning mellan segment  -0,1  -4,0  -     

Summa nettoomsättning från externa 
kunder 

 119,6   120,9   0,2   240,7  

Segmentens resultat: EBITDA  8,8   15,8   -4,1  20,5  

Marginal, % 7,4% 12,7%  8,5% 

Avskrivningar  -4,8  -5,0  -0,2  -10,0 

Nedskrivningar  -     -3,5  -     -3,5 

Vinst/förlust på investeringar     -0,1 

Resultat från andelar i intresseföretag     0,1  

Övriga finansiella intäkter och kostnader     -0,1 

Räntenetto     -2,2 

Skatt     -3,1 

Koncernens resultat efter skatt      1,6  

Investeringar i anläggningstillgångar:      

Materiella anläggningstillgångar,  
utom mark och byggnader 

 8,8   11,1   0,1   20,0  

Mark och byggnader  -     0,1   -     0,1  

Immateriella anläggningstillgångar  0,6   9,4   -     10,0  

Goodwill  6,0   7,5   -     13,5  

Summa  15,4   28,1  0,1     43,6  
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Externa intäkter efter kundens geografiska 

placering 
Anläggningstillgångar, geografisk fördelning 

MEUR 
Jan–jun 

2017 Jan–jun 2016 
Jan–dec 

2016 30 juni 2017 30 juni 2016 31 dec 2016 

Polen  126,2 110,4 224,4 119,1 57,6 117,1 

Tyskland  74,3 57,0 122,2 127,1 122,7 126,0 

Rumänien  36,0 30,5 61,7 28,6 26,4 28,3 

Ukraina  22,1 18,4 38,1 7,3 6,1 7,4 

Övriga  24,9 24,4 50,9 13,7 25,5 15,5 

SUMMA 283,5 240,7 497,3 295,8 238,3 294,3 

 

I den geografiska fördelningen av anläggnings-

tillgångar ingår mark och byggnader, maskiner och 

immateriella tillgångar inklusive goodwill. 

Uppskjutna skattefordringar ingår inte. Nästan all 

försäljning i respektive geografisk marknad sker i 

landets egen valuta, och tabellen ovan visar 

således hur exponerad koncernens omsättning är 

för valutarisker och hur balansräkningens 

anläggningstillgångar kan påverkas av 

omräkningsdifferenser. 

3. Investeringar – kassaflödeseffekter 

MEUR 
Jan–jun 

2017 
Jan–jun 

2016 
Jan–dec 

2016 

Investeringar    

Investeringar i immateriella tillgångar 2,3 5,6 4,2 

Investeringar i materiella tillgångar 7,2 17,1 50,1 

Avyttringar av materiella och  
immateriella tillgångar 

-0,1 -1,3 -0,2 

Summa nettoinvesteringar 9,4 21,4 54,1 

 

4. Finansiella tillgångar och skulder

Tabell visar koncernens viktigaste finansiella 

tillgångar och skulder. Samtliga finansiella 

tillgångar och skulder är upptagna till upplupet 

anskaffningsvärde, utom följande: 

 finansiella derivatinstrument värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen 

 en säljoption upptagen som skuld och värderad 

till verkligt värde, där förändringar i verkligt 

värde redovisas direkt mot eget kapital som en 

transaktion mellan aktieägare 

 ett åtagande avseende betalning av 
vinstbaserad ersättning till minoritetsaktieägare, 
där förändringar i verkligt värde redovisas mot 
innehav utan bestämmande inflytande samt 

 villkorad köpeskilling avseende rörelseförvärv 
som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen. 

Samtliga finansiella tillgångar och skulder bedöms 

vara upptagna med belopp som i allt väsentligt 

motsvarar deras verkliga värde; långfristiga lån 

löper med rörlig ränta. 
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MEUR 
30 juni 

2017 
30 juni 

2016 
31 dec 

2016 

TILLGÅNGAR    

Kundfordringar och övriga fordringar 83,9 71,1 77,3 

Likvida medel 53,4 32,5 18,4 

Övriga tillgångar 1,3 2,4 1,3 

Summa finansiella tillgångar 138,6 106,0 97,0 

    

SKULDER    

Finansiella skulder värderade till verkligt värde    

Säljoption, långfristig skuld 13,7 14,4 13,8 

Villkorad köpeskilling att betala 3,4 3,3 2,8 

Övriga långfristiga skulder 2,5 1,3 2,1 

Övriga kortfristiga skulder 2,0 1,1 1,3 

Derivatinstrument (ränteswap) 0,4 0,0 0,7 

Delsumma finansiella skulder till verkligt värde 22,0 20,1 20,7 

    

Till upplupet anskaffningsvärde    

Lån 36,7 169,3 204,8 

Leverantörsskulder och övriga skulder 58,9 54,1 57,2 

Tilläggsköpeskilling 3,1 2,1 3,1 

Delsumma finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 

98,7 225,5 265,1 

Summa finansiella skulder 120,7 245,6 285,8 

 
Värdering till verkligt värde - värderingsmetoder och viktigaste beräkningsunderlag 

Vid värdering till verkligt värde tillämpas följande tre 

värderingsnivåer: 

Nivå 1: Medicover har för närvarande inga 

finansiella tillgångar eller skulder som värderats 

enligt Nivå 1. 

Nivå 2: Verkligt värde på ränteswappar fastställs 

genom diskontering av det uppskattade 

kassaflödet. Diskonteringen bygger på 

marknadskurser för jämförbara instrument per 

balansdagen. 

Nivå 3: Koncernen har genom avtal åtagit sig att i 

framtiden förvärva en minoritetspost till ett 

marknadspris som fastställs vid denna framtida 

tidpunkt. Säljoptionen ovan avser ett av 

koncernens tyska dotterföretag. Värderingen 

bygger på ledningens bedömning om trolig 

lösendag och säljoptionens förväntade värde vid 

denna tidpunkt. Eftersom avtalsvillkoren är till 

nackdel för innehavaren inlöses säljoptionen 

troligen tidigast år 2023. Vid fastställandet av 

åtagandets verkliga värde görs ett antal 

uppskattningar av nyckelvariabler. De viktigaste är: 

verksamhetens tillväxttakt för att bedöma dess 

lönsamhet vid den framtida inlösentidpunkten 

(tillväxttakt på 5,5 procent under andra kvartalet 

2017 och för helåret 2016 samt en tillväxttakt på 

6,1 procent för andra kvartalet 2016) samt den 

diskonteringsränta som tillämpats på det nominella 

värdet (1,64 procent under andra kvartalet 2017, 

1,42 procent under 2016 och 1,45 procent under 

andra kvartalet 2016). Denna värdering till verkligt 

värde görs enligt Nivå 3, och framtida förändringar i 

åtagandets verkliga värde redovisas direkt mot 

eget kapital. 

Tilläggsköpeskillingens verkliga värde beräknas 

utifrån en bedömning av hur ingångna 

avtalsåtaganden påverkar storleken på den 

villkorade köpeskillingen. Utgångsvärdet ingår i 

köpeskillingen, medan senare förändringar i 

verkligt värde redovisas via resultaträkningen. Inga 

väsentliga förändringar av dessa antaganden har 

skett under det halvår som utlöpte den 30 juni 

2017. 

Inga finansiella tillgångar och skulder har 

omklassificerats mellan värderingskategorierna 

under perioden. 
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5. Transaktioner med närstående

Koncernens finansiella ställning per den 30 juni 

2017 och resultatet för den 6-månadersperiod som 

avslutades då, påverkades inte väsentligt av 

närstående parter och transaktioner och 

utestående balanser. 

Följande transaktioner har ingåtts med närstående 

parter under första halvåret, vilket kan påverka 

belopp som redovisas i efterföljande perioder: 

Den 5 maj 2017 ingick ett av företagets 

dotterföretag ett avtal med två dotterföretag till 

företagets huvudägare rörande en köpoption under 

90 dagar efter börsnoteringen på 100 procent av 

aktierna i Medicover Healthcare Private Limited, ett 

företag som för närvarande driver fertilitetskliniker i 

New Delhi-regionen i Indien. Optionen har ännu 

inte utnyttjats. Om den inlöses skulle 

transaktionens slutförande inkludera erläggandet 

av en köpeskilling om 7,4 MUSD, villkorat av 

sedvanliga myndighetsgodkännanden.  

Den 5 maj 2017 ingick ett av företagets 

dotterföretag ett avtal med ett dotterföretag till 

företagets huvudägare rörande en köpoption under 

90 dagar efter börsnoteringen på huvudägarens 

innehav i Sahrudaya Healthcare Private Limited 

(”MaxCure”), ett företag som äger och driver åtta 

sjukhus i Indien. Om optionen utnyttjas skulle 

transaktionens slutförande inkludera erläggandet 

av en kontant köpeskilling om 11,4 MEUR samt 

vara villkorad av sedvanliga 

myndighetsgodkännanden. Huvudägaren har ingått 

ett aktieköpavtal, ett teckningsavtal och ett 

aktieägaravtal som kommer att överlåtas till 

Medicover som en del av transaktionen, vilket gör 

att Medicover har möjlighet att investera ytterligare 

kapital i och få ett bestämmande inflytande över 

MaxCure inom de närmaste tre åren. Det totala 

maximala investeringsbeloppet för att säkerställa 

minst 50 procent av ägandet i MaxCure är 3 200 

MINR, vilket motsvarar cirka 43,6 MEUR. 

6. Lån 

MEUR 
30 juni 

2017 
30 juni 

2016 
31 dec 

2016 

    

Långfristiga lån    

Lån 29,1 157,4 189,1 

Finansiella leasingskulder 0,7 1,3 0,9 

Övriga skuldförbindelser och säljarreverser 5,9 4,5 5,4 

Summa långfristiga lån 35,7 163,2 195,4 

    

Kortfristiga lån    

Lån 5,9 9,9 14,0 

Finansiella leasingskulder 0,6 0,5 0,6 

Övriga skuldförbindelser och säljarreverser 1,0 1,1 0,7 

Summa kortfristiga lån 7,5 11,5 15,3 

 

Skulden har minskats med likviden från nyemissionen, och 167,0 MEUR som var utestående på den 

tidigare kreditfaciliteten på 220 MEUR återbetalades i sin helhet. 
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7. Skulder från finansieringsverksamheten 

Koncernen bevakar sin skuldsättning i enlighet med fastställda villkor i dess större kreditavtal. Detta 

innefattar låneskulder och andra långfristiga skulder, främst bestående av ett framtida likviditetsåtagande 

som realiseras om en säljoption gällande ett innehav utan bestämmande inflytande i en av koncernens 

verksamheter skulle inlösas. 

MEUR 
30 juni 

2017 
30 juni 

2016 
31 dec 

2016 

Bruttoskuld    

Långfristiga lån 35,7 163,2 195,4 

Övriga långfristiga skulder 16,6 15,7 16,6 

Kortfristiga lån 7,5 11,5 15,3 

Summa bruttoskuld 59,8 190,4 227,3 

 
En avstämning av förändringar i bruttoskulden och en avstämning av skuld minus likvida medel presenteras 

nedan: 

MEUR 
30 juni 

2017 
30 juni 

2016 
31 dec 

2016 

Ingående bruttoskuld 227,3 141,2 141,2 

Förändring från kassaflöden  -168,1  40,3  43,5 

Valutaeffekter  0,2   -0,1 0,4 

Skulder som härrör från rörelseförvärv  
och förvärv av tillgångar 

 -     2,0  38,8 

Förändringar i verkligt värde, redovisade mot eget 
kapital 

-0,1  3,6  3,0 

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet  0,5  3,4  0,4 

Utgående bruttoskuld  59,8   190,4  227,3 

Avgår likvida medel  -53,4   -32,5  -18,4 

Nettoskuld  6,4   157,9  208,9 

 

8. Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Enligt bolagsordningen har företaget rätt att 

emittera A- och B-aktier. Företaget har också rätt 

att emittera C-aktier som en del av 

implementeringen av ett långsiktigt resultatbaserat 

aktieprogram. En A-aktie har en röst, B- respektive 

C-aktier har en tiondels röst vardera. Medicovers 

B-aktie noterades på Nasdaq Stockholm i maj 

2017.

En översikt över rörelserna i aktiekapitalet och tillskjutet kapital presenteras nedan: 

 

Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 30 juni 2017 31 dec 2016 30 juni 2017 31 dec 2016 

 Aktier Aktier MEUR MEUR 

Aktiekapital  133 335 195 6 500  26,7  0,0 

Övrigt tillskjutet kapital    327,7 - 

Summa aktiekapital och övrigt tillskjutet 
kapital 

 
 

 354,4  0,0 
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 Antal A-aktier Antal B-aktier 

Nominellt 

värde 

 MEUR 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

MEUR Summa MEUR 

Ingående balans 1 januari 2017  6 500  -  0,0   0,0 0,0 

Slutförande av utbyteserbjudande 
och byte av moderbolag 17 532 722  1 875 317   19,4 136,0   155,4  

Aktiesplit 5:1 70 156 888 7 501 268 - - - 

Nyemission vid börsnotering - 36 262 500 7,3 200,3 207,6 

Avgår: Transaktionskostnader 
avseende nyemission - - - -8,6  -8,6 

Omräkning av A- respektive B-
aktier -5 830 519 5 830 519 -  - - 

Utgående balans den 30 juni 
2017  

81 865 591 51 469 604 26,7 327,7  354,4  

 

Aktieägarna gokände den 31 mars 2017 att 

Företaget emitterar upp till 994 000 C-aktier som 

ska användas till ett långsiktigt aktieprogram för 

medarbetarna förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. 

Detta får en potentiell utspädningseffekt om cirka 

0,7 proent. 

Den 30 juni 2017 har de rättigheter som berättigar 

sina innehavare till högst 828 664 aktier av serie C 

beviljats avseende den långsiktiga 

incitamentsplanen, vilket motsvarar en maximal 

utspädningseffekt om 0,6 procent. Eftersom 

aktierna endast utfärdas tillfälligt, ingick de inte i 

beräkningen av utspätt vinst per aktie eftersom 

villkoren ännu inte är uppfyllda. 

9. Åtaganden 

Ett dotterföretag i koncernen har i mars 2017 

meddelat att det valt att utnyttja en köpoption som 

ger rätt att förvärva en minoritetspost om 49,9 

procent av aktiekapitalet i Intersono Group LLC, en 

fertilitetsverksamhet i Ukraina, för en uppskattad 

köpeskilling om 4,0 MEUR som ska erläggas 

kontant. Affären är på väg att slutföras. 

I april 2017 ingick koncernen ett avtal om förvärv 

av medicinsk verksamhet i Tyskland. Det lägsta 

vederlaget uppgår till 1,9 MEUR och vid 

efterföljande utveckling av verksamheten kan en 

tilläggsköpeskilling på 3,7 MEUR komma att 

erläggas. Transaktionen erfordrar 

myndighetsgodkännanden och kommer att ha 

ekonomisk effekt från detta datum. 

 

 

10. Definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal 

Koncernen använder ett antal alternativa, icke 

IFRS-definierade nyckeltal som beslutsunderlag, 

eftersom dessa tillhandahåller upplysningar som 

gör det lättare att utvärdera koncernens 

prestationer. Dessa nyckeltal bör inte läsas separat 

eller som alternativ till redovisade IFRS-definierade 

nyckeltal. 

Förvärvad omsättning 

Nettoomsättning hänförlig till företag eller 

verksamheter som förvärvats under den senaste 

tolvmånadersperioden. 

Organisk omsättning i konstant valuta 

Nettoomsättning exklusive förvärvs- och 

valutaeffekter. Måttet anger hur nettoomsättningen 

hade förändrats om valutakurserna hade varit 

identiska under jämförelseperioden och den 

aktuella perioden. Jämförelsetal som redovisas i 

konstant valuta anger omsättning i lokal valuta 

omräknad till föregående års valutakurser. 

Koncernen analyserar vanligen nettoomsättning 

hänförlig till utomstående kunder i konstant valuta, 

det vill säga med omsättningsförändringen rensad 

från valutaeffekter. På så sätt blir det lättare att 

jämföra verksamheten mellan olika perioder, 

samtidigt som detta utgör användbara upplysningar 

för investerare. 

Organisk tillväxt i konstant valuta 

Nettoomsättningens förändring exklusive förvärvs- 

och valutaeffekter jämfört med motsvarande period 

föregående år. 

EBITDA 



 

 

  28 – Delårsrapport april–juni 2017 

 

Resultat före räntor, övriga finansiella poster, skatt, 

avskrivningar och nedskrivningar. 

Justerad EBITDA 

Resultat före räntor, övriga finansiella poster, skatt, 

avskrivningar och nedskrivningar, justerat för 

aktierelaterade ersättningar som inte regleras med 

kontanter. 

EBITDA-marginal 

EBITDA i procent av nettoomsättningen. 

Justerad EBITDA-marginal 

Justerad EBITDA i procent av nettoomsättningen. 

Rörelsemarginal  

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Bruttomarginal  

Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen. 

Organisk nettoomsättning 

Nettoomsättning exklusive förvärv. 

Vinstmarginal 

Periodens resultat i procent av nettoomsättningen. 

Laboratorietester 

Antal enskilda laboratorietester som genomförts i 

segmentet Diagnostic Services under respektive 

period. 

Medlemmar 

Antal personer som åtnjuter ett förskottsbetalt, 

abonnemangs- eller försäkringsbaserat skydd i 

segmentet Healthcare Services vid utgången av 

respektive period. 

 

Avstämning mot EBITDA i MEUR  
Apr–jun 

2017 
Apr–jun 

2016 
Jan–jun 

2017 
Jan–jun 

2016 
Jan–dec 

2016 

Rörelseresultat 5,7 1,6 12,5 7,0 17,6 

Avskrivningar 6,5 5,3 12,9 10,0 23,2 

Nedskrivning av goodwill 0 3,5 0 3,5 3,5 

EBITDA 12,2 10,4 25,4 20,5 44,3 

Aktierelaterade ersättningar 0,1 0,0 0,3 0,1 1,8 

Justerad EBITDA 12,3 10,4 25,7 20,6 46,1 

Nettoomsättning 141,6 123,7 283,5 240,7 497,3 

Rörelsemarginal 4,0% 1,3% 4,4% 2,9% 3,5% 

EBITDA-marginal 8,6% 8,4% 9,0% 8,5% 8,9% 

Justerad EBITDA-marginal 8,7% 8,4% 9,1% 8,6% 9,3% 

Vinstmarginal 1,6% -0,9% 2,4% 0,7% 1,3% 

 

Avstämning mot organisk omsättning i konstant 
valuta i MEUR 

Apr–jun 
2017 

Apr–jun 
2016 

Jan–jun 
2017 

Jan–jun 
2016 

Jan–dec 
2016 

Förvärvad tillväxt  1,8 5,0 3,7 9,3 20,6 

 

MEUR 
Apr–jun 

2017 
Apr–jun 

2016 
Jan–jun 

2017 
Jan–jun 

2016 
Jan–dec 

2016 

Nettoomsättning  141,6 123,7 283,5 240,7 497,3 

Avgår förvärvad tillväxt -1,8 -5,0 -3,7 -9,3 -20,6 

Organisk nettoomsättning 139,8 118,7 279,8 231,4 476,7 

 

MEUR 
Apr–jun 

2017 
Apr–jun 

2016 
Jan–jun 

2017 
Jan–jun 

2016 
Jan–dec 

2016 

Redovisad nettoomsättning 141,6 123,7 283,5 240,7 497,3 

Förvärvad nettoomsättning -1,8 -5,0 -3,7 -9,3 -20,6 

Organisk nettoomsättning 139,8 118,7 279,8 231,4 476,7 

Effekt av konstant valuta -1,0 6,1 -2,0 12,1 20,0 

Organisk nettoomsättning i konstant valuta 138,8 124,8 277,8 243,5 496,7 

 


