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Pressmeddelande Stockholm den 15 april 2020 

 

 

 

UPPDATERING FÖRSTA KVARTALET 2020 

Med anledning av Covid-19 pandemin publicerar Medicover AB (publ) i förväg en 
uppdatering av första kvartalet innan den planerade kvartalsrapporten den 30 april 2020.  

• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 238,8 MEUR (199,7 MEUR), en 
ökning med 19,6 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 5,8 
procent.  

• Nettoomsättningen för Healthcare Services uppgick till 133,8 MEUR (102,9 MEUR), 
en ökning med 30,1 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 
6,3 procent. 

• Nettoomsättningen för Diagnostic Services uppgick till 108,1 MEUR (100,2 MEUR), 
en ökning med 7,9 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 
4,9 procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 6,4 MEUR (11,3 MEUR), med en rörelsemarginal på 2,7 
procent (5,6 procent), minskat till följd av Covid-19 påverkan. 

• EBITDA uppgick till 29,0 MEUR (27,5 MEUR), en ökning med 5,6 procent jämfört 
med föregående år, motsvarande en marginal på 12,2 procent (13,8 procent). 
EBITDAaL uppgick till 16,8 MEUR (18,5 MEUR), en minskning med 9,0 procent, 
motsvarande en marginal på 7,0 procent (9,2 procent). 

Under andra hälften av mars upplevde Medicover en betydande nedgång inom all elektiv 
vård inklusive elektiv diagnostisk, med nedgångar i intervallet 50-75 procent på de mest 
utsatta tjänsterna med anledning av nedstängningar i samhället och begränsningar i att 
kunna utföra tjänster. Verksamheter som inte är beroende av elektiva tjänster var stabila, 
som tex vissa diagnostik tjänster särskilt i Tyskland, den förbetalda integrerade 
vårdmodellen, akut och mödravård. Minskad nettoomsättning för andra hälften av mars 
jämfört med normalt uppskattas till ett bortfall på 13-14 MEUR. 

Nedstängningar i samhället och begränsningar i att kunna utföra tjänster förväntas att fortgå 
väl in i maj, med betydande påverkan på nettoomsättningen och avsevärd negativ påverkan 
på förväntat resultat i det andra kvartalet.  

Medicover upprepar förväntningarna från pressmeddelandet den 25 mars om en gradvis 
återhämtning under tredje kvartalet och en återgång till mer normaliserat handels mönster 
under årets sista kvartal och bibehåller sina 3-åriga finansiella mål.  

Likvida medel per den 31 mars uppgick till 60,0 MEUR, en ökning från 34,8 MEUR vid 
årsskiftet 2019. Lån minskat med likvida medel uppgick till 232,0 MEUR, en minskning från 
240,5 MEUR vid årsskiftet 2019. Medicover har tillräckliga säkrade kreditfaciliteter för att 
finansiera samtliga skulder som förfaller 2020 och 2021. Medicover vidtar 
försiktighetsåtgärder för att minimera finansiell påverkan och minskar 
investeringsverksamheten för återstoden av 2020.  
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I tabellen nedan redovisas nettoomsättningen från externa kunder, redovisade i samband 
med att tjänsterna tillhandahålls, fördelat per division, betalare och land. 

 

  

MEUR 
Kv 1 
2020 

% av  
kv1 2020 

Kv 1 
 2019 

% av Q1 
2019 Förändring 

Healthcare Services  133,7  102,7  30,2% 
Fördelat per betalare:      

Offentlig  14,0 10,5% 5,6 5,5% 150,6% 
Privat  119,7 89,5% 97,1 94,5% 23,2% 
Förbetald 60,1 44,9% 55,5 54,0% 8,3% 
Kontantbetald (FFS) 52,8 39,5% 37,6 36,6% 40,3% 
Övriga tjänster 6,8 5,1% 4,0 3,9% 69,9% 

      
Fördelat per land:       

Polen 92,5 69,2% 77,5 75,5% 19,4% 
Rumänien 15,1 11,3% 15,4 15,0% -2,3% 
Indien 17,7 13,3% 1,3 1,3% i/m 
Övriga marknader 8,4 6,2% 8,5 8,2% -1,3% 
      

Diagnostic Services  105,0  96,9  8,4% 
Fördelat per betalare:      

Offentlig  36,3 34,6% 35,0 36,1% 3,9% 
Privat  68,7 65,4% 61,9 63,9% 10,9% 
Kontantbetald (FFS) 66,8 63,6% 60,3 62,2% 10,9% 
Övriga tjänster 1,9 1,8% 1,6 1,7% 14,5% 

      
Fördelat per land:      

Tyskland 53,0 50,5% 49,4 51,0% 7,3% 
Rumänien 15,2 14,4% 15,2 15,7% 0,0% 
Ukraina 17,6 16,8% 14,6 15,1% 20,7% 
Polen 9,0 8,5% 9,2 9,4% -2,4% 
Övriga marknader 10,2 9,8% 8,5 8,8% 21,7% 
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Medicover, MEUR 
Jan-mar 

2020 
Jan-mar 

2019 Förändring 
Helår 
2019 

Nettoomsättning 238,8 199,7 20% 844,4 
Rörelseresultat (EBIT) 6,4 11,3 -43% 46,5 
Rörelsemarginal, % 2,7% 5,6%  5,5% 
     
EBITDA  29,0 27,5 6% 120,7 
EBITDA-marginal, % 12,2% 13,8%  14,3% 
Justerad EBITDA  30,3 28,0 8% 125,0 
Justerad EBITDA-marginal, % 12,7% 14,0%  14,8% 
EBITDAaL 16,8 18,5 -9% 80,6 
EBITDAaL-marginal, % 7,0% 9,2%  9,5% 
Justerad EBITDAaL  181 19,0 -5% 84,9 
Justerad EBITDAaL-marginal, % 7,6% 9,5%  10,1% 
EBITA 8,9 12,5 -29% 53,7 
EBITA-marginal, % 3,7% 6,3%  6,4% 
Justerad EBITA 10,2 13,0 -22% 58,0 
Justerad EBITA-marginal 4,3% 6,5%  6,9% 
     

Healthcare Services, MEUR 
Jan-mar 

2020 
Jan-mar 

2019 Förändring 
Helår 
2019 

Nettoomsättning 133,8 102,9 30% 449,3 
Rörelseresultat (EBIT) 1,3 2,5 -48% 20,1 
Rörelsemarginal, % 1,0% 2,4%  4,5% 
EBITDA  14,5 11,1 30% 61,0 
EBITDA-marginal, % 10,8% 10,8%  13,6% 
EBITDAaL 7,9 6,6 19% 41,0 
EBITDAaL-marginal, % 5,9% 6,4%  9,1% 
EBITA 3,2 3,4 -5% 25,5 
EBITA-marginal, % 2,4% 3,3%  5,7% 
Antal medlemmar vid periodens utgång (tusental) 1 304 1 232 6% 1 300 
     

Diagnostic Services, MEUR 
Jan-mar 

2020 
Jan-mar 

2019 Förändring 
Helår 
2019 

Nettoomsättning 108,1 100,2 8% 408,7 
Rörelseresultat (EBIT) 10,2 13,5 -24% 43,3 
Rörelsemarginal, % 9,5% 13,5%  10,6% 
EBITDA 19,2 20,8 -8% 75,7 
EBITDA-marginal, % 17,8% 20,8%  18,5% 
EBITDAaL 13,7 16,5 -16% 56,0 
EBITDAaL-marginal, % 12,7% 16,5%  13,7% 
EBITA 10,8 13,8 -22% 45,1 
EBITA-marginal, % 10,0% 13,8%  11,0% 
Antal laboratorietester under perioden (miljoner) 26,9 27,6 -2,5% 106,7 
 

Sifforna i denna pressrelease är ej granskade förutom helårssiffrorna för 2019. För 
definitioner av alternativa nyckeltal, vänligen se årsredovisningen för 2019. 



 

 
Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal 
öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019, så 
uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 miljoner euro och 28 800 anställda. För mer information, besök www.medicover.com 
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Med anledning av uppdateringen av första kvartalet kommer Medicover att hålla en 
telefonkonferens för investerare och analytiker på onsdag den 15 april kl. 16.00. Detaljer 
inför telefonkonferensen kommer att skickas ut inom kort.  

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations 

070-3033272 
hanna.bjellquist@medicover.com 

 
Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 08.00 CEST. 

 

This announcement may contain certain forward-looking statements and opinions. Forward-looking statements 
are statements that do not relate to historical facts and events and such statements and opinions pertaining to the 
future that, by example, contain wording such as “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “assumes”, 
“forecasts”, “intends”, “could”, “will”, “should”, “would”, “according to estimates”, “is of the opinion”, “may”, “plans”, 
“potential”, “predicts”, “projects”, “to the knowledge of” or similar expressions, which are intended to identify a 
statement as forward-looking. This applies, in particular, to statements and opinions in this announcement 
concerning the future financial returns, plans and expectations with respect to the business and management of 
Medicover, future growth and profitability and general economic and regulatory environment and other matters 
affecting Medicover. Forward-looking statements are based on current estimates and assumptions made 
according to the best of Medicover’s knowledge. Such forward-looking statements are subject to risks, 
uncertainties, and other factors that could cause the actual results, including Medicover’s cash flow, financial 
condition and results of operations, to differ materially from the results, or fail to meet expectations expressly or 
implicitly assumed or described in those statements or to turn out to be less favourable than the results expressly 
or implicitly assumed or described in those statements. Accordingly, prospective investors and other third parties 
should not place undue reliance on the forward-looking statements herein. Medicover can give no assurance 
regarding the future accuracy of the opinions set forth herein or as to the actual occurrence of any predicted 
developments.  

In light of the risks, uncertainties and assumptions associated with forward-looking statements, it is possible that 
the future events mentioned in this announcement may not occur. Moreover, the forward-looking estimates and 
forecasts derived from third-party studies referred to in the announcement may prove to be inaccurate. Actual 
results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation, 
changes in general economic conditions, in particular economic conditions in the markets on which Medicover 
operates, changes affecting interest rate levels, changes affecting currency exchange rates, changes in 
competition levels, changes in laws and regulations, and occurrence of accidents or environmental damages.  

The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its 
date, and are subject to change without notice. 
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