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Delårsrapport 
Januari – juni 2019 
 
 

God utveckling inom trapphissar och fortsatt fokus på Patient Handling. Goda 
utsikter för andra halvåret 2019 

 

Andra kvartalet 2019 

▪ Intäkterna minskade till 69,4 MEUR (70,0) 
▪ Den organiska tillväxten var -1,8% (7,2) 
▪ Bruttomarginalen uppgick till 42,3% (44,0) 
▪ Justerad EBITA uppgick till 6,5 MEUR (7,2) och 

motsvarande marginal var 9,3% (10,2) 
▪ EBIT ökade till 4,9 MEUR (3,8) och motsvarande 

marginal var 7,1% (5,4) 
▪ Periodens resultat (totalt) ökade till 6,4 MEUR 

(4,8)  
▪ Justerat operativt kassaflöde uppgick till 0,7 

MEUR (7,4) 
▪ Affärsområdet Puls avyttrades. Köpeskillingen 

uppgick till 10,9 MEUR 
▪ Pernilla Lindén utsågs till CFO med start från 14 

augusti 2019 
▪ Erik Østby utsågs till ny Executive Vice President 

Patient Handling Europa från 12 augusti 2019 
 
 
 

 

Första halvåret 2019 

▪ Intäkterna ökade till 136,6 MEUR (135,3) 
▪ Den organiska tillväxten var -0,5% (4,0) 
▪ Bruttomarginalen uppgick till 42,0% (43,3) 
▪ Justerad EBITA uppgick till 11,5 MEUR (11,9) 

och motsvarande marginal var 8,4% (8,8) 
▪ EBIT uppgick till 8,5 MEUR (7,3) och motsva-

rande marginal var 6,2% (5,4) 
▪ Periodens resultat (totalt) ökade till 9,9 MEUR 

(7,0)  
▪ Justerat operativt kassaflöde uppgick till 0,9 

MEUR (7,2) 
 
 
 
 
 
 
 

      
* Alternativa nyckeltal, se sid 19 till 20 för definitioner och beräkningar. Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 Leasingavtal. 
För att underlätta jämförelsen mellan perioderna redovisas de alternativa nyckeltalen ovan exklusive effekten av IFRS 16. Övergångseffekterna 
beskrivs i not 7. 

 
Puls-verksamheten avyttrades 22 maj 2019 och redovisas därför som avvecklad verksamhet under 2019 och 2018, se vidare not 4 sid 14. 

Koncernen i sammandrag RTM Helår

MEUR 2019 2018 ∆% 2019 2018 ∆% 2018/2019 2018

Intäkter 69,4 70,0 -0,8 % 136,6 135,3 0,9 % 271,0 269,8

Bruttoresultat* 29,3 30,8 -4,8 % 57,4 58,6 -2,1 % 112,0 113,3

Bruttomarginal*,% 42,3 % 44,0 % -            42,0 % 43,3 % -          41,3 % 42,0 %

Justerad EBITA* 6,5 7,2 -9,8 % 11,5 11,9 -2,9 % 20,3 20,7

Justerad EBITA marginal*,% 9,3 % 10,2 % -            8,4 % 8,8 % -          7,5 % 7,7 %

Rörelseresultat (EBIT) 4,9 3,8 30,9 % 8,5 7,3 15,8 % 13,2 12,0

Rörelsemarginal, (EBIT marginal)*,% 7,1 % 5,4 % -            6,2 % 5,4 % -          4,9 % 4,5 %

Justerat rörelseresultat (justerad EBIT)* 4,8 5,8 -16,3 % 8,3 9,3 -11,3 % 14,0 15,0

Justerad rörelsemarginal (justerad EBIT marginal)*,% 7,0 % 8,2 % -            6,1 % 6,9 % -          5,2 % 5,6 %

Periodens resultat (totalt) 6,4 4,8 35,0 % 9,9 7,0 41,4 % 14,3 11,4

Resultat per aktie före och efter utspädning, EUR 0,11 0,07 50,4 % 0,17 0,12 41,4 % 0,24 0,19

Justerat Operativt kassaflöde* 0,7 7,4 -89,9 % 0,9 7,2 -87,1 % 10,9 17,2

Nettoskuld / justerad EBITDA (RTM)*, ggr 3,2 3,3 -2,8 % 3,2 3,3 -2,8 % 3,2 3,3

April - juni Januari - juni

http://www.handicaregroup.com/
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Koncernchefens kommentar  
 

Detta var ett kvartal med blandad utveckling. Vi rapporterade 
en fortsatt god försäljning av trapphissar, som svarar för 
55% av den totala försäljningen, där den organiska tillväxten 
uppgick till 4,6%. Utvecklingen inom Patient Handling Norda-
merika började långsamt att gå åt rätt håll. I linje med förvän-
tan redovisades organisk tillväxt om 4,8% jämfört med det 
första kvartalet 2019. Som en viktig del i vår strategi har vi 
fokuserat verksamheten genom avyttringen av Puls. Utveckl-
ingen inom Vehicle Accessibility och Patient Handling var 
dock utmanande vilket bidrog till att totala intäkter minskade 
med -0,8% i rapporterad valuta jämfört med motsvarande 
kvartal 2018. 

Utvecklingen i det andra kvartalet 
Intäkterna minskade organiskt med -1,8% (7,2%) under det andra kvartalet, vilket i huvudsak förklaras av svag 
utveckling för Patient Handling. Intäkterna inom Accessibility växte organiskt med 1,1%. Inom Accessibility, fort-
satte Stairlifts att växa snabbare än marknaden med en organisk tillväxt om 4,6%. Stairlifts Nordamerika rapporte-
rade organisk tillväxt om 5,6 % jämfört med det andra kvartalet 2018, vilket var det starkaste kvartalet under 
2018. Vidare är det glädjande att vår nya trapphiss (1100) togs emot väl när den lanserades på den mycket vik-
tiga engelska marknaden. Vehicle Accessibility redovisade negativ organisk tillväxt som ett resultat av en avvak-
tande marknad för den danska verksamheten. Patient Handling rapporterade negativ organisk tillväxt om -8,6%. 
Intäkterna inom Patient Handling Nordamerika minskade med -9,2%, i huvudsak drivet av lägre försäljning till in-
stitutionella kunder i USA. Den europeiska verksamheten påverkades negativt av lageruppbyggnad hos vissa 
större distributörer under det första kvartalet. 

Justerad EBITA uppgick till 6,5 MEUR (7,2) i det andra kvartalet. Den justerade EBITA-marginalen minskade till 
9,3% (10,2%) som ett resultat av en lägre bruttomarginal. Bruttomarginalen minskade till 42,3% (44,0%) drivet av 
produktmix. Rörelsekostnaderna minskade, både nominellt och i förhållande till intäkter, vilket förklaras av lägre 
personalkostnader för administrativ personal, en effekt av den omstrukturering som gjordes under det andra kvar-
talet 2018.  

Patient Handling Nordamerika 
Den nya ledningsgruppen, som tillsattes under det första kvartalet, har fortsatt arbetet med att förfina vår ”Com-
mercial Excellence”-strategi och vår ”go-to-market”-strategi, samt förbättra vår ”Order-to-cash”-process. Under det 
andra kvartalet innebar detta att:  

▪ Vi förbättrade effektivitet och uppföljning inom försäljningsprocessen. Detta resulterade i en ökad försälj-
ning jämfört med det första kvartalet 2019.  

▪ Vi utvärderade säljstyrkans prestation samt geografiska närvaro i USA. Ett resultat av detta var att om-
kring 30% av den institutionella säljkåren i USA byttes ut i slutet av det andra kvartalet. Vidare inleddes 
rekrytering av en ny säljchef för institutionella kunder i USA samt rekrytering till en nyinrättad corporate 
account-roll.  

▪ Två nyckelpersoner (”customer service director” samt ”logistics director”) rekryterades för att stärka vår 
”order-to-cash” -process.  

 

Under kvartalet har jag tillbringat mycket tid med den nordamerikanska verksamheten. Jag ser förbättringar på 
flera områden men det finns fortsatt utmaningar. Sammantaget innebär detta att det finns risk för att vårt tidigare 
kommunicerade mål om återgång till organisk tillväxt under andra halvåret 2019 förskjuts 1-2 kvartal. 

Avyttring av Puls 
Under kvartalet avyttrades Puls till Mediq International BV. Detta är ett viktigt steg i strategin att fokusera på Han-
dicares kärnverksamhet. Avyttringen skapar ytterligare utrymme för tillväxt (både organisk och genom förvärv) 
och expansion av Handicares kärnverksamhet. Köpeskillingen uppgick till 106 MNOK (10,9 MEUR).   

Goda utsikter för andra halvåret 2019 
Utvecklingen under det första halvåret 2019 var inte tillfredställande med en organisk tillväxt om -0,5% och en ju-
sterad EBITA-marginal om 8,4%. Utsikterna för det andra halvåret 2019 är dock bättre för flertalet av våra verk-
samheter samtidigt som vi fortsätter omställningsarbetet i Nordamerika. Med beaktande av detta bedömer vi att 
den organiska tillväxten i intäkter för det andra halvåret 2019 kommer motsvara vårt tillväxtmål, vilket uppgår till 
4% till 6% på medellång sikt. Den justerade EBITA-marginalen förväntas öka under det andra halvåret 2019 jäm-
fört med det första halvåret 2019 (8,4%). 

Staffan Ternström 

VD och koncernchef  
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Koncernens utveckling 

 
 

      
* Alternativa nyckeltal, se sid 19 till 20 för definitioner och beräkningar. Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 
16 Leasingavtal. För att underlätta jämförelsen mellan perioderna redovisas de alternativa nyckeltalen exklusive effekten av 
IFRS 16. Övergångseffekterna beskrivs i not 7.  
Puls-verksamheten redovisas som avvecklad verksamhet i denna rapport. 

April – juni 2019 
Intäkter och resultat 
Intäkterna för det andra kvartalet minskade med -0,8% till 69,4 MEUR (70,0). Organiskt minskade intäkterna med  
-1,8%. Accessibility rapporterade en organisk tillväxt om 1,1% drivet av god försäljning av trapphissar. Patient 
Handling redovisade en organisk nedgång om -8,6% som en följd av svagare utveckling i Nordamerika och i den 
europeiska verksamheten. 
 
EBITA uppgick till 6,6 MEUR (5,2). Justerad EBITA uppgick till 6,5 MEUR (7,2), motsvarande en justerad EBITA-
marginal om 9,3% (10,2). Inga Övriga specificerade poster rapporterades under kvartalet (2018: 2,0 MEUR). 
Övergången till IFRS 16 medförde en positiv resultatpåverkan på rapporterad EBITA om 0,1 MEUR. Bruttomargi-
nalen minskade till 42,3% (44,0%), drivet av produktmix. Jämfört med det första kvartalet 2019 ökade dock brut-
tomarginalen med 0,6 procentenheter. Rörelsekostnaderna minskade, både nominellt och i förhållande till intäk-
ter, främst drivet av lägre personalkostnader för administrativ personal. Detta som en effekt av den omstrukture-
ring som initierades under det andra kvartalet 2018.  
 
Ingen valutaeffekt (omräkningseffekt) på justerad EBITA. 
 

Koncernen RTM Helår

MEUR 2019 2018 ∆% 2019 2018 ∆% 2018/2019 2018

Intäkter 69,4       70,0       -0,8 % 136,6     135,3     0,9 % 271,0        269,8     

Förvärv -           -           -          -           -           -         -               -           

Valutaeffekter* 0,7         -          1,9         -         0,2             2,1         

Intäkter exkl. förvärv och valutaeffekter 69,4       70,7       -1,8 % 136,6     137,3     -0,5 % 271,2        271,9     

*justerat för omräkningseffekt, ej transaktionseffekt

Koncernen RTM Helår

MEUR 2019 2018 ∆% 2019 2018 ∆% 2018/2019 2018

Intäkter 69,4       70,0       -0,8 % 136,6     135,3     0,9 % 271,0        269,8     

Kostnad såld vara -40,1      -39,2      n/a -79,2      -76,7      n/a -159,0       -156,5   

Bruttoresultat* 29,3       30,8       -4,8 % 57,4       58,6       -2,1 % 112,0        113,3     

Rörelsekostnader -22,0      -22,8      n/a -44,1      -44,8      n/a -88,2         -88,9      

Justerad EBITDA* 7,3         8,1         -9,5 % 13,2       13,8       -4,2 % 23,9           24,4       

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -0,8        -0,9        n/a -1,7        -1,9        n/a -3,6            -3,8        

Justerad EBITA* 6,5         7,2         -9,8 % 11,5       11,9       -2,9 % 20,3           20,7       

Övriga specificerade poster -           -2,0        n/a -           -2,0        n/a -1,0            -3,0        

IFRS 16-effekt* 0,1         -           n/a 0,2         -           n/a 0,2             -           

EBITA 6,6         5,2         27,4 % 11,8       9,9         18,9 % 19,5           17,7       

Nyckeltal %

Bruttomarginal* 42,3 % 44,0 % 42,0 % 43,3 % 41,3 % 42,0 %

Justerad EBITDA marginal* 10,5 % 11,5 % 9,7 % 10,2 % 8,8 % 9,1 %

Justerad EBITA marginal* 9,3 % 10,2 % 8,4 % 8,8 % 7,5 % 7,7 %

EBITA marginal* 9,5 % 7,4 % 8,6 % 7,3 % 7,2 % 6,5 %

April - juni Januari - juni

April - juni Januari - juni
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Finansnettot försämrades till -2,3 MEUR (0,8). Räntekostnader uppgick till -1,0 MEUR (-0,7), varav -0,2 MEUR är 
relaterade till leasingskulden och övergången till IFRS 16 (se not 7). Valutakurseffekter påverkade finansnettot 
negativt med -1,2 MEUR (1,5). Resultat före skatt för den kvarvarande verksamheten uppgick till 2,6 MEUR (4,5). 
 
Skattekostnaden för kvartalet uppgick till -0,4 MEUR (-0,3). Periodens resultat för den kvarvarande verksamheten 
uppgick till 2,3 MEUR (4,3), vilket motsvarar 0,04 EUR (0,07) per aktie före och efter utspädning. 
 
Periodens resultat var 6,4 MEUR (4,8), vilket motsvarar 0,11 EUR (0,07) per aktie före och efter utspädning. Rea-
vinsten för avyttringen av Puls uppgick till 4,3 MEUR. 

Januari – juni 2019 
Intäkter och resultat 
Intäkterna för det första halvåret ökade med 0,9% till 136,6 MEUR (135,3). Organiskt minskade intäkterna med  
-0,5%. Accessibility rapporterade en organisk tillväxt om 3,3% drivet av god försäljning av trapphissar. Patient 
Handling redovisade en organisk nedgång om -9,1% som en följd av svag utveckling i Nordamerika medan intäk-
terna i den europeiska verksamheten i princip var oförändrade.  
 
EBITA uppgick till 11,8 MEUR (9,9). Justerad EBITA uppgick till 11,5 MEUR (11,9), motsvarande en justerad 
EBITA-marginal om 8,4% (8,8). Inga Övriga specificerade poster rapporterades under perioden (2018: -2,0 
MEUR). Övergången till IFRS 16 medförde en positiv resultatpåverkan på rapporterad EBITA om 0,2 MEUR. 
Bruttomarginalen uppgick till 42,0% (43,3%). Rörelsekostnaderna minskade, både nominellt och i förhållande till 
intäkter, främst drivet av lägre personalkostnader för administrativ personal.  
 
Ingen valutaeffekt (omräkningseffekt) på justerad EBITA. 
 
Finansnettot försämrades till -2,2 MEUR (-1,1). Räntekostnader uppgick till -2,1 MEUR (-1,3), varav -0,5 MEUR är 
relaterad till leasingskulden och övergången till IFRS 16 (se not 7). Valutakurseffekter påverkade finansnettot po-
sitivt med 0,1 MEUR (0,4). Resultat före skatt för den kvarvarande verksamheten uppgick till 6,3 MEUR (6,2). 
 
Skattekostnaden uppgick till -0,9 MEUR (0,0). Periodens resultat för den kvarvarande verksamheten uppgick till 
5,4 MEUR (6,2), vilket motsvarar 0,09 EUR (0,10) per aktie före och efter utspädning. 
 
Periodens resultat var 9,9 MEUR (7,0), vilket motsvarar 0,17 EUR (0,12) per aktie före och efter utspädning. 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,4 MEUR (10,0) under kvartalet. Exklusive effekten från 
IFRS 16 uppgick det till 1,0 MEUR och försämringen jämfört med föregående år hänför sig främst till temporärt 
ökad rörelsekapitalbindning. Utbetalningar relaterade till Övriga specificerade poster uppgick till -0,5 MEUR (-0,9) 
och avsåg i huvudsak avgångsvederlag för den förra ledningen i den nordamerikanska verksamheten. 
 
Nettoinvesteringarna under kvartalet uppgick till 7,2 MEUR (-1,4). Dessa var fördelade på anläggningstillgångar  
-0,3 MEUR, aktiverade utvecklingskostnader -0,5 MEUR, IT-system -0,2 MEUR samt erhållen nettoköpeskilling 
för Puls om 8,2 MEUR. 
 
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 29,1 MEUR (15,7). Den räntebärande nettoskulden 
(exklusive leasingskuld enligt IFRS 16) var 76,6 MEUR (90,8) vid periodens utgång. Minskningen av nettoskulden 
jämfört med föregående år är hänförlig till kassaflödet från den löpande verksamheten samt försäljningen av Puls. 
Leasingskuld enligt IFRS 16 uppgick till 27,5 MEUR vid periodens utgång. Denna utgörs främst av hyreskontrakt 
för lokaler. 
 
För halvårsperioden uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 6,3 MEUR (9,8). Exklusive effekten 
från IFRS 16 uppgick det till 3,4 MEUR (se not 7) och försämringen jämfört med föregående år hänför sig främst 
till temporärt ökad rörelsekapitalbindning. Utbetalningar relaterade till Övriga specificerade poster uppgick till -1,3 
MEUR (-2,4) och avsåg i huvudsak avgångsvederlag för den förra ledningen i den nordamerikanska 
verksamheten. 
 
Nettoinvesteringarna under halvårsperioden uppgick till 6,1 MEUR (-3,9). Dessa var fördelade på 
anläggningstillgångar -0,7 MEUR, aktiverade utvecklingskostnader -0,9 MEUR, IT-system -0,3 MEUR samt 
erhållen nettoköpeskilling för Puls om 8,2 MEUR. 
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Accessibility 
Inom Accessibility erbjuder Handicare svängda och raka trapphissar, i första hand för hemmiljöer, med ett kom-

pletterande utbud av produkter för fordonsanpassning. 

 
 

  
* Alternativa nyckeltal, se sid 19 till 20 för definitioner och beräkningar. Koncernens segment presenteras exklusive IFRS 16-
effekter då segmenten i den interna uppföljningen till ledningen rapporterar leasingavtal enligt den tidigare standarden IAS 17 
Leasingavtal. 

April – juni 2019 
Intäkterna för det andra kvartalet ökade 1,4% till 50,1 MEUR (49,4). Den organiska tillväxten var 1,1%. Affärsom-
rådet uppvisade god tillväxt för trapphissar i både Europa och Nordamerika. Den organiska tillväxten för trapphis-
sar uppgick till 4,6% under kvartalet. Tillväxttakten uppgick till 5,6% i Nordamerika i jämförelse med det starka 
andra kvartalet 2018. Intäkterna inom Vehicle Accessibility minskade organiskt med -10,3%. Detta förklaras av 
lägre omsättning i den danska verksamheten medan den norska verksamheten redovisade tillväxt.  

EBITA uppgick till 7,1 MEUR (6,3). Justerad EBITA uppgick till 7,1 MEUR (7,4). Den justerade EBITA-marginalen 
minskade till 14,2% (15,0) som ett resultat av försämrad bruttomarginal. Den lägre bruttomarginalen förklaras av 
produktmix inom både trapphissar och Vehicle Accessibility. Rörelsekostnader (exklusive kostnader för såld vara) 

var i princip oförändrade i förhållande till omsättning. 

Januari – juni 2019 
Intäkterna för det första halvåret ökade 4,0% till 98,3 MEUR (94,6). Den organiska tillväxten var 3,3%. Affärsom-
rådet uppvisade god tillväxt för trapphissar i både Europa och Nordamerika. Den organiska tillväxten för trapphis-
sar uppgick till 6,0% under halvårsperioden och Nordamerika rapporterade organisk tillväxt om 5,9%. Vehicle Ac-
cessibility påverkades negativt av en avvaktande marknad för den danska verksamheten. Totalt minskade intäk-
terna organiskt med -6,2%. Vår bedömning är att Vehicle Accessibility återgår till organisk tillväxt under det andra 
halvåret 2019. 

EBITA uppgick till 13,9 MEUR (11,9). Justerad EBITA uppgick till 13,9 MEUR (13,0). Den justerade EBITA-margi-
nalen ökade till 14,1% (13,8) som ett resultat av minskade rörelsekostnader (exklusive kostnader för såld vara) i 
förhållande till intäkter. Bruttomarginalen minskade något drivet av produktmix. 

Accessibility RTM Helår

MEUR 2019 2018 ∆% 2019 2018 ∆% 2018/2019 2018

Intäkter 50,1       49,4       1,4 % 98,3       94,6       4,0 % 193,2         189,4     

Förvärv -           -           -         -           -           -         -                -           

Valutaeffekter* 0,2         -         0,6         -         -0,1             0,5         

Intäkter exkl. förvärv och valutaeffekter 50,1       49,6       1,1 % 98,3       95,2       3,3 % 193,1         189,9     

*justerat för omräkningseffekt, ej transaktionseffekt

Accessibility RTM Helår

MEUR 2019 2018 ∆% 2019 2018 ∆% 2018/2019 2018

Intäkter 50,1       49,4       1,4 % 98,3       94,6       4,0 % 193,2         189,4     

Rörelsekostnader -42,6      -41,5      n/a -83,5      -80,3      n/a -164,9        -161,6   

Justerad EBITDA* 7,6         8,0         -5,0 % 14,8       14,3       3,6 % 28,3            27,8       

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -0,5        -0,6        n/a -1,0        -1,3        n/a -2,0             -2,3        

Justerad EBITA* 7,1         7,4         -3,9 % 13,9       13,0       6,3 % 26,2            25,4       

Övriga specificerade poster -           -1,1        n/a -           -1,1        n/a -                -1,1        

EBITA 7,1         6,3         12,8% 13,9       11,9       16,1 % 26,2            24,3       

Nyckeltal %

Justerad EBITDA marginal* 15,1 % 16,1 % 15,1 % 15,1 % 14,6 % 14,7 %

Justerad EBITA marginal* 14,2 % 15,0 % 14,1 % 13,8 % 13,6 % 13,4 %

EBITA marginal* 14,2 % 12,7 % 14,1 % 12,6 % 13,6 % 12,8 %

April - juni Januari - juni

April - juni Januari - juni
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Patient Handling 

Inom Patient Handling erbjuder Handicare ett brett produkterbjudande för patientförflyttningar och lyft, främst för sjukhusmiljöer.  

 
 

 

* Alternativa nyckeltal, se sid 19 till 20 för definitioner och beräkningar. Koncernens segment presenteras exklusive IFRS 16-
effekter då segmenten i den interna uppföljningen till ledningen rapporterar leasingavtal enligt den tidigare standarden IAS 17 
Leasingavtal. 

April – juni 2019 
Intäkterna för det andra kvartalet minskade med -6,2% till 19,3 MEUR (20,5). Organiskt minskade intäkterna med 
-8,6% som ett resultat av lägre försäljning både i Nordamerika och i den europeiska verksamheten. Nordamerika 
redovisade negativ organisk tillväxt om -9,2%, i huvudsak drivet av lägre försäljning till institutionella kunder i 
USA. I linje med förväntan ökade dock intäkterna jämfört med det första kvartalet 2019. Den organiska tillväxten i 
Nordamerika uppgick till 4,8% jämfört med det första kvartalet 2019. Den europeiska verksamheten påverkades 
negativt av lageruppbyggnad hos vissa större distributörer under det första kvartalet. 

EBITA uppgick till 2,2 MEUR (2,1). Justerad EBITA uppgick till 2,2 MEUR (2,7). Den justerade EBITA-marginalen 
minskade till 11,5% (13,4), drivet av en lägre bruttomarginal. Den försämrade bruttomarginalen förklaras av pro-
duktmix och lägre kostnadsabsorption i Nordamerika. Rörelsekostnader (exklusive kostnader för såld vara) mins-
kade både nominellt och i förhållande till intäkterna. Lönsamheten i den europeiska verksamheten var fortsatt 
god. 
 

Januari – juni 2019 
Intäkterna för det första halvåret minskade med -6,2% till 38,2 MEUR (40,7). Organiskt minskade intäkterna med  
-9,1%. Intäkterna i den europeiska verksamheten var i princip oförändrade. Nordamerika redovisade negativ or-
ganisk tillväxt om -13,2%. Främst som ett resultat av lägre försäljning till institutionella kunder i USA. Trots förbätt-
ringar på flera områden finns det fortsatt utmaningar vilket gör att det finns risk för att vårt tidigare kommunicerade 
mål om återgång till organisk tillväxt förskjuts 1-2 kvartal. 

EBITA uppgick till 3,4 MEUR (3,9). Justerad EBITA uppgick till 3,4 MEUR (4,5). Den justerade EBITA-marginalen 
minskade till 8,9% (11,1), drivet av en lägre bruttomarginal. Den försämrade bruttomarginalen förklaras av pro-

Patient Handling RTM Helår

MEUR 2019 2018 ∆% 2019 2018 ∆% 2018/2019 2018

Intäkter 19,3       20,5       -6,2 % 38,2       40,7       -6,2 % 77,7          80,3       

Förvärv -           -           -         -           -           -         -            -           

Valutaeffekter* 0,5         -         1,3         -         0,3             1,6         

Intäkter exkl. förvärv och valutaeffekter 19,3       21,1       -8,6 % 38,2       42,1       -9,1 % 78,0          81,8       

*justerat för omräkningseffekt, ej transaktionseffekt

Patient Handling RTM Helår

MEUR 2019 2018 ∆% 2019 2018 ∆% 2018/2019 2018

Intäkter 19,3       20,5       -6,2 % 38,2       40,7       -6,2 % 77,7          80,3       

Rörelsekostnader -16,7      -17,4      n/a -34,1      -35,6      n/a -70,3         -71,8      

Justerad EBITDA* 2,6         3,1         -16,3 % 4,1         5,2         -20,1 % 7,4             8,5         

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -0,4        -0,3        n/a -0,7        -0,7        n/a -1,5           -1,4        

Justerad EBITA* 2,2         2,7         -19,7 % 3,4         4,5         -24,8 % 6,0             7,1         

Övriga specificerade poster -           -0,7        n/a -           -0,7        n/a -1,0           -1,7        

EBITA 2,2         2,1         5,4 % 3,4         3,9         -12,0 % 5,0             5,4         

Nyckeltal %

Justerad EBITDA marginal* 13,4 % 15,0 % 10,8 % 12,7 % 9,6 % 10,6 %

Justerad EBITA marginal* 11,5 % 13,4 % 8,9 % 11,1 % 7,7 % 8,8 %

EBITA marginal* 11,5 % 10,2 % 8,9 % 9,5 % 6,4 % 6,8 %

April - juni Januari - juni

April - juni Januari - juni
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duktmix och lägre kostnadsabsorption i Nordamerika. Rörelsekostnader (exklusive kostnader för såld vara) mins-
kade nominellt men var i princip oförändrade i förhållande till intäkterna. Lönsamheten i den europeiska verksam-
heten var fortsatt god. 

Koncerngemensamma kostnader 
De koncerngemensamma kostnaderna exklusive Övriga specificerade poster uppgick till -2,9 MEUR (-3,0) för det 
andra kvartalet och -5,7 MEUR (-5,7) för det första halvåret. Koncerngemensamma kostnader inkluderar inga av-
skrivningar. 

Personal 
Antalet heltidsanställda uppgick vid periodens utgång till 1 108 personer (1 162). Genomsnittligt antal heltidsan-
ställda uppgick under kvartalet till 1 123 (1 163) och för halvårsperioden till 1 141 medarbetare (1 160). I samband 
med försäljningen av Puls minskade antalet heltidsanställda med 37 personer. 

Moderbolaget 
Intäkterna för första halvåret uppgick till 5,2 MEUR (4,3). Resultat före skatt uppgick till 1,9 MEUR (2,5). Peri-
odens resultat uppgick till 1,9 MEUR (2,5). 

Säsongsvariationer 
Koncernens intäkter är föremål för begränsade säsongsvariationer. Vanligtvis är intäktsgenereringen relativt jämnt 
fördelad mellan första och andra halvåret. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Handicare är en global koncern med representation i ett 20-tal länder och är som sådan exponerad för ett antal 
affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är därför en viktig process för Handicare i syfte att nå uppsatta 
mål. En effektiv riskhantering utgör ett naturligt led i den löpande uppföljningen och den framåtriktade bedöm-
ningen av verksamheten. Handicares långsiktiga riskexponering bedöms inte avvika från den naturliga expone-
ring som är förknippad med Handicares löpande affärsverksamhet. För en djupare analys av risker hänvisas till 
Handicares årsredovisning för 2018. 

Tvister 
Handicare Stairlifts B.V. är för närvarande involverad i en rättslig process med en av koncernens leverantörer, 
Eriks B.V., rörande en produktåterkallelse av den ackumulator som Eriks B.V. har levererat till Handicare. För-
handlingarna med motparten kunde ej avslutas under andra kvartalet utan fortsätter under tredje kvartalet 2019. 
Handicare beräknar att de återstående kostnaderna hänförliga till produktåterkallelsen ej överstiger det per 30 juni 
2019 reserverade beloppet. 

Aktier  
Antal aktier vid periodens slut uppgick till 58 939 000 stycken. Ingen förändring mot föregående år. I enlighet med 
bolagsstämmobeslut i maj 2019 infördes ett incitamentsprogram under vilket maximalt 1 211 804 teckningsopt-
ioner kan emitteras. Vid maximalt utnyttjande av programmet kommer utspädningseffekten uppgå till cirka 2 pro-
cent av aktiekapital och röstetal. 

Väsentliga händelser under perioden 

Företagstransaktioner 

22 maj 2019 meddelade Handicare att bolaget hade tecknat avtal med företaget Mediq International BV att 
avyttra Puls AS, en ledande distributör av tredjepartsprodukter i form av medicinsk utrustning och förbrukningsva-
ror i Norge och Danmark (se not 4 och separat pressmeddelande). Under 2018 uppgick intäkterna för Puls till 
21,1 MEUR, vilket motsvarade 7% av Handicares totala intäkter, och EBITA uppgick till 1,2 MEUR. Köpeskillingen 
uppgick till 10,9 MEUR (106 MNOK). Transaktionen slutfördes 22 maj 2019. 

Utdelning 

Utdelning om 0,05 EUR per aktie, motsvarande 2,9 MEUR, utbetalades till aktieägarna under andra kvartalet. 

Förändringar i Handicares koncernledning 

Per den 16 juni utsågs Pernilla Lindén till CFO med start från 14 augusti 2019 och lämnar därmed sin roll som 
Executive Vice President Strategy and Business Excellence. Pernilla ersätter Stephan Révay som lämnar Handi-
care för en roll som Partner på PwC. 

Per den 28 juni utsågs Erik Østby till ny Executive Vice President Patient Handling EUROW & Global Commercial 

Excellence med start från 12 augusti 2019. Erik ersätter Helena Skarle som lämnar Handicare. 

https://mandrillapp.com/track/click/14068035/www.introduce.se?p=eyJzIjoiWFlCaWVlekQ0SVVxNWdWWlV3Tk4tUTdndlo0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxNDA2ODAzNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5pbnRyb2R1Y2Uuc2VcXFwvbGlua1xcXC9lOTgwYmU2YmQzNDI0YTI5OTVlNTE0YWU1MmRlZTA5Yy5hc3B4XCIsXCJpZFwiOlwiYzc2YmExOWQ5ZDNhNDZlZWEwNTYwNWFmMDQ5MDYyNGRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIzZDQ1NGNlNjBhNTI4MzMyNGQ3OWIwYzRiMTg3N2ZhYWMwZjFmMDI5XCJdfSJ9
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Förändringar i Handicares styrelse 

Christina Lindstedt valdes till ny styrelseledamot och ersatte Elisabeth Thand Ringqvist som avböjde omval. 

Långsiktigt incitamentsprogram  

Årsstämman beslutade om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom (A) riktad nyemission av teck-
ningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.  

Programmet innebär att högst 1 211 804 teckningsoptioner ges ut till det av Handicare helägda dotterbolaget 
Handicare AB för att senare överlåtas till deltagarna i programmet. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till 
marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. 

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 17 maj 
2022 till och med den 19 juni 2022. Teckningskursen ska som utgångspunkt motsvara 126,0 procent av det vo-
lymvägda genomsnittet av Handicares stängningskurs 10 handelsdagar efter årsstämman den 8 maj 2019, dock 
lägst aktiens kvotvärde. En deltagare ska inom ramen för incitamentsprogrammet kunna erhålla en subvention 
från koncernen uppgående till 50 procent av det belopp som deltagaren ska erlägga för teckningsoptionerna. Den 
maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2 procent.  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens slut. 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

 
* Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 Leasingavtal. 2019 års resultaträkning är därför inte fullt jämförbar 
med 2018. Se not 7 för en specifikation över påverkan på resultaträkningen. 
** Se not 5 
*** Puls-verksamheten redovisas som avvecklad verksamhet under 2019 och 2018, se vidare not 4 

 

Koncernens totalresultat i sammandrag 

   
  

Koncernen* Helår

MEUR 2019 2018 2019 2018 2018

Intäkter 69,4         70,0         136,6       135,3       269,8     

Varukostnader -31,6        -31,1        -62,1        -60,5        -123,6   

Personalkostnader -17,8        -17,8        -35,5        -35,6        -70,0      

Övriga rörelsekostnader -11,3        -13,0        -22,8        -25,4        -51,8      

Av- och nedskrivningar -3,8          -2,3          -7,6          -4,5          -9,4        

Övriga specificerade poster** -           -2,0          -           -2,0          -3,0        

Rörelseresultat (EBIT) 4,9           3,8           8,5           7,3           12,0       

Finansiella poster, netto -2,3          0,8           -2,2          -1,1          -1,2        

Resultat före skatt 2,6           4,5           6,3           6,2           10,9       

Skatt -0,4          -0,3          -0,9          -0,0          -0,7        

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 2,3           4,3           5,4           6,2           10,2       

Resultat från avvecklad verksamhet*** 4,2           0,5           4,6           0,9           1,2         

Periodens resultat 6,4           4,8           9,9           7,0           11,4       

Resultat per aktie (EUR) före/efter utspädning (kvarvarande 

verksamhet) 0,04         0,07         0,09         0,10         0,17       

Resultat per aktie (EUR) före/efter utspädning (totalt) 0,11         0,07         0,17         0,12         0,19       

Vägt genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning (000's) 58 939    58 939    58 939    58 939    58 939  

April - juni Januari - juni

Koncernen Helår

MEUR 2019 2018 2019 2018 2018

Periodens resultat 6,4           4,8           9,9           7,0           11,4       

Omvärdering av nettopensionsförpliktelse (kan ej återföras) -             -             -             -             0,1         

Omräkningsdifferenser (kan återföras) -0,8          0,9           3,2           -2,2          -2,1        

Säkring av nettoinvesteringar (kan återföras) 0,4           0,1           -2,3          1,8           0,1         

Inkomstskatt relaterad till övrigt totalresultat (kan återföras) -0,1          -0,0          0,6           -0,5          -0,0        

Periodens totalresultat 5,9           5,8           11,3         6,1           9,5         

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 5,9           5,8           11,3         6,1           9,5         

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -             -             -             -             -           

April - juni Januari - juni
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Koncernens balansräkning i sammandrag 

    

* Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 Leasingavtal. 2019 års balansräkning är därför inte fullt jämförbar 
med 2018. Se not 7 för en specifikation över påverkan på balansräkningen. Notera att ovan ej är justerad för försäljningen av 
Puls-verksamheten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncernen* 30 jun 30 jun 31 dec

MEUR 2019 2018 2018

Immateriella anläggningstillgångar 47,4       51,0       49,1       

Goodwill 164,4     163,8     162,8     

Materiella anläggningstillgångar 8,4         10,3       9,7         

Nyttjanderättstillgångar 27,6       -         -         

Uppskjutna skattefordringar 7,3         6,5         8,0         

Övriga långfristiga fordringar 0,2         0,2         0,2         

Summa anläggningstillgångar 255,3     231,8     229,7     

Varulager 32,8       37,4       35,6       

Kundfordringar 42,1       46,0       43,7       

Skattefordringar 0,2         1,6         0,1         

Övriga omsättningstillgångar 3,6         3,8         3,3         

Likvida medel 29,1       15,7       23,6       

Summa omsättningstillgångar 107,9     104,5     106,3     

Summa tillgångar 363,1     336,3     336,0     

Summa eget kapital 179,9     167,9     171,3     

Pensionsförpliktelser 0,2         0,4         0,2         

Uppskjutna skatteskulder 8,0         8,9         8,3         

Förutbetalda intäkter 2,4         2,1         2,4         

Övriga långfristiga skulder 0,4         1,0         0,4         

Leasingskuld 22,6       -         -         

Upplåning 104,7     105,0     103,0     

Långfristiga skulder 138,3     117,4     114,3     

Upplåning 0,0         0,1         0,0         

Leasingskuld 4,9         -         -         

Leverantörsskulder 23,5       29,2       30,5       

Övriga kortfristiga skulder 0,7         1,8         1,1         

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15,8       19,9       18,7       

Kortfristiga skulder 45,0       50,9       50,4       

Summa eget kapital och skulder 363,1     336,3     336,0     
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Koncernens kassaflöde i sammandrag  

    

 

* Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 Leasingavtal. 2019 års kassaflöde är därför inte fullt jämförbart med 
2018. Se not 7 för påverkan på kassaflödet. 
 

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag 

 
   

 

Koncernen* Helår

MEUR 2019 2018 2019 2018 2018

Resultat före skatt - kvarvarande verksamhet 2,6           4,5           6,3           6,2           10,9       

Resultat före skatt - avvecklad verksamhet 4,2           0,5           4,6           0,9           1,2         

Av- och nedskrivningar 3,8           2,3           7,7           4,5           9,5         

Reavinst -4,3          -             -4,3          -             -         

Återläggning av ränteintäkter/räntekostnader 1,1           0,7           2,2           1,4           3,0         

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0,7           1,5           0,5           1,6           1,0         

Betald inkomstskatt -0,2          -0,4          -0,3          -1,1          -1,6        

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 8,0           9,3           16,6         13,5         23,9       

Varulager 1,7           -0,6          -0,4          -1,1          0,5         

Kundfordringar -0,4          -1,4          -0,0          -3,9          -1,8        

Leverantörsskulder -6,8          4,0           -6,3          4,2           5,7         

Övriga kortfristiga skulder/fordringar -0,0          -1,2          -3,6          -2,9          -5,7        

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,4           10,0         6,3           9,8           22,6       

Förvärv / avyttring av verksamhet 8,2           -             8,0           -1,1          -1,1        

Förvärv / avyttring av materiella/immateriella anläggningstillgångar -1,0          -1,4          -2,0          -2,8          -5,9        

Kassaflöde från investeringsverksamheten 7,2           -1,4          6,1           -3,9          -7,0        

Förändring räntebärande skulder -           -0,0          -           1,3           1,2         

Förändring av leasingskulder -1,4          -           -2,9          -           -         

Räntenetto -0,8          -0,7          -1,6          -1,3          -2,8        

Utbetald utdelning/mottagna tillskott -2,7          -2,9          -2,7          -2,9          -2,9        

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,9          -3,6          -7,2          -2,9          -4,4        

Periodens kassaflöde 4,8           5,0           5,1           3,0           11,2       

Likvida medel vid periodens början 23,9         11,4         23,6         12,9         12,9       

Periodens kassaflöde 4,8           5,0           5,1           3,0           11,2       

Omräkningsdifferenser 0,4           -0,8          0,4           -0,2          -0,5        

Likvida medel vid periodens slut 29,1         15,7         29,1         15,7         23,6       

April - juni Januari - juni

Koncernen

MEUR

Ingående balans 1 januari 2018 164,7 - 164,7

Utdelning -2,9 - -2,9

Periodens resultat 7,0 - 7,0

Periodens Övrigt totalresultat -0,9 - -0,9

Utgående balans 30 juni 2018 167,9 - 167,9

Ingående balans 1 januari 2019 171,3 - 171,3

Tillskjutet kapital 0,2 - 0,2

Utdelning -2,9 - -2,9

Periodens resultat 9,9 - 9,9

Periodens Övrigt totalresultat 1,4 - 1,4

Utgående balans 30 juni 2019 179,9 - 179,9

Eget kapital 

hänförligt till 

moderbolagets 

aktieägare

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande

Summa eget 

kapital
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

     

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

   

 

  

Moderbolaget Helår

MEUR 2019 2018 2019 2018 2018

Intäkter 2,4           2,2           5,2           4,3           11,8       

Personalkostnader -1,2          -1,1          -2,5          -2,0          -4,6        

Övriga rörelsekostnader -0,5          -0,8          -0,9          -1,0          -8,4        

Av- och nedskrivningar -0,0          -0,0          -0,1          -0,0          -0,0        

Rörelseresultat (EBIT) 0,7           0,3           1,7           1,2           -1,2        

Finansiella poster, netto -0,2          0,5           0,2           1,3           0,9         

Resultat före skatt 0,6           0,8           1,9           2,5           -0,3        

Bokslutsdispositioner -             -             -             -             -           

Skatt -             -             -             -             -           

Periodens resultat 0,6           0,8           1,9           2,5           -0,3        

April - juni Januari - juni

Moderbolaget 30 jun 30 jun 31 dec

MEUR 2019 2018 2018

Immateriella anläggningstillgångar 0,3              -                0,4               

Aktier i dotterbolag 272,1         272,1         272,1           

Materiella anläggningstillgångar 0,1              0,1              0,1               

Långfristiga fordringar 0,8              0,6              0,6               

Summa anläggningstillgångar 273,3         272,7         273,1           

Fordringar på koncernföretag 0,1              2,6              0,3               

Övriga fordringar 0,7              0,6              0,3               

Likvida medel 0,0 -                -                 

Summa omsättningstillgångar 0,8              3,2              0,5               

Summa tillgångar 274,1         276,0         273,7           

Eget kapital 249,8         253,4         250,6           

Skulder till koncernföretag 22,6            21,6            21,6             

Leverantörsskulder 0,2              0,3              0,5               

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

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,2              0,7              0,9               

Kortfristiga skulder 24,3            22,5            23,0             

Summa eget kapital och skulder 274,1         276,0         273,7           
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Noter 

Not 1 – Redovisningsprinciper 

Koncernens delårsrapport har upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För moder-
bolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovis-
ningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2018 och ska läsas tillsammans 
med dessa, förutom att IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från 1 januari 2019 (se nedan samt not 7). Utöver de fi-
nansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS presenterar Handicare finansiella nyckeltal som inte defi-
nieras enligt IFRS, till exempel Bruttoresultat, EBITA, EBITA före Övriga specificerade poster och Nettoskuld. 
Dessa alternativa nyckeltal anses vara viktiga resultat- och prestationsindikationer för investerare och andra an-
vändare av delårsrapporten. De alternativa nyckeltalen ska ses som ett komplement till, men inte en ersättning 
för, den finansiella information som upprättats i enlighet med IFRS. Definitioner och avstämningar av de alterna-
tiva nyckeltalen presenteras på sidorna 19-20. 

2019 tillämpar koncernen för första gången IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 fastställer principer för redovisning, 
värdering, presentation och upplysningar om leasingavtal. Implementeringen av standarden innebär att nästan 
samtliga leasingkontrakt kommer att redovisas i leasetagarens balansräkning, då ingen åtskillnad längre görs 
mellan operationella och finansiella leasingavtal. Enligt den nya standarden ska leasetagaren redovisa en nyttjan-
derättstillgång (rätten att använda en leasad tillgång) och en leasingskuld avseende skyldigheten att betala lea-
singavgifter. Effekterna av implementeringen av IFRS 16 beskrivs i not 7. Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16. 
Koncernens segment presenteras exklusive IFRS 16-effekter då segmenten i den interna uppföljningen till led-
ningen rapporterar leasingavtal enligt den tidigare standarden IAS 17 Leasingavtal. Effekten av övergången till 
IFRS 16 är inte inkluderad i vissa av koncernens alternativa nyckeltal (se sid 19-20). 

För tillfället finns inga andra tolkningar eller standarder som ännu inte trätt i kraft som förväntas medföra någon 
väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. 

Not 2 – Segmentsöversikt  

   

Verksamheten fördelar inte tillgångar och skulder till olika segment och bolagets ledning följer inte verksamheten 

utifrån detta perspektiv varför detta inte inkluderas.  

Puls-verksamheten, som tidigare var ett segment, redovisas som avvecklad verksamhet under 2019 och 2018, 
och ingår därför inte i segmentsredovisningen, se vidare not 4. 

Koncernen RTM Helår

MEUR 2019 2018 2019 2018 2018/2019 2018

Accessibility 50,1         49,4         98,3         94,6         193,2         189,4     

Patient Handling 19,3         20,5         38,2         40,7         77,7           80,3       

Koncerngemensamma funktioner 0,0           0,0           0,0           0,0           0,1             0,1         

Intäkter - koncern 69,4         70,0         136,6       135,3       271,0         269,8     

Koncernen RTM Helår

MEUR 2019 2018 2019 2018 2018/2019 2018

Accessibility 7,1           7,4           13,9         13,0         26,2           25,4       

Patient Handling 2,2           2,7           3,4           4,5           6,0             7,1         

Koncerngemensamma funktioner -2,9          -3,0          -5,7          -5,7          -11,9          -11,8      

Justerad EBITA - koncern 6,5           7,2           11,5         11,9         20,3           20,7       

Koncernen RTM Helår

MEUR 2019 2018 2019 2018 2018/2019 2018

Justerad EBITA - koncern 6,5           7,2           11,5         11,9         20,3           20,7       

Övriga specificerade poster -             -2,0          -             -2,0          -1,0            -3,0        

IFRS 16-effekt - EBITA 0,1           -             0,2           -             0,2             -           

Avskrivningar av immateriella tillgångar -1,6          -1,4          -3,3          -2,6          -6,3            -5,6        

Finansiella poster, netto -2,3          0,8           -2,2          -1,1          -2,2            -1,2        

Resultat före skatt - koncern 2,6           4,5           6,3           6,2           11,0           10,9       

April - juni Januari - juni

April - juni Januari - juni

April - juni Januari - juni
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Not 3 – Förvärv 

Handicare har inte gjort några förvärv under 2019. I januari 2018 förvärvade Handicare inkråmet från en distri-
butör i Nordamerika. En större andel av köpeskillingen var villkorad och baserad på distributörens framtida försälj-
ning. Tilläggsköpeskillingens storlek baseras på försäljningstillväxt över en 48-månadersperiod. Verkligt värde på 
köpeskillingen uppskattades till 2,3 MEUR och baseras på en diskonteringsränta om 3% samt en antagen sanno-
likhetsjusterad framtida försäljning. Under första kvartalet 2019 betalades 0,2 MEUR av tilläggsköpeskillingen ut. 
Förvärvsanalysen för förvärvet visas nedan. 

 
 
Goodwill hänför sig till förväntade synergieffekter från sammanslagningen av koncernens och distributörens ame-

rikanska verksamhet.  

Not 4 – Avvecklad verksamhet 

Per den 22 maj 2019 avyttrades Puls AS till Mediq International BV. Puls AS och dess dotterbolag har represen-
terat affärsområdet Puls i Handicares segmentsredovisning. I och med försäljningen rapporteras Puls som av-
vecklad verksamhet. En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som representerar en själv-
ständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område. Resultat efter skatt från avvecklad 
verksamhet redovisas på en egen rad i resultaträkningen för perioden och jämförelseperioden. Utformningen av 
rapporten över finansiell ställning för innevarande och föregående år ändras inte på motsvarande sätt. 

Köpeskillingen för Puls uppgick till 10,9 MEUR (106 MNOK). Reavinsten före skatt uppgick till 4,3 MEUR och in-
går i finansiella poster nedan. 

 

 
 

  

Förvärvsanalys MEUR

Materiella anläggningstillgångar 0,1              

Kundkontrakt och kundrelationer 2,2              

Varulager 0,4              

Övriga skulder -              

Identifierbara nettotillgångar 2,6              

Goodwill 0,8              

Summa nettotillgångar 3,4              

Avgår:

Förvärvad kassa -              

Tilläggsköpeskilling -2,3             

Nettokassaflöde - investeringsverksamheten 1,1              

Avvecklad verksamhet Puls RTM Helår

MEUR 2019 2018 2019 2018 2018/2019 2018

Intäkter 1,1           5,4           6,2           11,6         15,7            21,1       

Varukostnader -0,8          -3,6          -4,3          -8,0          -10,9           -14,7      

Personalkostnader -0,3          -0,8          -1,1          -1,8          -3,0             -3,7        

Övriga rörelsekostnader -0,1          -0,4          -0,5          -0,8          -1,1             -1,5        

Av- och nedskrivningar -0,0          -0,0          -0,0          -0,0          -0,1             -0,1        

Rörelseresultat (EBIT) -0,1          0,5           0,3           0,9           0,6               1,2         

Finansiella poster, netto 4,3           -             4,3           -             4,3               -           

Resultat före skatt 4,2           0,5           4,6           0,9           4,9               1,2         

Skatt -             -             -             -             -                 -           

Periodens resultat 4,2           0,5           4,6           0,9           4,9               1,2         

Januari - juniApril - juni
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Not 5 – Övriga specificerade poster 

Under andra kvartalet 2019 hade Handicare inga Övriga specificerade poster. Andra kvartalet 2018 uppgick Öv-
riga specificerade poster till 2,0 MEUR och avsåg främst uppsägningskostnader. Under helåret 2018 belastade 
Handicare, i samband med omorganisationer, resultatet med kostnader om 3,0 MEUR (främst uppsägningskost-
nader). Dessa kostnader rapporterades under Övriga specificerade poster. 
 

Not 6 – Finansiell nettoskuld 

   
 

Not 7 – Redovisning av övergång till IFRS 16 Leasingavtal  

Handicare tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 2019. Handicare har under 2018 granskat kon-
cernens leasingavtal för att utvärdera effekterna på koncernens rapportering. Koncernens leasingavtal har grup-
perats i tillgångsklasserna fastigheter, bilar samt inventarier. Handicare har valt att tillämpa den modifierade retro-
aktiva övergångsmetoden, vilket innebär att jämförelsetalen inte räknats om. Den ackumulerade effekten av den 
initiala tillämpningen av standarden har redovisats på den första tillämpningsdagen, dvs per 1 januari 2019. Han-
dicare har värderat nyttjanderätten i koncernens leasingavtal till ett belopp som motsvarar leasingskulden, justerat 
för eventuella förutbetalda eller upplupna leasingavgifter relaterade till leasingavtal. Handicare har valt att an-
vända sig av undantagen som finns i standarden avseende korttidsleasingavtal och leasingavtal där den underlig-
gande tillgången har ett lågt värde. Dessa kommer att redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
Koncernen har leasingavtal för t ex kontorsutrustning (datorer, skrivare och kopieringsmaskiner) som klassificeras 
som nyttjanderättstillgångar av lågt värde. 

För leasingavtal som var klassificerade som finansiella leasingavtal enligt IAS 17 är det redovisade värdet av nytt-
janderätten och leasingskulden vid övergången per 1 januari 2019 detsamma som det redovisade värdet för till-
gången och leasingskulden per 31 december 2018 i enlighet med IAS 17. 

I många av koncernens avtal, främst fastigheter, finns möjlighet till förlängning. Koncernen har vid beräkningen av 
leasingskulden inkluderat förlängningsoptioner som bedöms som rimligt säkert att de kommer att nyttjas. En dis-
konteringsränta har fastställts per land och genomsnittlig ränta som använts för att värdera leasingskulden är 

3,5%. Nedan presenteras påverkan på koncernens räkenskaper i samband med övergången till IFRS 16. 

  

Koncernen 30 jun 30 jun 31 dec

MEUR 2019 2018 2018

Långfristiga räntebärande skulder 102,0 102,4 100,3

Leasingskuld IFRS 16 27,5 - -

Övriga räntebärande skulder 3,8 4,1 3,8

Avgår: likvida medel -29,1 -15,7 -23,6

Avgår: IFRS 16-effekt -27,5 - -

Nettoskuld 76,6 90,8 80,5
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Påverkan på koncernens resultaträkning, balansräkning och kassaflöde 

 
 
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har, jämfört med föregående år, förbättrats med 2,9 
MEUR för perioden januari till juni, med motsvarande försämring i kassaflödet från finansieringsverksam-
heten. 

 

  

Koncernens resultaträkning

MEUR inkl IFRS 16 IFRS 16 effekt exkl IFRS 16 inkl IFRS 16 IFRS 16 effekt exkl IFRS 16

Intäkter 69,4 - 69,4 136,6 - 136,6

Varukostnader -31,6 - -31,6 -62,1 - -62,1

Personalkostnader -17,8 - -17,8 -35,5 - -35,5

Övriga rörelsekostnader -11,3 -1,5 -12,8 -22,8 -2,9 -25,7

Av- och nedskrivningar -3,8 1,4 -2,5 -7,6 2,7 -5,0

Rörelseresultat (EBIT) 4,9 -0,1 4,8 8,5 -0,2 8,3-                -               

Finansiella poster, netto -2,3 0,2 -2,1 -2,2 0,5 -1,7

Resultat före skatt 2,6 0,1 2,8 6,3 0,3 6,6-                -               

Skatt -0,4 -0,0 -0,4 -0,9 -0,1 -1,0

Periodens resultat 2,3 0,1 2,4 5,4 0,2 5,6

Utvalda nyckeltal

MEUR inkl IFRS 16 IFRS 16 effekt exkl IFRS 16 inkl IFRS 16 IFRS 16 effekt exkl IFRS 16

EBITDA 8,8 -1,5 7,3 16,1 -2,9 13,2

EBITA 6,6 -0,1 6,5 11,8 -0,2 11,5

EBIT 4,9 -0,1 4,8 8,5 -0,2 8,3

Koncernens balansräkning 31 dec 1 jan 

MEUR inkl IFRS 16 IFRS 16 effekt exkl IFRS 16 2018 2019

Summa anläggningstillgångar 255,3 -27,7 227,6 229,7 27,5 257,2

Summa omsättningstillgångar 107,9 0,4 108,2 106,3 -0,3 105,9

Summa tillgångar 363,1 -27,3 335,8 336,0 27,1 363,1

Summa eget kapital 179,9 0,2 180,1 171,3 - 171,3

Leasingskuld 22,6 -22,6 - - 21,7 21,7

Upplåning 104,7 - 104,7 103,0 - 103,0

Övriga långfristiga skulder 10,9 - 10,9 11,3 - 11,3

Långfristiga skulder 138,3 -22,6 115,7 114,3 21,7 136,1

Leasingskuld 4,9 -4,9 - - 5,4 5,4

Övriga kortfristiga skulder 40,1 - 40,1 50,4 - 50,4

Kortfristiga skulder 45,0 -4,9 40,1 50,4 5,4 55,8

Summa eget kapital och skulder 363,1 -27,3 335,8 336,0 27,1 363,1

30 juni 2019

April - juni 2019

April - juni 2019

IFRS 16 effekt

Januari - juni 2019

Januari - juni 2019
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Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av mo-
derbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osä-
kerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  
 

Stockholm den 13 augusti 2019 
Handicare Group AB (publ) 

 
 

 

Lars Marcher 
Styrelsens ordförande 

 
 

 
 
                                Joakim Andreasson           Jonas Arlebäck 

Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 

 
 

 
                                     Maria Carell               Johan Ek 

Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 

 
 
 

    Christina Lindstedt   Claes Magnus Åkesson 
Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 
 

 
 

Staffan Ternström 
VD och koncernchef 
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Revisorsgranskning 
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 

 

Telefonkonferens 
En telefonkonferens kommer att hållas av Staffan Ternström, VD och koncernchef, och Pernilla Lindén, 

CFO, kl. 10.00 CET den 14 augusti 2019. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg  

http://emea.directeventreg.com/registration/2081967  

 

En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors. 

 

 

Datum för finansiella rapporter 

Delårsrapport januari – september 2019        24 oktober 2019 

Bokslutskommuniké 2019         12 februari 2020 

 

 

För mer information kontakta: 

Staffan Ternström, CEO, tel +46 725 490 029 

Pernilla Lindén, CFO & IR, tel +46 708 775 832 

 

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, ge-

nom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 08.00 CET. 

 

Framtidsinriktad information 
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuva-
rande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information 
är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt 
framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland 
annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska 
åtgärder och variationer i valutakurser. 

 
 
Om Handicare 
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för 
vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning 
och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och kon-
cernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på 
fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till juni 2019 uppgick intäkterna till 271 
MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,5%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 100 och aktien är noterad 
på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com. 
 

http://emea.directeventreg.com/registration/2081967
http://emea.directeventreg.com/registration/3359669 
http://www.handicaregroup.com/
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Kvartalsdata 

   
* Alternativa nyckeltal, se sid 19 till 20 för definitioner och beräkningar.   Avyttrade verksamheter ingår inte i ovan tabell (BD-verksamheten 

såldes under 2017 och Puls såldes under 2019) 

Alternativa nyckeltal - definitioner 
Handicare använder vissa nyckeltal som inte är definierade i de regler för finansiell rapportering som Handi-
care tillämpar. Dessa alternativa nyckeltal anses vara viktiga resultat- och prestationsindikationer för investe-
rare och andra användare av delårsrapporten. Syftet med dessa nyckeltal är att skapa en bättre förståelse 
för hur verksamheten utvecklas. De alternativa nyckeltalen ska ses som ett komplement till, men inte en er-
sättning för, den finansiella information som upprättats i enlighet med IFRS. Det ska särskilt betonas att 
dessa alternativa nyckeltal, såsom de definierats, inte till fullo kan jämföras med andra bolags nyckeltal med 
samma benämning. För en fullständig beskrivning se Årsredovisning 2018 sidan 93-94. 

Bruttomarginal 
Bruttoresultat i procent av intäkterna. 

Bruttoresultat 
Intäkter minskat med direkta kostnader (direkta  
material-, arbets- och fraktkostnader) för att tillverka och 
sälja produkterna. 

EBIT-marginal 
Rörelseresultat (EBIT) i procent av intäkterna. 

EBITA 
Resultat före ränta, skatt och avskrivningar på immateriella 
tillgångar. 

EBITA-marginal  
EBITA i procent av intäkterna. 

EBITDA 
Resultat före ränta, skatt och av- och nedskrivningar. 

EBITDA-marginal 
EBITDA i procent av intäkterna. 

Investeringar (capex) 
Investeringar i anläggningstillgångar, både materiella och 
immateriella anläggningstillgångar, exklusive finansiella till-
gångar. 

Justerad EBIT 
EBIT exklusive Övriga specificerade poster och effekt av 
övergången till IFRS 16. 

Justerad EBIT-marginal 
Justerad EBIT i procent av intäkterna. 

Justerad EBITA 
EBITA exklusive Övriga specificerade poster och effekt av 
övergången till IFRS 16. 

Justerad EBITA-marginal 
Justerad EBITA i procent av intäkterna. 

Justerad EBITDA 
EBITDA exklusive Övriga specificerade poster och effekt av 
övergången till IFRS 16. 

Justerad EBITDA-marginal 
Justerad EBITDA i procent av intäkterna.  

Justerat operativt kassaflöde  
Kassaflöde från den löpande verksamheten (inklusive för-
ändringar i rörelsekapital) exklusive Övriga specificerade 
poster och effekt av övergång till IFRS 16. 

Justerat operativt kassaflöde /Justerad EBITDA 
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten i pro-
cent av justerad EBITDA. 

Konstant valuta 
Omräkning av föregående period till aktuell periods genom-
snittliga valutakurser. 

Nettoskuld 
Räntebärande skulder exklusive leasingskulder minskat 
med likvida medel. 

Nettoskuld/Justerad EBITDA 
Räntebärande nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA. 

Organisk tillväxt 
Organisk tillväxt avser intäktstillväxt exklusive (i) tillväxt 
hänförlig till förvärv och avyttringar, och (ii) tillväxt hänförlig 
till fluktuationer i valutakurser. För mer detaljer se avsnittet 
definitioner i bolagets årsredovisning 2018. 

Övriga specificerade poster 
Övriga specificerade poster omfattar transaktionskostnader, 
integrationskostnader, omstruktureringskostnader, kostna-
der för börsnotering, kostnader för återkallelse och övriga 
effektivitetsprojekt. 

  

Koncernen Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

MEUR 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019

Intäkter 66,4 64,8 65,4 65,3 70,0 65,2 69,2 67,2 69,4

Kostnad såld vara -37,1 -36,4 -37,0 -37,5 -39,2 -36,5 -43,3 -39,1 -40,1

Bruttoresultat* 29,3 28,4 28,4 27,8 30,8 28,7 26,0 28,0 29,3

Rörelsekostnader -21,9 -21,0 -21,5 -22,0 -22,8 -21,9 -22,2 -22,1 -22,0

Justerad EBITDA* 7,4 7,4 6,9 5,8 8,1 6,8 3,8 6,0 7,3

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -0,9 -0,8 -0,9 -1,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8

Justerad EBITA* 6,6 6,6 6,0 4,7 7,2 5,9 2,8 5,1 6,5

Övriga specificerade poster -1,2 -4,9 -0,3 - -2,0 - -1,0 - -

IFRS 16-effekt - - - - - - - 0,1 0,1

EBITA 5,4 1,7 5,7 4,7 5,2 5,9 1,8 5,2 6,6

Justerad EBITDA (inkl IFRS 16) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7,4 8,8

Nyckeltal, %

Bruttomarginal* 44,1 % 43,9 % 43,5 % 42,6 % 44,0 % 44,0 % 37,5 % 41,7 % 42,3 %

Justerad EBITDA marginal* 11,2 % 11,4 % 10,5 % 8,8 % 11,5 % 10,5 % 5,5 % 8,9 % 10,5 %

Justerad EBITA marginal* 9,9 % 10,2 % 9,2 % 7,3 % 10,2 % 9,1 % 4,1 % 7,6 % 9,3 %

EBITA marginal* 8,1 % 2,7 % 8,7 % 7,3 % 7,4 % 9,1 % 2,7 % 7,7 % 9,5 %
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Avstämning av väsentliga alternativa nyckeltal 

 

    

 
 
 
 

Koncernen Helår

MEUR 2019 2018 2019 2018 2018

Intäkter 69,4         70,0         136,6       135,3       269,8     

Direkt material -30,7        -30,0        -60,2        -58,4        -119,4   

Direkt personal -6,8          -6,4          -13,7        -12,9        -26,2      

Frakt (in- och utgående) -2,6          -2,7          -5,3          -5,3          -10,8      

Bruttoresultat 29,3         30,8         57,4         58,6         113,3     

Koncernen Helår

MEUR 2019 2018 2019 2018 2018

Rörelseresultat (EBIT) 4,9           3,8           8,5           7,3           12,0       

Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar 1,6           1,4           3,3           2,6           5,6         

Övriga specificerade poster -             2,0           -             2,0           3,0         

IFRS 16-effekt -0,1          -           -0,2          -           -         

Justerad EBITA 6,5           7,2           11,5         11,9         20,7       

Av- och nedskrivningar materiella tillgångar 0,8           0,9           1,7           1,9           3,8         

Justerad EBITDA 7,3           8,1           13,2         13,8         24,4       

Koncernen Helår

MEUR 2019 2018 2019 2018 2018

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 8,0           9,3           16,6         13,5         23,9       

Betald inkomstskatt 0,2           0,4           0,3           1,1           1,6         

Erhållen / betald ränteintäkt / räntekostnad -1,1          -0,7          -2,2          -1,4          -3,0        

Finansnetto enligt resultaträkning 2,3           -0,8          2,2           1,1           1,2         

Icke kassaflödespåverkande poster -0,7          -1,5          -0,5          -1,6          -1,0        

Övriga specificerade poster -             2,0           -             2,0           3,0         

IFRS 16-effekt -1,5          -           -2,9          -           -         

Avyttrad verksamhet 0,1           -0,5          -0,3          -0,9          -1,3        

Justerad EBITDA 7,3           8,1           13,2         13,8         24,4       

Förändring i rörelsekapital -5,5          0,7           -10,4        -3,8          -1,3        

Nettoinvesteringar i materiella/ immateriella tillgångar -1,0          -1,4          -2,0          -2,8          -5,9        

Justerat operativt kassaflöde 0,7           7,4           0,9           7,2           17,2       

April - juni Januari - juni

April - juni Januari - juni

April - juni Januari - juni


