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Q2 

Delårsrapport 2017

God försäljningstillväxt inom  
Dental Implant Systems och ökade  
marknadsinvesteringar.

• Nettoomsättningen för första halvåret ökade och 
uppgick till 296,5 mkr (292,0), vilket motsvarar en 
organisk tillväxt på 1,5%.

• Rörelseresultatet uppgick till 26,8 mkr (28,0). 

• Resultat efter finansnetto uppgick till 15,5 mkr 
(21,3). Finansnettot har påverkats negativt av 
valutakursdifferenser med -6,7 mkr (-0,2). 

• Resultat efter skatt uppgick till 12,1 mkr (15,1), vilket 
motsvarar 2:00 kr (2:49) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 
32,5 mkr (44,6), och uppgick efter investeringar till 
20,3 mkr (23,2).

+2,6%
Tillväxt i Q2, valutajusterad -0,1%

+1,5%
Tillväxt under första halvåret, valutajusterad -0,8%

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec 

2017 2016 2017 2016 2016/17 2016

Nettoomsättning, mkr 155,6 151,6 296,5 292,0 556,5 552,0

Tillväxt, % 2,6 9,0 1,5 19,4 1,0 9,6

EBITDA, mkr 26,5 29,4 53,4 54,8 95,9 97,3

EBITDA, % 17,0 19,4 18,0 18,8 17,2 17,6

EBIT, mkr 13,5 16,0 26,8 28,0 41,5 42,7

EBIT, % 8,7 10,6 9,1 9,6 7,5 7,7

Resultat efter finansiella poster, mkr 5,9 14,5 15,5 21,3 32,1 37,9

Resultat efter skatt, mkr 4,9 10,2 12,1 15,1 23,5 26,4

Resultat efter skatt per aktie, kr 0:81 1:69 2:00 2:49 3:88 4:37
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VD Jan Wahlström kommenterar

Inom Orthopedics ser vi att försäljningen nu återhämtat 
sig. Vi ser positivt på ortopedimarknaden som uppskattas 
växa snabbare inom outsourcing än marknaden i stort. Sam-
tidigt ser vi även en större efterfrågan på nya tekno- 
logier, inte minst inom robotkirurgi, vilket även gynnar vår 
verksamhet. Vi har nu en starkare marknadsposition genom 
vår integration av Onyx i Elos Medtech. Detta ger synergier 
och gemensamma marknadsaktiviteter har resulterat i nya 
kundprojekt. I vår amerikanska verksamhet har vi under för-
sta halvåret tagit in fler nya projekt än vid något tidigare till-
fälle. På sikt förväntar vi oss att de kommer att ersätta en 
tidigare tappad order från kontraktskund. 

Inom Diagnostics har försäljningen åter ökat. Vi bedömer 
att denna marknad har stora tillväxtmöjligheter och har  
därför genomfört fortsatta investeringar i plastproduk- 
tionen i Skara för att ta höjd för framtida kapacitetsbehov. 

Efter ett turbulent år hos flera av våra större kunder inom 
Hearing Device & Vibrations har försäljningsnedgången 
avstannat och stabiliserats på en lägre nivå. Fokus ligger nu 
på att stärka vårt key account arbete hos existerande  
kunder. 

Inom Other Medical Areas fortsatte försäljningen att öka 
med 19 procent, från 21,5 mkr till 25,6 mkr. Ökningen är ett 
resultat av att vi växer snabbt hos fler nya kunder men  
framförallt för att försäljningen i Kina växer starkt. Vår verk-
samhet i Kina ökade med 18 procent och vi ser att det tidigare 
försäljningstappet nu ligger bakom oss.

Vi har under det första halvåret fortsatt vårt strategiska 
och systematiska arbete med fokus på att tydliggöra hela 
koncernens erbjudande. Samtidigt är det viktigt att vi kan 
möta en ökande efterfrågan och vi har därför initierat ett 
projekt, Elos Medtech Operational Excellence (EMOPEX).  
Syftet med EMOPEX, som beräknas vara avslutat under 
2018, är att effektivisera och säkerställa en förbättrad  
kapacitet i hela koncernen för att möta efterfrågan från den 
globala medicinteknikbranschen. 

Jan Wahlström
VD och koncernchef

Vi har under året haft ett tydligt 
strategiskt fokus på försäljning 
och tillväxt.

Därför är det glädjande att se att 
vår strategi börjar ge effekt, 
framför allt inom Dental Implant 
Systems, men även inom Diag-
nostics och Other Medical Areas. 
Omsättningen för första halvåret 
uppgår till 296,5 (292,0). Det ger 
en tillväxt på 2,6 procent i andra 
kvartalet. Valutajusterat var till-
växten -0,1%.

Ambitionen att bygga såväl bolag som varumärke är en del i 
vår strategi för att skapa fler affärsmöjligheter för alla våra 
marknadssegment. Vårt interna förbättringsarbete, riktat mot 
att stärka synergier och effektivitet drar i kombination med 
större marknadsinvesteringar ner resultatet något, 26,8 mkr 
mot tidigare 28,0 mkr. Men vi är övertygade om att dessa  
satsningar är nödvändiga och kommer att ge effekt på sikt. 

 
Till följd av valutakursnedgången i USD under första  
halvåret 2017 har resultat efter finansnetto påverkats negativt 
av valutakursförluster med -6,7 mkr, varav -5,3 mkr är oreal- 
iserade värdeförändringar.

Under det andra kvartalet har vi haft en fortsatt stark  
utveckling inom Dental Implant Systems. Vi har en stark  
position som leverantör och fortsätter att vinna affärer i hård  
konkurrens med andra aktörer. Försäljningen mot såväl  
nyckelkunder som mindre kunder ökar och uppgår till 54,0 mkr 
(49,9). Även våra egna produkter utvecklas väl. De uppgår nu till 
9,6 procent (9,2) av vår nettoförsäljning. Vår satsning inom  
digital tandvård/digital dentistry har fått ett bra mottagande 
även om försäljningstillväxten går något långsammare än vi 
förväntat oss. Intresset växer dock och vi utbildar våra kunder 
för att underlätta användande av våra unika lösningar. Med två 
nya distributörer i Storbritannien hoppas vi kunna öka tempot 
ytterligare.
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”Energizing Sustainability” på Elos Medtech

Globalt har diskussionerna om utmaningarna att utveckla en hållbar värld ökat. Vi är ett bolag med hög medvetenhet om vår 
globala miljö och är engagerade i att bidra till en mer hållbar utveckling. För Elos Medtech betyder hållbarhet att vi ska sträva 
efter effektiva processer som skapar kundvärde och samtidigt bidra till att minimera avfall och minska produkternas miljö- 
påverkan.

Hållbarhet är en viktig och integrerad del i Elos Medtechs verksamhet och har stor betydelse för vår framtida utveckling. Det senaste året 
har vi initierat ett nytänk inom hållbarhet och för att tydliggöra vårt ansvar inom området och samtidigt skapa ett större engagemang, har 
vi döpt vårt arbete till ”Energizing Sustainability”. Med externt stöd bygger företaget upp intern kompetens i att vidareutveckla och  
implementera hållbarhet på ett mer konkret sätt i både strategi och processer för att detta ska genomsyra hela vår verksamhet och bli en 
del av det vardagliga arbetet.  

Som ett globalt företag inom området medicinteknik tar Elos Medtech ett ansvar som sträcker sig längre än att erbjuda produkter av hög 
kvalitet. Vi tar ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för hur verksamheten påverkar våra intressenter och vi definierar 
strategiska mål för ständiga förbättringar inom dessa områden. 

Det är vår övertygelse att kundorienterad affärsutveckling och ett etiskt förhållningssätt i våra affärsrelationer bidrar till att skapa en 
ekonomiskt hållbar organisation. Arbetsglädje, engagemang och motivation påverkas positivt när våra anställda arbetar aktivt och med-
verkar till förbättringar. Hållbarhet för Elos Medtech är därför starkt kopplat till kvalitet och kontinuerliga förbättringar.
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Verksamheten
Koncernens verksamhet bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. 

Bolaget är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicin- 
teknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och 
instrument. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicin-
teknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Hea-
ring Device & Vibration, Orthopedics samt Other Medical Areas.

Segmentsrapportering
Koncernens verksamhet utgörs endast av en verksamhetsgren som består av att 

utveckla, tillverka och sälja medicintekniska produkter. Verksamheten leds, utvecklas 
och marknadsförs som en enhet, dvs Elos Medtech. Koncernens rapport över total- 
resultat och rapport över finansiell ställning i sin helhet utgör därför ett rörelseseg-
ment.

Omsättning april-juni 2017 
Koncernens nettoomsättning under kvartalet ökade och uppgick till 155,6 mkr 

(151,6). Justerat för valutakursförändringar uppgick omsättningen till 151,5 mkr. 
Ökningen beror främst på god försäljning vid verksamheterna i Kina och i Sverige. 
Utvecklingen i vår amerikanska verksamhet är också positiv. 

Omsättning januari-juni 2017
Koncernens nettoomsättning under första halvåret ökade och uppgick till 296,5 

mkr (292,0). Justerat för valutakursförändringar uppgår omsättningen till 289,7 mkr. 
Våra verksamheter i Kina och Sverige står för den största delen av omsättnings- 
ökningen. Utvecklingen för övriga enheter har varit blandad men med en positiv 
utveckling under andra kvartalet vid verksamheten i USA. Efterfrågeutvecklingen är 
fortsatt generellt positiv. Marknaderna för Dental Implant Systems och Other Medical 
Areas tillväxt visar fortfarande en god utveckling. Diagnostics har vänt den negativa 
trenden under första kvartalet och visar en positiv tillväxt i det andra kvartalet. Mark-
naderna för Orthopedics och Hearing Device & Vibration har båda återhämtat sig 
under andra kvartalet. Utvecklingen för egna produkter under första halvåret visar en 
tillväxt med cirka 2 procent. De egna produkterna svarar nu för 9,6 procent (9,2) av 
koncernens nettoomsättning.

Nettoomsättning marknadssegment apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec 

Mkr 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016

Dental Implant Systems 54,0 49,9 105,5 86,1 190,5 171,1

Diagnostics 9,4 8,8 15,8 17,0 28,5 29,7

Hearing Device & Vibration 20,7 22,2 39,2 44,0 75,3 80,1

Orthopedics 45,9 49,2 84,9 99,9 167,2 182,2

Other Medical Areas 25,6 21,5 51,1 45,0 95,0 88,9

Total nettoomsättning 155,6 151,6 296,5 292,0 556,5 552,0

Allmänt om verksamheten

Resultat apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec 

2017 2016 2017 2016 2016/17 2016

EBITDA, mkr 26,5 29,4 53,4 54,8 95,9 97,3

EBITDA, % 17,0 19,4 18,0 18,8 17,2 17,6

EBIT, mkr 13,5 16,0 26,8 28,0 41,5 42,7

EBIT, % 8,7 10,6 9,1 9,6 7,5 7,7

Resultat efter finansiella poster, mkr 5,9 14,5 15,5 21,3 32,1 37,9

Resultat efter skatt, mkr 4,9 10,2 12,1 15,1 23,5 26,4
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Resultat april-juni 2017
Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till 13,5 mkr (16,0), motsvarande en rörelse- 

marginal på 8,7 procent (10,6). Koncernens finansnetto har påverkats negativt av valutakurs- 
differenser motsvarande -5,3 mkr (1,5) och uppgick till -7,6 mkr (-1,6). Resultat efter finansiella poster 
uppgick till 5,9 mkr (14,5). Resultat efter skatt uppgick till 4,9 mkr (10,2), vilket motsvarar 0:81 kronor 
(1:69) per aktie. Koncernens totalresultat uppgick till 0,6 mkr (15,6).

Resultat januari-juni 2017 
Rörelseresultatet under första halvåret uppgick till 26,8 mkr (28,0) motsvarande en rörelsemargi-

nal på 9,1 procent (9,6). Efter en försiktig inledning på året har verksamheten under andra kvartalet 
totalt sett uppvisat en förbättring. Förbättringen beror främst på en god försäljningsutveckling i den 
kinesiska och i den svenska verksamheten, som även fortsätter att uppvisa en positiv resultat- 
utveckling. Koncernens finansnetto har påverkats negativt av omräkningsdifferenser motsvarande 
-6,7 mkr (-0,2) och uppgick till -11,4 mkr (-6,8). Av valutakursdifferensen är 5,3 mkr hänförliga till en 
orealiserad omvärdering av finansiella fordringar. Resultat efter finansiella poster uppgick till 15,5 
mkr (21,3). Resultat efter skatt uppgick till 12,1 mkr (15,1), vilket motsvarar 2:00 kronor (2:49) per 
aktie. Koncernens totalresultat uppgick till 5,7 mkr (18,9).

Investeringar 
Koncernens investeringar under första halvåret i byggnader, mark, maskiner, inventarier,  

balanserade utvecklingskostnader och övriga materiella anläggningstillgångar uppgick till 12,2 mkr 
(21,4) och avser främst utökad maskinkapacitet.

Finansiell ställning och likviditet 
Koncernens balansomslutning har minskat under första halvåret och uppgick till 859,3 mkr (878,9). 

Koncernens egna kapital uppgick till 364,6 mkr (343,4). Eget kapital per aktie uppgick till 60:25 kronor 
(56:76). Det egna riskbärande kapitalet uppgick vid kvartalets slut till 398,3 mkr (369,5), vilket  
motsvarar 46,4 procent (42,0) av totalkapitalet. Koncernens soliditet uppgick till 42,4 procent (39,0). 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten under första halvåret uppgick till 32,5 mkr 
(44,6). Kassaflödet efter investeringar och försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 20,3 mkr 
(23,2). Halvårets kassaflöde har påverkats av utbetald tilläggsköpeskilling med 21,0 mkr.

 
Koncernens nettolåneskuld minskade under första halvåret och uppgick till 362,4 mkr (417,6).  

Koncernens likvida medel uppgick till 58,4 mkr (74,4). 

Personal 
Koncernens medelantal anställda var 522 under första halvåret 2017 mot 511 för samma period 

under föregående år. 

Utsikter under 2017
Den globala marknaden för medicinteknik växer inom flera av våra affärsområden och vi ser goda 

tillväxtmöjligheter.
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Moderbolaget 
Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksam- 

heter såsom marknadssupport, kvalitetsledning, finansiering och ekonomisk kontroll. 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 11,6 mkr (9,7). Resultat efter finansiella poster uppgick 
till -8,0 mkr (8,7).  I resultatet ingår koncernintern utdelning på 0,0 mkr (12,5). Moderbolagets  
totalresultat uppgick till -8,2 mkr (8,6). Andelen eget riskbärande kapital uppgick till 64,9 procent 
(67,8). Soliditeten uppgick till 64,5 procent (67,9). Moderbolagets likvida medel uppgick till 6,5 mkr 
(3,8).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade 

med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex prisrisker för insatsvaror.  
Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer. En  
detaljerad beskrivning av koncernens risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av dessa återfinns i  
förvaltningsberättelsen för årsredovisningen 2016.

Närståendetransaktioner 
Bolaget har under rapportperioden transaktion med ledande befattningshavare. Transaktionen 

utgörs av en utbetald del av tilläggsköpeskillingen med 21,0 mkr avseende förvärvet av Onyx     
Medical LLC. 

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen för 2017 har, i likhet med årsbokslutet för 2016, upprättats i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska 
Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34.  Delårsinformationen på sidorna 1-12 
utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar 
tillämpningen av såväl IAS och IFRS som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s 
Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC).
Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisning-
en för 2016. Nya eller ändrade rekommendationer med tillämpning från och med 2017 har inte haft 
någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna.
ESMA:s (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) riktlinjer om ”alternate perform- 
ance measures” tillämpas från och med 3 juli 2016 och innebär upplysningskrav avseende  
finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS.
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Revisorsgranskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt 
av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Elos Medtech AB (publ)
Göteborg den 25 augusti 2017

Yvonne Mårtensson
Styrelsens ordförande

Agneta Bengtsson Runmarker  Anders Birgersson
Styrelseledamot    Styrelseledamot

Jeppe Magnusson   Mats Nilsson
Styrelseledamot    Styrelseledamot

Jon Risfelt    Thomas Öster
Styrelseledamot    Styrelseledamot

Jan Wahlström    Christian Bergaust
VD och koncernchef   Group CFO
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Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec 

Resultaträkning 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016

Nettoomsättning 155,6 151,6 296,5 292,0 556,5 552,0

Kostnad för sålda varor -108,3 -106,2 -205,9 -206,9 -393,9 -394,9

Bruttoresultat 47,3 45,4 90,6 85,1 162,6 157,1

Försäljningskostnader -10,7 -9,3 -20,8 -17,3 -39,7 -36,2

Administrationskostnader -18,6 -16,6 -35,0 -32,4 -67,6 -65,0

Utvecklingskostnader -4,3 -3,7 -8,0 -7,4 -15,9 -15,3

Övriga rörelseintäkter/kostnader -0,2 0,2 0,0 0,0 2,1 2,1

Rörelseresultat 13,5 16,0 26,8 28,0 41,5 42,7

Finansiella intäkter 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Finansiella kostnader -2,3 -3,1 -4,7 -6,6 -8,5 -10,4

Valutakursdifferenser -5,3 1,5 -6,7 -0,2 -1,1 5,4

Resultat efter finansiella poster 5,9 14,5 15,5 21,3 32,1 37,9

Skatter -1,0 -4,3 -3,4 -6,2 -8,7 -11,5

Resultat efter skatt 4,9 10,2 12,1 15,1 23,5 26,4

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 4,9 10,2 12,1 15,1 23,5 26,4

Rapport över totalresultat

Resultat efter skatt 4,9 10,2 12,1 15,1 23,5 26,4

Övrigt totalresultat

Poster som ej kommer att omklassificeras till resultaträkning

Aktuariella vinster och förluster 0,2 0,0 0,4 0,0 0,9 0,9

Skatt -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,2

0,1 0,0 0,3 0,0 0,7 0,7

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträk-
ning

Periodens omräkningsdifferenser -4,5 6,4 -6,8 4,7 2,3 13,8

Periodens omräkning av valutasäkring av nettoinvestering 0,0 -1,2 0,0 -1,2 1,2 0,0

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

-4,4 5,4 -6,7 3,8 3,3 13,8

Övrigt totalresultat, netto -4,3 5,4 -6,4 3,8 3,9 14,5

Totalresultat 0,6 15,6 5,7 18,9 27,4 40,9

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 0,6 15,6 5,7 18,9 27,4 40,9

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 17,0% 19,4% 18,0% 18,8% 17,2% 17,6%

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 8,7% 10,6% 9,1% 9,6% 7,5% 7,7%

Avskrivningar som belastat resultatet 13,0 13,4 26,6 26,8 54,5 54,6

Resultat efter skatt per aktie (kr) * 0:81 1:69 2:00 2:49 3:88 4:37

Medelantal aktier (tusen) 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051

Antal aktier (tusen) vid periodens slut 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051 6 051
* Hänförligt till moderbolagets aktieägares andel av resultat efter skatt.

 

Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Mkr

Balansräkning 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 273,0 278,8 289,9

Materiella anläggningstillgångar 334,0 356,4 354,3

Finansiella anläggningstillgångar 7,5 5,2 5,1

Övriga omsättningstillgångar 228,4 220,5 199,8

Kassa och bank 16,4 18,0 38,5

Summa tillgångar 859,3 878,9 887,7

Eget kapital och skulder

Eget kapital     364,6 343,4 366,8

Långfristiga skulder 307,2 291,5 282,2

Kortfristiga skulder 187,5 244,0 238,6

Summa eget kapital och skulder 859,3 878,9 887,7

Nyckeltal

jan-jun jan-jun jan-dec

2017 2016 2016

Avkastning på operativt kapital % 7,3 7,5 5,7

Avkastning på eget kapital % 13,7 8,9 7,6

Andel riskbärande kapital % 46,4 42,0 44,7

Soliditet % 42,4 39,0 41,3

Nettolåneskuld * Mkr 362,4 417,6 384,8

Investeringar exkl. förvärv Mkr 12,2 21,4 34,6

Medelantal anställda 522 511 509

Eget kapital per aktie kr 60:25 56:76 60:63

Utdelning kr 0:0 0:0 1:30
 * Nettolåneskuld inkluderar icke räntebärande finansiella skulder.

Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

Mkr 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Ingående balans 366,8 330,5 330,5

Nyemission 0,0 0,0 1,4

Utdelning -7,9 -6,1 -6,1

Summa totalresultat 5,7 18,9 40,9

Utgående eget kapital               364,6 343,4 366,8
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   Kvartalsvärden koncernen

Mkr Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Kvartalsvärden 2017 2017 2016 2016 2016 2016

Nettoomsättning 155,6 140,9 133,3 126,7 151,6 140,4

Kostnad för sålda varor -108,3 -97,6 -97,9 -90,1 -106,2 -100,8

Bruttoresultat 47,3 43,3 35,4 36,6 45,4 39,6

Förs, adm o utv kostn -33,6 -30,2 -32,4 -27,0 -29,6 -27,4

Övriga rörelseposter -0,2 0,2 0,0 2,1 0,2 -0,2

Rörelseresultat 13,5 13,3 3,0 11,7 16,0 12,0

Finansnetto -1,9 -2,3 -1,5 -2,2 -3,0 -3,5

Valutakursdifferenser -5,7 -1,4 4,3 1,3 1,5 -1,7

Resultat efter finansiella poster 5,9 9,6 5,8 10,8 14,5 6,8

Skatter -1,0 -2,4 -2,9 -2,3 -4,3 -1,9

Resultat efter skatt 4,9 7,2 2,9 8,5 10,2 4,9

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec 

Kassaflöde 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016

Resultat efter finansnetto 5,9 14,5 15,5 21,3 32,1 37,9

Återförda avskrivningar 13,0 13,4 26,6 26,8 54,4 54,6

Justeringsposter 2,9 -3,6 4,8 -2,6 7,3 -0,1

Betald skatt -1,2 1,6 -2,4 1,5 -5,3 -1,4

Förändring av rörelsekapital 0,0 -1,8 -12,0 -2,4 -2,3 7,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,6 24,1 32,5 44,6 86,2 98,3

Investeringar i anläggningstillgångar -6,9 -7,9 -12,2 -21,4 -25,4 -34,6

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2

Återstår efter anläggningsinvesteringar 13,7 16,2 20,3 23,2 66,0 68,9

Emission av teckningsoptioner 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4

Förändring checkräkningskredit 0,2 -33,1 17,6 21,7 14,8 18,9

Upptagna lån 0,0 39,8 0,8 48,4 68,4 116,0

Amortering av lån -25,3 -51,6 -52,7 -109,8 -144,9 -202,0

Utdelning -7,9 -6,0 -7,9 -6,0 -8,0 -6,1

Periodens kassaflöde -19,3 -34,7 -21,9 -22,5 -2,3 -2,9

Periodens kassaflöde, totalt -19,3 -34,7 -21,9 -22,5 -2,3 -2,9

Likvida medel vid periodens början 35,9 51,4 38,5 40,5 18,0 40,5

Kursdifferenser i likvida medel -0,2 1,3 -0,2 0,0 0,7 0,9

Likvida medel vid periodens slut 16,4 18,0 16,4 18,0 16,4 38,5
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Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec 

Resultaträkning 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016

Nettoomsättning 5,8 5,2 11,6 9,7 22,0 20,1

Kostnad för sålda varor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruttoresultat 5,8 5,2 11,6 9,7 22,0 20,1

Försäljningskostnader -2,7 -2,9 -5,5 -4,8 -11,6 -10,9

Administrationskostnader -7,4 -5,1 -12,0 -9,4 -22,8 -20,2

Övriga rörelseintäkter/kostnader -0,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1

Rörelseresultat -4,8 -2,8 -5,8 -4,5 -12,2 -10,9

Resultat från andelar i koncernbolag 0,0 0,0 0,0 12,5 8,8 21,3

Finansiella intäkter 2,1 2,1 4,3 3,7 8,6 8,0

Finansiella kostnader -1,0 -1,0 -2,1 -2,0 -4,0 -3,9

Valutakursdifferenser -3,5 0,5 -4,4 -1,0 2,0 5,4

Resultat efter finansiella poster -7,2 -1,2 -8,0 8,7 3,2 19,9

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5

Skatter -0,2 0,1 -0,2 -0,1 -1,9 -1,8

Resultat efter skatt -7,4 -1,1 -8,2 8,6 0,8 17,6

Rapport över totalresultat

Resultat efter skatt -7,4 -1,1 -8,2 8,6 0,8 17,6

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkning

Periodens omräkning av valutasäkring av netto-
investering

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt totalresultat, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalresultat -7,4 -1,1 -8,2 8,6 0,8 17,6

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr

Balansräkning 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3,0 3,6 3,3

Materiella anläggningstillgångar 0,8 0,5 0,5

Finansiella anläggningstillgångar 383,4 373,0 382,0

Övriga omsättningstillgångar 12,5 14,0 25,0

Kassa och bank 6,5 3,8 17,1

Summa tillgångar 406,2 394,9 427,9

Eget kapital och skulder

Eget kapital     257,7 264,1 273,8

Obeskattade reserver 5,8 5,3 5,8

Avsättningar 4,6 4,5 4,3

Långfristiga skulder 111,0 84,8 79,6

Kortfristiga skulder 27,1 36,2 64,4

Summa eget kapital och skulder 406,2 394,9 427,9

Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag
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Avstämningsunderlag till alternativa nyckeltal

Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec 
Organisk tillväxt 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016
Redovisad nettoomsättning 155,6 151,6 296,5 292,0 556,5 552,0

Nettoomsättning jämfört med motsvarande period föregå-
ende år

151,6 139,1 292,0 244,6 551,1 503,7

Nettoomsättning förändring 4,0 12,5 4,5 47,4 5,4 48,3
Tillväxt, % 2,6 9,0 1,5 19,4 1,0 9,6
Nettoomsättning från förvärvad verksamhet 0,0 8,5 0,0 46,8 0,0 46,8

Justerad nettoomsättning från förvärvseffekter 155,6 143,1 296,5 245,2 556,5 505,2

Organisk tillväxt, % 2,6 2,9 1,5 0,2 1,0 0,3

Omsättning justerad för valutakursförändringar
Valutakursförändringar -4,1 1,5 -6,8 1,9 -6,5 2,2

Valutajusterad nettoomsättning 151,5 153,1 289,7 293,9 550,0 554,2

Förändring, % -0,1 10,1 -0,8 20,2 -0,2 10,0

Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec 
Rörelseresultat före engångsposter 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016
Redovisat rörelseresultat 13,5 16,0 26,8 28,0 41,5 42,7

Engångsposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat före engångsposter 13,5 16,0 26,8 28,0 41,5 42,7

Mkr apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec 
EBITDA 2017 2016 2017 2016 2016/17 2016
Redovisat rörelseresultat 13,5 16,0 26,8 28,0 41,5 42,7

Avskrivningar och nedskrivningar 13,0 13,4 26,6 26,8 54,4 54,6

EBITDA 26,5 29,4 53,4 54,8 95,9 97,3

Mkr
Eget riskbärande kapital 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Eget kapital 364,6 343,4 366,8

Uppskjuten skatteskuld 33,7 26,1 30,1

Eget riskbärande kapital 398,3 369,5 396,9

Mkr
Nettolåneskuld 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Långfristiga räntebärande avsättningar för pensioner 29,0 29,1 28,8

Långfristiga räntebärande skulder 244,5 236,4 223,3

Kortfristiga räntebärande skulder 85,3 130,2 128,4

Ej räntebärande finansiell skuld 20,0 39,9 42,8

Summa skulder 378,8 435,6 423,3
Likvida medel -16,4 -18,0 -38,5

Nettolåneskuld 362,4 417,6 384,8

Mkr
Likvida medel inkl. ej utnyttjad checkräkningskredit 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Likvida medel 16,4 18,0 38,5

Utnyttjad checkräkningskredit -57,9 -42,5 -40,3

Beviljad checkräkningskredit 99,9 98,9 101,4

Likvida medel inkl. ej utnyttjad checkräkningskredit 58,4 74,4 99,6



Definitioner av alternativa nyckeltal
Alternativa nyckeltal är finansiella mått över resultat- 
utveckling, finansiell ställning och kassaflöde som inte  
definieras i tillämpligt redovisningsregelverk, IFRS. Dessa 
nyckeltal anses utgöra viktiga kompletterande nyckeltal for 
koncernens resultat och ställning och syftet är att skapa en 
utökad förståelse av verksamheten. Alternativa nyckeltal 
som presenteras i delårsrapporten bör inte betraktas som 
ersättning för termer och begrepp i enlighet med IFRS, utan 
istället som komplement. Dessa nycketal behöver inte vara 
jämförbara med liknande nyckeltal hos andra företag. 
Avstämningsunderlag för framräkning av vissa av dessa 
nyckeltal framgår av sidan 12 i denna rapport.

Omsättning justerad för valutakursförändringar
Förändring i nettoomsättning justerat för förändringar i  
växelkurser jämfört med samma period föregående år.
Organisk tillväxt
Förändring i nettoomsättning justerat för försäljning från 
förvärvad samt avyttrad verksamhet jämfört med samma 
period föregående år.
Engångsposter
Poster som inte ingår i de ordinarie affärstransaktionerna 
samt när belopp är av en väsentlig storlek och därmed får en 
inverkan på resultat och nyckeltal.
Rörelseresultat före engångsposter
Resultatet före finansiella intäkter och kostnader och skatter 
justerat för engångsposter.
Rörelseresultat (EBIT)
Resultatet före finansiella intäkter och kostnader och  
skatter.
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsätt-
ning.
EBITDA
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar.
EBITDA, %
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar i förhållande 
till rörelsens nettoomsättning.
Eget riskbärande kapital
Summan av redovisat eget kapital, eventuella minoritets- 
intressen och uppskjuten skatteskuld.
Nettolåneskuld
Räntebärande finansiella skulder, ej räntebärande finansiella 
skulder och avsättningar för pensioner med avdrag för  
likvida medel.
Likvida medel inkl. ej utnyttjad checkräkningskredit
Kassa/bank med avdrag för nyttjad checkräkningskredit 
med tillägg för beviljad checkräkningskredit.

Ekonomisk information
Delårsrapport jan-sep 2017 lämnas den 24 oktober 2017.
Bokslutskommuniké för 2017 lämnas den 22 februari 2018.
Årsredovisning för 2017 lämnas i april 2018.

För ytterligare information kontakta: 
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89
jan.wahlstrom@elosmedtech.com 

Christian Bergaust, Group CFO, 070 293 50 40
christian.bergaust@elosmedtech.com

Offentliggörande 
Denna information är sådan information som Elos Medtech 
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning och lagen om värdepappers - 
mark naden. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 
2017 kl 08.00 (CET).

Elos Medtech AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, vars  
B-aktier är noterade på Small Cap, NASDAQ Stockholm AB. 
Elos Medtechs bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstift-
ning och noteringsavtalet med NASDAQ Stockholm AB.

Framåtriktad information
Framåtriktad information i denna rapport baseras på  
företagsledningens förväntan vid tidpunkten för rapporten. 
Även om styrelsen och ledningen bedömer att förväntning-
arna är rimliga, är det inte någon garanti för att  
förväntningarna är eller kommer att visa sig vara korrekta. 
Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört 
med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen 
beroende på bland annat ändrade marknadsförutsättningar 
för koncernens tjänster eller mer generellt ändrade 
förutsättningar avseende ekonomi, marknad och kon- 
kurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder 
och variationer i valutakurser. Bolaget åtar sig inte att  
uppdatera eller rätta sådan framåtriktad information annat 
än vad som stipuleras i lag.

Elos Medtech AB (publ) 
www.elosmedtech.com  •  info@elosmedtech.com

Elos Medtech AB (publ)  •  Nellickevägen 22  •  412 63 Göteborg  •  Sverige 
Telefon 010 171 20 00  •  Org.nr. 556021-9650


