
 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal 
öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. År 2018 
hade Medicover en omsättning på cirka 672 MEUR och 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com 

 
Medicover AB (Publ)  |  Box 5283  | 102 46 Stockholm  |  Besöksadress: Riddargatan 12A 

 1 

2018 – IFRS 16 OCH ÖVRIGA OMRÄKNINGAR

Inledning 
IFRS 16, Leasingavtal är en obligatorisk 
standard för räkenskapsår som påbörjas den 
1 januari 2019 och senare. Medicover tillämpar 
standarden från och med den 1 januari 2019. 
Standarden introducerar nya, enhetliga 
principer för redovisning av leasing och 
ersätter den tidigare standarden IAS 17 
Leasingavtal. Standarden påverkar Medicover 
som leasetagare och kräver att 
nyttjanderättstillgångar och leasingskulder 
redovisas i rapporten över finansiell ställning. 
Detta pressmeddelande tillhandahålls för att 
lämna information om effekten av den nya 
standarden. Koncernens finansiella rapporter 
upprättade enligt IFRS per 2018 har omräknats 
för full retroaktiv tillämpning av standarden. 
Effekten per den 31 december 2018 utgjordes 
huvudsakligen av en ökning av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar om 
116,4 MEUR, en ökning av leasingskulder om 
124,9 MEUR och en minskning av eget kapital 
om 6,4 MEUR. 

Medicover AB (publ) och dess dotterföretag 
(”Medicover” eller ”koncernen”) leasar en stor 
andel av de lokaler som används för att 
tillhandahålla medicinska tjänster och 
administration, bland annat kliniker, sjukhus, 
laboratorier och kontor. Medicover har ett 
betydande antal leasingavtal som enligt den 
tidigare standarden för leasingavtal klassades som 
operationell leasing, varvid hyreskostnader 
kostnadsfördes linjärt som leasingkostnad i 
resultaträkningen. Vid utgången av 2018 hade 
koncernen över 1 500 hyrda lokaler och flera 
hundra leasade utrustningar och fordon. Vid 
omräkning av dessa leasingavtal i enlighet med 
IFRS 16, redovisas en leasingskuld per 31 
december 2018 till 125,4 MEUR (115,9 MEUR) 
och motsvarande nyttjanderättstillgångar uppgick 
till 117,0 MEUR (110,3 MEUR). Skillnaden mellan 
leasingskuldens belopp och de odiskonterade 
avtalade minimileasavgifterna för avtalad 
operationell leasing om 104,3 MEUR, redovisade 
per den 31 

december 2018 i not 22 i den reviderade 
koncernredovisningen, förklaras bland annat av: 

• diskontering av åtagandena,  
• redovisning av förlängningsoptioner om det är 

rimligt säkert att de kommer att utnyttjas efter 
den inledande avtalade leasingperioden,  

• poster som tidigare inte redovisats som leasing, 
till exempel permanent nyttjanderätt av mark i 
Polen, 

• inkludering av vissa relaterade icke-
leasingkomponenter i leasingskulden och 
nyttjanderättstillgångarna, 

Dessa poster uppvägs delvis genom exkludering 
av:  
• korttidsleasingavtal, samt  
• leasing av tillgångar av lågt värde.  
 

Koncernen har tillämpat standarden med full 
retroaktiv metod och effekten per 
övergångsdatumet, den 1 januari 2019, har 
beräknats som om standarden alltid hade 
tillämpats.  

Förutom omräkningen för IFRS 16 är IFRIC 23, 
Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig 
behandling obligatorisk för räkenskapsperioder 
som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare, och 
Medicover har tillämpat denna tolkning från den 1 
januari 2019. 

Grunder för redovisningen 
Den information som tagits in i de primära 
rapporterna i detta meddelande avseende 
räkenskapsåret 2018, så som de rapporterats, och 
i förekommande fall räkenskapsåret 2017, så som 
de rapporterats, baseras på de finansiella 
rapporterna i Medicover AB:s (publ) årsredovisning 
för 2018 som publicerades den 1 april 2019. 
Årsredovisningen har godkänts av styrelsen och är 
föremål för beslut på årsstämman den 3 maj 2019.  

Årsredovisningen finns tillgänglig på 
medicover.com och denna information bör läsas 
tillsammans med årsredovisningen 2018. 

  

http://www.medicover.com/
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De omräknade beloppen i denna information 
använder, och överensstämmer med, 
redovisningsprinciperna som presenterades i 
koncernens finansiella rapporter för 2018 med 
undantag för vad som beskrivs nedan och specifikt 
med avseende på leasing. 

Informationen är oreviderad. 

Övergång till den nya standarden 
Tidigare har koncernen initialt fastställt huruvida ett 
avtal ska betraktas som leasingavtal med 
vägledning av IFRIC 4, som tillämpad på 
koncernens verksamhet främst inneburit att 
bedöma om avtalets fullgörande endast var 
kopplat till en identifierad tillgång och om de 
avtalade avgifterna baserades på antalet enheter 
som producerades med tillgången. Den nya 
standarden erbjuder en praktisk lösning för att inte 
behöva omvärdera tidigare avtal enligt den nya 
standardens definition av leasingavtal, vilken 
koncernen har valt att tillämpa för sin övergång. 
Därmed minskar kostnaden och tidsåtgången 
något för den första tillämpningen av den nya 
standarden. 

Tidigare delade koncernen in leasingavtal i 
operationell och finansiell leasing, beroende på om 
alla risker och förmåner med ägandet kunde anses 
ha övergått till koncernen. Det var bara finansiell 
leasing som redovisades i balansräkningen, 
medan operationella leasingkostnader 
kostnadsfördes linjärt i resultaträkningen, vilket i 
hög grad överensstämmer med kassaflödets effekt 
på kostnaden med ingen eller marginell effekt på 
rapporten över finansiell ställning (”off balance 
sheet”). 

Den nya standarden bygger på en enhetlig modell 
för redovisning av leasing, där all leasing redovisas 
som om tillgången hade ägts av leasetagaren, 
med redovisning av diskonterade framtida 
leasingskulder och en i stort sett motsvarande 
nyttjanderättstillgång i rapporten över finansiell 
ställning. 

Vad gäller tidigare identifierade leasingavtal har 
koncernen vid tillämpningen av den nya 
standarden redovisat nyttjanderättstillgångar och 
leasingskulder i enlighet med IFRS 16. De 
undantag som medges i standarden för 
korttidsleasing och leasing av tillgångar av lågt 
värde har tillämpats retroaktivt.

Ändringar i redovisningsprincip 
Koncernens redovisningsprinciper för leasing i 
egenskap av leasetagare har ändrats från och med 
den 1 januari 2019 för tillämpning av IFRS 16 
enligt följande: 

Ett leasingavtal definieras som ett avtal, eller del 
av ett avtal, som ger rätten att kontrollera och 
nyttja en tillgång under en viss tid i utbyte mot 
ersättning. Huvuddelen av koncernens leasingavtal 
består av lokaler eller maskiner. Vid bedömningen 
av om det föreligger någon rätt att kontrollera 
tillgångens användning tar koncernen ställning till: 

• om rätten avser en identifierad tillgång, förutom 
i de fall en leverantör har en substantiell rätt att 
byta ut tillgången, 

• om koncernen i allt väsentligt erhåller alla 
ekonomiska fördelar under nyttjandeperioden, 
och 

• om koncernen kan styra användningen eller 
driften av tillgången. 
 

Koncernen har tillämpat ovanstående definition på 
avtal ingångna den 1 januari 2019 eller senare i 
syfte att hantera övergången av tidigare 
identifierade leasingavtal såsom beskrivs ovan. 

Efter initial identifiering eller omvärdering av ett 
identifierat leasingavtal fördelar koncernen 
avgifterna mellan leasingkomponenter och icke-
leasingkomponenter, såsom underhåll och 
förbrukningsvaror, baserat på fristående priser 
eller avtalsvillkor. För vissa av koncernens 
verksamheter och jurisdiktioner är mervärdesskatt 
eventuellt inte avdragsgill och betraktas då som en 
kostnad. För att förenkla tillämpningen av 
standarden på lokalhyreskontrakt redovisas icke-
avdragsgill mervärdesskatt som en del av 
leasingkostnaden. Detta är ett område där det 
råder varierande tillämpning och revidering kan bli 
aktuell i framtiden om tillämpningen blir mer 
enhetlig.  

Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och 
en leasingskuld vid inledningsdatumet för 
leasingavtalet. Nyttjanderättstillgången redovisas 
först till anskaffningsvärde, vilket inkluderar den 
initiala leasingskulden samt eventuella direkt 
hänförliga kostnader, leasingavgifter erlagda före 
leasingperioden och i förekommande fall en 
uppskattning av eventuella avtalsmässiga 
restitutionskostnader, med avdrag för eventuella 
erhållna förmåner i samband med teckning av 
leasingavtalet. 
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Nyttjanderättstillgången skrivs därefter av linjärt 
under den kortare av leasingperioden och 
nyttjandeperioden.  

Leasingskulden redovisas initialt till det 
diskonterade värdet av de framtida identifierade 
leasingavgifterna under leasingperioden. 
Leasingskulden redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. 
Diskonteringsräntan, om denna inte är implicit i 
leasingavtalet, fastställs som det berörda 
koncernföretagets marginella låneränta. Den 
marginella låneräntan varierar för respektive 
leasingavtal och tar hänsyn till: 

• kreditvärdigheten för det koncernföretag som är 
bundet av leasingavtalet, 

• leasingavtalets valuta, 
• genomsnittlig löptid för leasingåtagandet, och 
• säkerheten som utgörs av den underliggande 

tillgången i leasingavtalet. 
 
I allmänhet godkänner koncernen inte 
begränsande finansiella villkor eller 
kreditförstärkning till leasegivare. 

Leasingavgifterna som inräknas i leasingskulden 
omfattar de fasta avtalade leasingavgifterna och, i 
de fall koncernen har rätt att ensidigt förlänga 
leasingperioden och bedömer att det är rimligt 
säkert att denna rätt kommer att utnyttjas, även 
förlängningsperioderna. Om leasingavtalen ändras 
efter leasingperiodens ingång, till exempel på 
grund av indexreglering, ska 
nyttjanderättstillgången och leasingskulden 
justeras för att avspegla den ökade kostnaden och 
skulden. 

I vissa fall kan leasingavgiften vara 
omsättningsbaserad och i sådana fall ska inte 
någon nyttjanderättstillgång och leasingskuld 
redovisas, såvida det inte föreligger en lägsta 
leasingavgift eller annan till sin substans fast 
avgift. Omsättningsbaserade leasingavgifter 
redovisas som kostnad direkt i resultaträkningen 
när intäkterna intjänas och redovisas. 

Leasingavtal med en inledande löptid om högst 12 
månader och leasing av tillgångar av lågt värde 
(5 000 EUR eller lägre) kostnadsförs linjärt under 
avtalsperioden som rörelsekostnad i 
resultaträkningen.  

I tabellen nedan beskrivs hur implementeringen av 
IFRS 16 Leasingavtal påverkar viktiga nyckeltal. 
Tidigare rapporterade siffror i tabellen avser 
nyckeltal beräknade enligt de IFRS-
redovisningsstandarder som tillämpades för de 
ursprungliga finansiella rapporterna fram till och 
med 2018, och de omräknade siffrorna avser 
nyckeltal som justerats retroaktivt för 
implementeringen av IFRS 16. De senare kommer 
att användas som jämförelsetal i delårsrapporter 
och årsredovisningar för 2019 efter 
implementeringen av IFRS 16.  

IFRIC 23 – Osäkerhet i fråga om 
inkomstskattemässig behandling 
IFRIC 23, Osäkerhet i fråga om 
inkomstskattemässig behandling är obligatorisk för 
räkenskapsperioder som påbörjas den 1 januari 
2019 eller senare. Medicover har tillämpat denna 
tolkning från den 1 januari 2019. Tillämpningen 
sker retroaktivt med ackumulerade effekter vid 
första tillämpningen per den 1 januari 2019, som 
en justering av ingående saldo för balanserade 
vinstmedel. Tolkningen ger ytterligare vägledning 
för bedömning av osäkerheter i fråga om 
inkomstskattemässig behandling samt information 
om vad som ska beaktas i bedömningen av när 
och hur relaterade skulder ska redovisas. 
Tillämpningen resulterar i en ackumulerad ökning 
av potentiell skatteskuld om 1,9 MEUR per den 31 
december 2018, vilken redovisas under 
skatteskulder med en motsvarande justering av 
balanserade vinstmedel. Justering i ingående 
reserver och balanser är per 1 januari 2019 och 
ingår inte i de omräknade finansiella rapporterna. 
Första gången IFRIC 23 tillämpats har det följande 
inverkan på balanserade vinstmedel och övriga 
balanser per den 1 januari 2019: 

 

IFRIC23, MEUR 
Aktuell 

skatteskuld 
Balanserade 

vinstmedel 
Summa 
kapital 

Som omräknats i denna information 4,2 6,7 317,5 
IFRIC 23 påverkan – tillämpas första gången den 1 januari 
2019 1,9 -1,9 -1,9 
Justerad ingående balans per den 1 januari 2019 6,1 4,8 315,6 
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Översikt

MEUR 
Helår 2018 

rapporterat 
Helår 2018 
omräknat 

Helår 2017 
rapporterat 

Helår 2017 
omräknat 

Nettoomsättning 671,6 671,6 580,2 580,2 
Rörelseresultat 29,4 33,7 28,8 31,7 
Rörelsemarginal, % 4,4 % 5,0 % 5,0 % 5,5 % 
Nettoresultat 26,5 24,2 20,2 19,6 
Vinstmarginal, % 3,9 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % 
Vinst per aktie före/efter utspädning, EUR 0,185 0,167 0,157 0,152 
EBITA 32,7 37,0 31,4 34,3 
EBITA-marginal, % 4,9 % 5,5 % 5,4 % 5,9 % 
EBITDA 59,8 90,7 55,0 81,5 
EBITDA-marginal, % 8,9 % 13,5 % 9,5 % 14,0 % 
EBITDAaL - 58,5 - 52,9 
EBITDAaL-marginal, % - 8,7 % - 9,1 % 
Justerad EBITDA 63,2 94,1 57,7 84,2 
Justerad EBITDA-marginal, % 9,4 % 14,0 % 9,9 % 14,5 % 
Justerad EBITDAaL - 61,9 - 55,6 
Justerad EBITDAaL-marginal, % - 9,2 % - 9,6 % 
Nettoskuld 93,4 218,3 11,8 126,7 
Nettoskuld/ EBITDA (x) 1,6x 2,4x 0,2x 1,6x 
Nettoskuld exklusive leasingskulder - 92,9 - 10,8 
Nettoskuld exklusive leasingskulder/EBITDAaL (x) - 1,6x - 0,2x 

För definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal, se sid 9-10. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

MEUR 

Jan–dec 
2018 

rapporterat 
IFRS 16 

effekt 

Jan–dec 
2018 

omräknat 

Jan–dec 
2017 

omräknat 

Nettoomsättning 671,6 - 671,6 580,2 
Rörelsekostnader     
Kostnader för medicinska tjänster -510,9 3,6 -507,3 -435,7 
Bruttoresultat 160,7 3,6 164,3 144,5 
Distributions-, försäljnings- och 
marknadsföringskostnader -35,3 0,1 -35,2 -28,4 
Administrationskostnader -96,0 0,6 -95,4 -84,4 
Rörelseresultat 29,4 4,3 33,7 31,7 
Övriga intäkter och kostnader 8,6 - 8,6 2,9 
Ränteintäkter 1,4 - 1,4 0,2 
Räntekostnader -4,0 -5,6 -9,6 -9,9 
Övriga finansiella intäkter och kostnader 0,8 -1,4 -0,6 2,1 
Summa finansiella poster -1,8 -7,0 -8,8 -7,6 
Resultat från andelar i intresseföretag -1,8 - -1,8 0,2 
Resultat före skatt 34,4 -2,7 31,7 27,2 
Skatt -7,9 0,4 -7,5 -7,6 
Årets resultat 26,5 -2,3 24,2 19,6 
     
Resultat hänförligt till:     
Moderbolagets ägare 24,6 -2,3 22,3 18,1 
Innehav utan bestämmande inflytande 1,9 - 1,9 1,5 
Årets resultat 26,5 -2,3 24,2 19,6 
     
Vinst per aktie (EPS) hänförlig till moderbolaget:     
Före/efter utspädning, EUR 0,185 -0,018 0,167 0,152 
 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  

MEUR 

Jan–dec 
2018 

rapporterat 
IFRS 16 

effekt 

Jan–dec 
2018 

omräknat 

Jan–dec 
2017 

omräknat 

Årets resultat 26,5 -2,3 24,2 19,6 
Övrigt totalresultat:     
Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen:      
Valutaeffekter vid omräkning av utländska 
verksamheter -6,2 0,1 -6,1 -0,9 
Skatt hänförlig till dessa poster 0,5 - 0,5 -0,2 
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -5,7 0,1 -5,6 -1,1 
Summa totalresultat för året 20,8 -2,2 18,6 18,5 
     
Summa totalresultat hänförligt till:     
Moderbolagets ägare 18,9 -2,2 16,7 16,7 
Innehav utan bestämmande inflytande 1,9 - 1,9 1,8 
Summa totalresultat för året 20,8 -2,2 18,6 18,5 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

MEUR 

31 dec 
2018 

rapporterat 
IFRS 16 

effekt 

31 dec 
2018 

omräknat 

31 dec 
2017 

omräknat 

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Goodwill 150,1 - 150,1 126,8 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 50,8 - 50,8 36,4 
Materiella anläggningstillgångar 165,0 -0,6 164,4 147,8 
Nyttjanderättstillgångar - 117,0 117,0 110,3 
Summa immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 365,9 116,4 482,3 421,3 
     
Uppskjutna skattefordringar 2,9 1,3 4,2 4,6 
Investeringar i intresseföretag 43,8 - 43,8 22,1 
Övriga finansiella tillgångar 9,3 - 9,3 5,2 
Summa anläggningstillgångar 421,9 117,7 539,6 453,2 
     
Omsättningstillgångar     
Varulager 30,3 - 30,3 30,7 
Övriga finansiella tillgångar 27,8 - 27,8 2,1 
Kundfordringar och övriga fordringar 92,8 -0,5 92,3 82,3 
Likvida medel 38,4 - 38,4 45,4 
Summa omsättningstillgångar 189,3 -0,5 188,8 160,5 
Summa tillgångar 611,2 117,2 728,4 613,7 
     
EGET KAPITAL     
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 319,4 -6,3 313,1 296,2 
Innehav utan bestämmande inflytande 4,5 -0,1 4,4 3,6 
Summa eget kapital 323,9 -6,4 317,5 299,8 
     
SKULDER     
Långfristiga skulder     
Lån 126,6 -0,2 126,4 52,5 
Leasingskulder - 96,4 96,4 85,6 
Uppskjutna skatteskulder 23,7 - 23,7 22,8 
Avsättningar 0,3 - 0,3 0,4 
Övriga finansiella skulder 28,6 - 28,6 23,6 
Övriga skulder 5,6 - 5,6 4,7 
Summa långfristiga skulder 184,8 96,2 281,0 189,6 
     
Kortfristiga skulder     
Lån 5,2 -0,3 4,9 3,7 
Leasingskulder - 29,0 29,0 30,3 
Avsättningar för ej intjänade premier/förutbetalda 
intäkter 10,3 - 10,3 12,3 
Aktuell skatteskuld 4,2 - 4,2 6,8 
Övriga finansiella skulder 3,6 - 3,6 4,9 
Leverantörsskulder och övriga skulder 79,2 -1,3 77,9 66,3 
Summa kortfristiga skulder 102,5 27,4 129,9 124,3 
Summa skulder 287,3 123,6 410,9 313,9 
Summa eget kapital och skulder 611,2 117,2 728,4 613,7 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

MEUR 
Aktie- 

kapital 
Egna 
aktier 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Balanserade 

vinstmedel 

Reserv för 
säljoption i 

innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Övriga 

reserver 

Omräk- 
nings- 
reserv 

Summa eget 
kapital hänför- 
ligt till moder- 

bolagets ägare 

Inne 
hav utan 
bestäm- 

mande 
inflytande 

Summa 
eget 

kapital 

Rapporterat:            
Eget kapital per den 1 januari 2018, rapporterat 26,7 - 319,7 -11,3 -13,8 1,3 -22,3 300,3 3,7 304,0 
Årets resultat - - - 24,6 - - - 24,6 1,9 26,5 
Övrigt totalresultat - - - - - - -5,7 -5,7 - -5,7 
Summa totalresultat för året - - - 24,6 - - -5,7 18,9 1,9 20,8 
Transaktioner med ägare i egenskap av ägare:           

Nyemission 0,4 - - - - - - 0,4 - 0,4 
Förvärv av egetkapitalinstrument - -0,4 - - - - - -0,4 - -0,4 
Avyttring av intresse i dotterföretag - - - - - - - - -1,5 -1,5 
Reserv för säljoption i innehav utan bestämmande inflytande - - - - -1,1 - - -1,1 -2,2 -3,3 
Innehav utan bestämmande inflytande i fusionerade företag - - - - - - - - 2,6 2,6 
Kostnader för aktierelaterade ersättningar till medarbetare - - - - - 1,3 - 1,3 - 1,3 

Summa transaktioner med ägare i egenskap av ägare 0,4 -0,4 - - -1,1 1,3 - 0,2 -1,1 -0,9 
Eget kapital per den 31 december 2018 27,1 -0,4 319,7 13,3 -14,9 2,6 -28,0 319,4 4,5 323,9 
Omräknat:            
Eget kapital per den 1 januari 2018, rapporterat 26,7 - 319,7 -11,3 -13,8 1,3 -22,3 300,3 3,7 304,0 
IFRS 16 effekt – första tillämpning - - - -4,3 - - 0,2 -4,1 -0,1 -4,2 
Eget kapital per den 1 januari 2018, omräknat 26,7 - 319,7 -15,6 -13,8 1,3 -22,1 296,2 3,6 299,8 
Årets resultat - - - 22,3 - - - 22,3 1,9 24,2 
Övrigt totalresultat - - - - - - -5,6 -5,6 - -5,6 
Summa totalresultat för året - - - 22,3 - - -5,6 16,7 1,9 18,6 
Transaktioner med ägare i egenskap av ägare:           

Nyemission 0,4 - - - - - - 0,4 - 0,4 
Förvärv av egna aktier - -0,4 - - - - - -0,4 - -0,4 
Avyttring av intresse i dotterföretag - - - - - - - - -1,5 -1,5 
Reserv för säljoption i innehav utan bestämmande inflytande - - - - -1,1 - - -1,1 -2,2 -3,3 
Innehav utan bestämmande inflytande i fusionerade företag - - - - - - - - 2,6 2,6 
Kostnader för aktierelaterade ersättningar till medarbetare - - - - - 1,3 - 1,3 - 1,3 

Summa transaktioner med ägare i egenskap av ägare 0,4 -0,4 - - -1,1 1,3 - 0,2 -1,1 -0,9 
Eget kapital per den 31 december 2018 27,1 -0,4 319,7 6,7 -14,9 2,6 -27,7 313,1 4,4 317,5 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

MEUR  

Jan–dec 
2018 

rapporterat 
IFRS 16 

effekt 

Jan–dec 
2018 

omräknat 

Jan–dec 
2017 

omräknat 

Resultat före skatt 34,4 -2,7 31,7 27,2 
Justeringar för:     
Avskrivningar 30,4 26,6 57,0 49,8 
Resultat från avyttring av anläggningstillgångar -0,1 - -0,1 -0,1 
Resultat från avslutade leasingavtal - -0,1 -0,1 - 
Övriga intäkter (ej-kassapåverkande komponenter) -7,2 - -7,2 -2,9 
Räntenetto 2,6 5,6 8,2 9,7 
Kostnader för aktierelaterade ersättningar till 
medarbetare 1,6 - 1,6 1,1 
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 3,3 - 3,3 1,4 
Orealiserade valutaeffekter -1,1 1,1 0,0 -2,9 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital och skatt 63,9 30,5 94,4 83,3 
Förändringar i rörelsetillgångar och rörelseskulder:     
Förändringar i rörelsefordringar och varulager -13,3 - -13,3 -10,1 
Förändringar i rörelseskulder 5,7 -0,5 5,2 10,6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
skatt 56,3 30,0 86,3 83,8 
Betald inkomstskatt -11,9 - -11,9 -7,1 
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 44,4 30,0 74,4 76,7 
Investeringsverksamhet:     
Förvärv av anläggningstillgångar -41,0 - -41,0 -29,4 
Ersättning vid avyttring av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 0,1 - 0,1 0,2 
Betalning för förvärv av andelar i intresseföretag -15,3 - -15,3 -13,8 
Utdelningar från intresseföretag 0,1 - 0,1 - 
Förvärv av dotterföretag, netto efter förvärvade likvida 
medel -34,5 - -34,5 -10,6 
Ersättning vid avyttring av dotterföretag, netto efter 
avyttring likvida medel 0,5 - 0,5 - 
Betalning till spärrade konton avseende förvärv -24,7 - -24,7 - 
Beviljade lån -2,7 - -2,7 - 
Erhållen ränta 1,4 - 1,4 0,1 
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten -116,1 - -116,1 -53,5 
Finansieringsverksamhet:     
Nyemission efter transaktionskostnader 0,4 - 0,4 199,3 
Förvärv av egna aktier -0,4 - -0,4 - 
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande - - - -3,1 
Amortering av lån -35,6 - -35,6 -174,8 
Upptagna lån 106,1 - 106,1 16,0 
Amortering av leasingskuld - -24,5 -24,5 -21,4 
Betald ränta -3,9 -5,5 -9,4 -10,0 
Utdelning till ägare utan bestämmande inflytande -2,0 - -2,0 -1,1 
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten 64,6 -30,0 34,6 4,9 
Summa kassaflöde -7,1 - -7,1 28,1 
Likvida medel     
Likvida medel per den 1 januari 45,4 - 45,4 18,4 
Kursdifferens i likvida medel 0,1 - 0,1 -1,1 
Likvida medel per den 31 december 38,4 - 38,4 45,4 
Förändringar i likvida medel -7,1 - -7,1 28,1 
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DEFINITIONER OCH AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL 

Som beslutsunderlag använder koncernen vissa 
alternativa nyckeltal, vilka inte är definierade i 
IFRS, eftersom dessa ger värdefull information för 
bedömning av koncernens utveckling, finansiella 
resultat och rörelseresultat. Dessa nyckeltal bör 
inte läsas separat eller som alternativ till 
redovisade IFRS-definierade nyckeltal. De 
alternativa nyckeltalen kanske inte är jämförbara 
med andra företags nyckeltal. De viktigaste 
alternativa nyckeltal som används av koncernen 
förklaras och avstäms nedan. 

Förvärvad nettoomsättning 
Nettoomsättning hänförlig till företag eller 
verksamheter som förvärvats under den senaste 
tolvmånadersperioden. Nyckeltalet representerar 
icke-organisk tillväxt. Om det skett en väsentlig 
ökning av verksamheten efter förvärvet på grund 
av investeringar gjorda efter förvärvet, och denna 
nettoomsättning är enkel att identifiera, ska den 
ytterligare nettoomsättningen exkluderas från den 
förvärvade nettoomsättningen. 

Organisk nettoomsättning 
Organisk nettoomsättning kombinerar internt 
genererad tillväxt och prisförändringar. Detta 
representerar verksamhetens tillväxt exklusive 
effekten av förvärv och avyttringar eller andra 
omfattningsförändringar och 
valutakursförändringar. På så sätt blir det lättare att 
jämföra verksamheten mellan olika perioder, 
samtidigt som detta möjliggör en djupare förståelse 
för verksamheten och 
nettoomsättningsutvecklingen.  

Nettoomsättningen från en förvärvad verksamhet 
exkluderas normalt i tolv månader efter förvärvet. 
Däremot inkluderas nettoomsättning som ökar 
verksamheten, om den är betydande, som 
genererats efter förvärvet till följd av investeringar 
gjorda efter förvärvet. Nettoomsättning från 
avyttrade verksamheter ingår inte för 
jämförelsesyften från tolv månader före avyttringen. 
Effekter av valutakursförändringar beräknas som 
innevarande års nettoomsättning minus 
innevarande års nettoomsättning omräknad till 
föregående års valutakurs. 

Organisk tillväxt är jämförelsen mellan den 
organiska nettoomsättningen innevarande år och 
motsvarande period föregående år, uttryckt som en 
procentandel eller en absolut siffra.  

 

 

 

EBITA 
Resultat före räntor, övriga finansiella 
intäkter/kostnader, skatt, avskrivningar och 
nedskrivningar på immateriella tillgångar, övriga 
intäkter/kostnader samt resultat från andelar i 
intresseföretag. 

EBITDA 
Resultat före räntor, övriga finansiella 
intäkter/kostnader, skatt, avskrivningar på 
materiella och immateriella tillgångar och 
nedskrivningar, övriga intäkter/kostnader och 
resultat från andel i intresseföretag. Detta är ett 
nyckeltal som är värdefullt för investerare och 
andra läsare för bedömning och förståelse för 
koncernens verksamhet. 

EBITDAaL 

EBITDA, enligt ovanstående definition, efter avdrag 
för avskrivnings- och räntekostnader avseende 
leasing. Detta alternativa nyckeltal ger ett mått på 
resultatet som stämmer bättre överens med 
verksamhetens kassaflöde och används av 
ledningen som beslutsunderlag och ansvarighet. 

Justerad EBITDA 
EBITDA, enligt ovanstående definition, justerad för 
aktierelaterade ersättningar reglerade med 
egetkapitalinstrument (icke-kontant), 
förvärvsrelaterade kostnader samt kostnader 
relaterade till börsintroduktionen. 

Justerad EBITDAaL 
Justerad EBITDA, enligt ovanstående definition, 
efter avdrag för avskrivnings- och räntekostnader 
avseende leasing. 

EBITA-marginal 
EBITA i procent av nettoomsättningen. 

EBITDA-marginal 
EBITDA i procent av nettoomsättningen. 

EBITDAaL-marginal 
EBITDAaL i procent av nettoomsättningen. 

Justerad EBITDA-marginal 
Justerad EBITDA i procent av nettoomsättningen. 

Justerad EBITDAaL-marginal 
Justerad EBITDAaL i procent av 
nettoomsättningen. 

Rörelsemarginal  
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 
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Vinstmarginal 
Periodens resultat i procent av nettoomsättningen. 

Finansiell nettoskuld 
Finansiell nettoskuld representerar koncernens 
räntebärande finansiella nettoskuld hos externa 

parter (banker, obligationer) på vilket ränta 
debiteras och leasingskulder redovisade enligt 
IFRS 16, med avdrag för likvida medel. Se not 20 i 
koncernredovisningen per den 31 december 2018 
för skuldsammansättningen och en avstämning av 
årets förändring. 

 

Avstämning mot EBITDAaL, MEUR 

Jan–dec 
2018 

rapporterat 
IFRS 16 

effekt 

Jan–dec 
2018 

omräknat 

Jan–dec 
2017 

omräknat 

Rörelseresultat 29,4 4,3 33,7 31,7 
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar 3,3 - 3,3 2,6 
EBITA 32,7 4,3 37,0 34,3 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 27,1 26,6 53,7 47,2 
EBITDA 59,8 30,9 90,7 81,5 
Aktierelaterade ersättningar som inte regleras kontant 1,6 - 1,6 0,8 
Förvärvsrelaterade kostnader 1,8 - 1,8 0,4 
Kostnader relaterade till börsintroduktionen - - - 1,5 
Justerad EBITDA 63,2 30,9 94,1 84,2 
Avskrivning av nyttjanderättstillgång - -26,6 -26,6 -23,6 
Ränta på leasingskulder - -5,6 -5,6 -5,0 
Justerad EBITDAaL - -1,3 61,9 55,6 
Avgår: EBITDA-justeringar (se ovan) - - -3,4 -2,7 
EBITDAaL - -1,3 58,5 52,9 
Nettoomsättning 671,6 - 671,6 580,2 
Rörelsemarginal, % 4,4 %  5,0 % 5,5 % 
EBITA-marginal, % 4,9 %  5,5 % 5,9 % 
EBITDA-marginal, % 8,9 %  13,5 % 14,0 % 
EBITDAaL-marginal, % -  8,7 % 9,1 % 
Justerad EBITDA-marginal, % 9,4 %  14,0 % 14,5 % 
Justerad EBITDAaL-marginal, % -  9,2 % 9,6 % 
Vinstmarginal, % 3,9 %  3,6 % 3,4 % 
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BILAGA – KONCERNENS RESULTATRÄKNING PER KVARTAL, 2018 

Presentation i bilagan är i linje med den som användes i bokslutskommunikén 2018, vilket kan skilja sig från tidigare publicerade kvartalsrapporter under 2018. 

 Kv1 2018 Kv2 2018 Kv3 2018 Kv4 2018 

MEUR 

Jan–mar 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jan–mar 
2018 

omräknat 

Apr–jun 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Apr–jun 
2018 

omräknat 

Jul–sep 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jul–sep 
2018 

omräknat 

Okt–dec 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Okt–dec 
2018 

omräknat 
Nettoomsättning 161,9 - 161,9 161,1 - 161,1 167,4 - 167,4 181,2 - 181,2 
Rörelsekostnader             
Kostnader för medicinska tjänster -122,4 0,8 -121,6 -122,4 0,9 -121,5 -128,0 1,0 -127,0 -138,1 0,9 -137,2 
Bruttoresultat 39,5 0,8 40,3 38,7 0,9 39,6 39,4 1,0 40,4 43,1 0,9 44,0 
Distributions-, försäljnings- och 
marknadsföringskostnader -8,0 - -8,0 -8,8 - -8,8 -8,9 - -8,9 -9,6 0,1 -9,5 
Administrationskostnader -23,4 0,1 -23,3 -23,5 0,2 -23,3 -23,1 0,2 -22,9 -26,0 0,1 -25,9 
Rörelseresultat 8,1 0,9 9,0 6,4 1,1 7,5 7,4 1,2 8,6 7,5 1,1 8,6 
Övriga intäkter och kostnader 3,7 - 3,7 3,2 - 3,2 1,1 - 1,1 0,6 - 0,6 
Ränteintäkter 0,4 - 0,4 0,2 - 0,2 0,1 - 0,1 0,7 - 0,7 
Räntekostnader -1,3 -1,4 -2,7 -1,2 -1,4 -2,6 -0,1 -1,4 -1,5 -1,4 -1,4 -2,8 
Övriga finansiella intäkter och 
kostnader 0,7 -0,4 0,3 -0,3 -1,6 -1,9 -0,3 0,8 0,5 0,7 -0,2 0,5 
Summa finansiella poster -0,2 -1,8 -2,0 -1,3 -3,0 -4,3 -0,3 -0,6 -0,9 0,0 -1,6 -1,6 
Resultat från andelar i 
intresseföretag - - - 0,3 - 0,3 - - - -2,1 - -2,1 
Resultat före skatt 11,6 -0,9 10,7 8,6 -1,9 6,7 8,2 0,6 8,8 6,0 -0,5 5,5 
Skatt -2,2 0,0 -2,2 -1,6 0,4 -1,2 -2,0 -0,1 -2,1 -2,1 0,1 -2,0 
Periodens resultat 9,4 -0,9 8,5 7,0 -1,5 5,5 6,2 0,5 6,7 3,9 -0,4 3,5 
             
Resultat hänförligt till:             
Moderbolagets ägare 9,0 -0,9 8,1 6,6 -1,5 5,1 5,6 0,5 6,1 3,4 -0,4 3,0 
Innehav utan bestämmande 
inflytande 0,4 - 0,4 0,4 - 0,4 0,6 - 0,6 0,5 - 0,5 
Periodens resultat 9,4 -0,9 8,5 7,0 -1,5 5,5 6,2 0,5 6,7 3,9 -0,4 3,5 
             
Vinst per aktie hänförlig till 
moderbolaget:             
Före/efter utspädning, EUR 0,067 -0,007 0,060 0,050 -0,011 0,039 0,042 0,003 0,045 0,025 -0,003 0,022 
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BILAGA – RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT PER KVARTAL, 2018 

 Kv1 2018 Kv2 2018 Kv3 2018 Kv4 2018 

MEUR 

Jan–mar 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jan–mar 
2018 

omräknat 

Apr–jun 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Apr–jun 
2018 

omräknat 

Jul–sep 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jul–sep 
2018 

omräknat 

Okt–dec 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Okt–dec 
2018 

omräknat 

Periodens resultat 9,4 -0,9 8,5 7,0 -1,5 5,5 6,2 0,5 6,7 3,9 -0,4 3,5 
Övrigt totalresultat             
Poster som kan komma att 
omklassificeras till 
resultaträkningen:             
Valutaeffekter vid omräkning av 
utländska verksamheter -2,3 - -2,3 -2,0 0,2 -1,8 -2,4 - -2,4 0,5 -0,1 0,4 
Skatt hänförlig till dessa poster - - - 0,2 - 0,2 -0,0 -0,1 -0,1 0,3 0,1 0,4 
Övrigt totalresultat för 
perioden, netto efter skatt -2,3 - -2,3 -1,8 0,2 -1,6 -2,4 -0,1 -2,5 0,8 0,0 0,8 
Summa totalresultat för 
perioden 7,1 -0,9 6,2 5,2 -1,3 3,9 3,8 0,4 4,2 4,7 -0,4 4,3 
             
Summa totalresultat hänförligt 
till:             
Moderbolagets ägare 6,7 -0,9 5,8 4,8 -1,3 3,5 3,1 0,4 3,5 4,3 -0,4 3,9 
Innehav utan bestämmande 
inflytande 0,4 - 0,4 0,4 - 0,4 0,7 - 0,7 0,4 - 0,4 
Summa totalresultat för 
perioden 7,1 -0,9 6,2 5,2 -1,3 3,9 3,8 0,4 4,2 4,7 -0,4 4,3 
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BILAGA – KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 2017 OCH PER KVARTAL 2018 

 31 dec 2017 31 mars 2018 30 juni 2018 30 sep 2018 

MEUR 

Jan–dec 
2017 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jan–dec 
2017 

omräknat 

Jan–mar 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jan–mar 
2018 

omräknat 

Jan–juni 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jan–juni 
2018 

omräknat 

Jan–sep 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jan–sep 
2018 

omräknat 

TILLGÅNGAR             
Anläggningstillgångar             
Goodwill 126,8 - 126,8 129,5 - 129,5 125,2 - 125,2 144,6 - 144,6 
Övriga immateriella 
anläggningstillgångar 36,4 - 36,4 38,0 - 38,0 35,6 - 35,6 47,8 - 47,8 
Materiella 
anläggningstillgångar 148,9 -1,1 147,8 151,9 -0,9 151,0 150,1 -0,7 149,4 159,1 -0,7 158,4 
Nyttjanderättstillgångar - 110,3 110,3 - 116,0 116,0 - 113,9 113,9 - 116,9 116,9 
Summa immateriella och 
materiella 
anläggningstillgångar 312,1 109,2 421,3 319,4 115,1 434,5 310,9 113,2 424,1 351,5 116,2 467,7 
             
Uppskjutna skattefordringar 3,7 0,9 4,6 3,9 0,9 4,8 4,0 1,2 5,2 3,9 1,2 5,1 
Nyligen förvärvat 
dotterföretag - - - - - - 7,1 - 7,1 - - - 
Investeringar i intresseföretag 22,1 - 22,1 36,2 - 36,2 46,1 - 46,1 45,1 - 45,1 
Övriga finansiella tillgångar 5,2 - 5,2 5,4 - 5,4 4,8 - 4,8 5,2 - 5,2 
Summa 
anläggningstillgångar 343,1 110,1 453,2 364,9 116,0 480,9 372,9 114,4 487,3 405,7 117,4 523,1 
             
Omsättningstillgångar             
Varulager 30,7 - 30,7 33,2 - 33,2 27,1 - 27,1 26,6 - 26,6 
Övriga finansiella tillgångar 2,1 - 2,1 1,9 - 1,9 3,0 - 3,0 2,0 - 2,0 
Kundfordringar och övriga 
fordringar 82,5 -0,2 82,3 85,1 -0,5 84,6 86,8 -0,4 86,4 86,6 -0,4 86,2 
Likvida medel 45,4 - 45,4 30,4 - 30,4 36,6 - 36,6 74,2 - 74,2 
Summa 
omsättningstillgångar 160,7 -0,2 160,5 150,6 -0,5 150,1 153,5 -0,4 153,1 189,4 -0,4 189,0 
Summa tillgångar 503,8 109,9 613,7 515,5 115,5 631,0 526,4 114,0 640,4 595,1 117,0 712,1 
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 31 dec 2017 31 mars 2018 30 juni 2018 30 sep 2018 

MEUR 

Jan–dec 
2017 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jan–dec 
2017 

omräknat 

Jan–mar 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jan–mar 
2018 

omräknat 

Jan–jun 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jan–jun 
2018 

omräknat 

Jan–sep 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jan–sep 
2018 

omräknat 

EGET KAPITAL             
Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 300,3 -4,1 296,2 306,2 -5,0 301,2 311,4 -6,3 305,1 314,7 -5,8 308,9 
Innehav utan bestämmande 
inflytande 3,7 -0,1 3,6 3,5 -0,1 3,4 1,8 -0,1 1,7 1,8 -0,2 1,6 
Summa eget kapital 304,0 -4,2 299,8 309,7 -5,1 304,6 313,2 -6,4 306,8 316,5 -6,0 310,5 
             
SKULDER             
Långfristiga skulder             
Lån 52,9 -0,4 52,5 51,4 -0,4 51,0 71,8 -0,2 71,6 123,1 -0,3 122,8 
Leasingskulder - 85,6 85,6 - 98,4 98,4 - 96,1 96,1 - 96,2 96,2 
Uppskjutna skatteskulder 22,8 - 22,8 23,5 - 23,5 22,9 - 22,9 24,2 - 24,2 
Avsättningar 0,4 - 0,4 0,4 - 0,4 0,3 - 0,3 0,3 - 0,3 
Övriga finansiella skulder 23,6 - 23,6 27,7 - 27,7 28,7 - 28,7 28,5 - 28,5 
Övriga skulder 4,7  4,7 5,2 - 5,2 5,5 - 5,5 5,4  5,4 
Summa långfristiga skulder 104,4 85,2 189,6 108,2 98,0 206,2 129,2 95,9 225,1 181,5 95,9 277,4 
Kortfristiga skulder             
Lån 4,3 -0,6 3,7 6,4 -0,6 5,8 3,9 -0,5 3,4 6,3 -0,5 5,8 
Leasingskulder - 30,3 30,3 - 23,9 23,9 - 26,1 26,1 - 28,6 28,6 
Avsättningar för ej intjänade 
premier/förutbetalda intäkter 12,3 - 12,3 14,2 - 14,2 9,2 - 9,2 10,3 - 10,3 
Aktuell skatteskuld 6,8 - 6,8 4,8 - 4,8 2,9 - 2,9 4,8 - 4,8 
Övriga finansiella skulder 4,9 - 4,9 5,1 - 5,1 4,7 - 4,7 5,2 - 5,2 
Leverantörsskulder och övriga 
skulder 67,1 -0,8 66,3 67,1 -0,7 66,4 63,3 -1,1 62,2 70,5 -1,0 69,5 
Summa kortfristiga skulder 95,4 28,8 124,3 97,6 22,6 120,2 84,0 24,5 108,5 97,1 27,1 124,2 
Summa skulder 199,8 114,1 313,9 205,8 120,6 326,4 213,2 120,4 333,6 278,6 123,0 401,6 
Summa eget kapital och skulder 503,8 109,9 613,7 515,5 115,5 631,0 526,4 114,0 640,4 595,1 117,0 712,1 
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BILAGA – KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL PER DEN 31 MARS 2018  

MEUR 
Aktie- 

kapital 
Egna 
aktier 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Balanserade 

vinstmedel 

Reserv för 
säljoption i 

innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Övriga 

reserver 

Omräk- 
nings- 
reserv 

Summa eget 
kapital hänför- 
ligt till moder- 

bolagets 
aktieägare 

Inne 
hav utan 
bestäm- 

mande 
inflytande 

Summa 
eget 

kapital 

Rapporterat:            
Eget kapital per den 1 januari 2018, rapporterat 26,7 - 319,7 -11,3 -13,8 1,3 -22,3 300,3 3,7 304,0 
Periodens resultat - - - 9,0 - - - 9,0 0,4 9,4 
Övrigt totalresultat - - - - - - -0,8 -0,8 - -0,8 
Summa totalresultat för perioden - - - 9,0 - - -0,8 8,2 0,4 8,6 
Transaktioner med ägare i egenskap av ägare:           

Reserv för säljoption i innehav utan bestämmande 
inflytande - - - - -0,7 - - -0,7 -0,6 -1,3 
Innehav utan bestämmande inflytande i fusionerade företag - - - - - - - - -0,0 -0,0 
Kostnader för aktierelaterade ersättningar till medarbetare - - - - - -0,1 - -0,1 - -0,1 

Summa transaktioner med ägare i egenskap av ägare - - - - -0,7 -0,1 - -0,8 -0,6 -1,4 
Eget kapital per den 31 mars 2018 26,7 - 319,7 -2,3 -14,5 1,2 -23,1 307,7 3,5 311,2 
           
Omräknat:            
Eget kapital per den 1 januari 2018, rapporterat 26,7 - 319,7 -11,3 -13,8 1,3 -22,3 300,3 3,7 304,0 
IFRS 16 effekt – första tillämpning - - - -4,3 - - 0,2 -4,1 -0,1 -4,2 
Eget kapital per den 1 januari 2018, omräknat 26,7 - 319,7 -15,6 -13,8 1,3 -22,1 296,2 3,6 299,8 
Periodens resultat - - - 8,1 - - - 8,1 0,4 8,5 
Övrigt totalresultat - - - - - - -2,3 -2,3 - -2,3 
Summa totalresultat för perioden - - - 8,1 - - -2,3 5,8 0,4 6,2 
Transaktioner med ägare i egenskap av ägare:           

Reserv för säljoption i innehav utan bestämmande 
inflytande - - - - -0,7 - - -0,7 -0,6 -1,3 
Innehav utan bestämmande inflytande i fusionerade företag - - - - - - - - -0,0 -0,0 
Kostnader för aktierelaterade ersättningar till medarbetare - - - - - -0,1 - -0,1 - -0,1 

Summa transaktioner med ägare i egenskap av ägare - - - - -0,7 -0,1 - -0,8 -0,6 -1,4 
Eget kapital per den 31 mars 2018 26,7 - 319,7 -7,5 -14,5 1,2 -24,4 301,2 3,4 304,6 



 
 

16 – 2018 – IFRS 16 och övriga omräkningar 

BILAGA – KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL PER DEN 30 JUNI 2018 

MEUR 
Aktie-

kapital 
Egna 
aktier 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Balanserade 

vinstmedel 

Reserv för 
säljoption i 

innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Övriga 

reserver 
Omräknings 

reserv 

Summa 
 hänförligt till 

moder-
bolagets 

aktieägare 

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande 

Summa 
eget 

kapital 

Rapporterat:            
Eget kapital per den 1 januari 2018, rapporterat 26,7 - 319,7 -11,3 -13,8 1,3 -22,3 300,3 3,7 304,0 
Periodens resultat - - - 15,6 - - - 15,6 0,8 16,4 
Övrigt totalresultat - - - - - - -4,1 -4,1 - -4,1 
Summa totalresultat för perioden - - - 15,6 - - -4,1 11,5 0,8 12,3 
Transaktioner med ägare i egenskap av ägare:           

Innehav utan bestämmande inflytande vid avkonsolidering 
av dotterföretag - - - - - - - - -1,4 -1,4 
Reserv för säljoption i innehav utan bestämmande 
inflytande - - - - -0,7 - - -0,7 -1,2 -1,9 
Innehav utan bestämmande inflytande i fusionerade företag - - - - - - - - -0,1 -0,1 
Kostnader för aktierelaterade ersättningar till medarbetare - - - - - 0,3 - 0,3 - 0,3 

Summa transaktioner med ägare i egenskap av ägare - - - - -0,7 0,3 - -0,4 -2,7 -3,1 
Eget kapital per den 30 juni 2018 26,7 - 319,7 4,3 -14,5 1,6 -26,4 311,4 1,8 312,2 
           
Omräknat:            
Eget kapital per den 1 januari 2018, rapporterat 26,7 - 319,7 -11,3 -13,8 1,3 -22,3 300,3 3,7 304,0 
IFRS 16 effekt – första tillämpning - - - -4,3 - - 0,2 -4,1 -0,1 -4,2 
Eget kapital per den 1 januari 2018, omräknat 26,7 - 319,7 -15,6 -13,8 1,3 -22,1 296,2 3,6 299,8 
Periodens resultat - - - 13,2 - - - 13,2 0,8 14,0 
Övrigt totalresultat - - - - - - -3,9 -3,9 - -3,9 
Summa totalresultat för perioden - - - 13,2 - - -3,9 9,3 0,8 10,1 
Transaktioner med ägare i egenskap av ägare:           

Innehav utan bestämmande inflytande vid avkonsolidering 
av dotterföretag - - - - - - - - -1,4 -1,4 
Reserv för säljoption i innehav utan bestämmande 
inflytande - - - - -0,7 - - -0,7 -1,2 -1,9 
Innehav utan bestämmande inflytande i fusionerade företag - - - - - - - - -0,1 -0,1 
Kostnader för aktierelaterade ersättningar till medarbetare - - - - - 0,3 - 0,3 - 0,3 

Summa transaktioner med ägare i egenskap av ägare - - - - -0,7 0,3 - -0,4 -2,7 -3,1 
Eget kapital per den 30 juni 2018 26,7 - 319,7 -2,4 -14,5 1,6 -26,0 305,1 1,7 306,8 



 
 

17 – 2018 – IFRS 16 och övriga omräkningar 

BILAGA – KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL PER DEN 30 SEPTEMBER 2018  

MEUR 
Aktie-

kapital 
Egna 
aktier 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Balanserade 

vinstmedel 

Reserv för 
säljoption i 

innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Övriga 

reserver 
Omräknings-

reserv 

Summa 
hänförligt till 

moder-
bolagets 

aktieägare 

Innehav 
utan 

bestämman
de 

inflytande 

Summa 
eget 

kapital 

Rapporterat:            
Eget kapital per den 1 januari 2018, rapporterat 26,7 - 319,7 -11,3 -13,8 1,3 -22,3 300,3 3,7 304,0 
Periodens resultat - - - 21,2 - - - 21,2 1,4 22,6 
Övrigt totalresultat - - - - - - -6,7 -6,7 0,2 -6,5 
Summa totalresultat för perioden - - - 21,2 - - -6,7 14,5 1,6 16,1 
Transaktioner med ägare i egenskap av ägare:           

Avyttring av intresse i dotterföretag - - - - - - - - -1,6 -1,6 
Reserv för säljoption i innehav utan bestämmande 
inflytande - - - - -0,9 - - -0,9 -1,8 -2,7 
Innehav utan bestämmande inflytande i fusionerade 
företag - - - - - - - - -0,1 -0,1 
Kostnader för aktierelaterade ersättningar till 
medarbetare - - - - - 0,8 - 0,8 - 0,8 

Summa transaktioner med ägare i egenskap av ägare - - - - -0,9 0,8 - -0,1 -3,5 -3,6 
Eget kapital per den 30 september 2018 26,7 - 319,7 9,9 -14,7 2,1 -29,0 314,7 1,8 316,5 
Omräknat:            
Eget kapital per den 1 januari 2018, rapporterat 26,7 - 319,7 -11,3 -13,8 1,3 -22,3 300,3 3,7 304,0 
IFRS 16 effekt – första tillämpning - - - -4,3 - - 0,2 -4,1 -0,1 -4,2 
Eget kapital per den 1 januari 2018, omräknat 26,7 - 319,7 -15,6 -13,8 1,3 -22,1 296,2 3,6 299,8 
Periodens resultat - - - 19,3 - - - 19,3 1,4 20,7 
Övrigt totalresultat - - - - - - -6,5 -6,5 0,1 -6,4 
Summa totalresultat för perioden - - - 19,3 - - -6,5 12,8 1,5 14,3 
Transaktioner med ägare i egenskap av ägare:           

Avyttring av intresse i dotterföretag - - - - - - - - -1,6 -1,6 
Reserv för säljoption i innehav utan bestämmande 
inflytande - - - - -0,9 - - -0,9 -1,8 -2,7 
Innehav utan bestämmande inflytande i fusionerade 
företag - - - - - - - - -0,1 -0,1 
Kostnader för aktierelaterade ersättningar till 
medarbetare - - - - - 0,8 - 0,8 - 0,8 

Summa transaktioner med ägare i egenskap av ägare - - - - -0,9 0,8 - -0,1 -3,5 -3,6 
Eget kapital per den 30 september 2018 26,7 - 319,7 3,7 -14,7 2,1 -28,6 308,9 1,6 310,5 



 
 

18 – 2018 – IFRS 16 och övriga omräkningar 

BILAGA – KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS PER KVARTAL, 2018

 Kv1 2018 Kv2 2018 Kv3 2018 Kv4 2018 

MEUR  

Jan–mar 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jan–mar 
2018 

omräknat 

Apr–jun 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Apr–jun 
2018 

omräknat 

Jul–sep 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Jul–sep 
2018 

omräknat 

Okt–dec 
2018 

rapporterat 

IFRS 
16 

effekt 

Okt–dec 
2018 

omräknat 

Resultat före skatt 11,6 -0,9 10,7 8,6 -1,9 6,7 8,2 0,6 8,8 6,0 -0,5 5,5 
Justeringar för:             
Avskrivningar 6,9 6,3 13,2 7,1 6,6 13,7 7,7 6,7 14,4 8,7 7,0 15,7 
Resultat från avyttring av 
anläggningstillgångar - - - - - - -0,1 - -0,1 - - - 
Resultat från avslutad 
leasingavtal - - - - -0,1 -0,1 - - - - - - 
Övriga intäkter (ej-kassa-
påverkande komponenter) -3,6 - -3,6 -1,9 - -1,9 -1,0 - -1,0 -0,7 - -0,7 
Räntenetto 0,9 1,4 2,3 1,0 1,4 2,4 - 1,4 1,4 0,7 1,4 2,1 
Kostnader för aktierelaterade 
ersättningar till medarbetare 0,2 - 0,2 0,4 - 0,4 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 
Övriga poster som inte ingår i 
kassaflödet 0,3 - 0,3 -0,1 - -0,1 0,4 - 0,4 2,7 - 2,7 
Orealiserade valutaeffekter -0,8 0,4 -0,4 0,4 1,5 1,9 0,1 -0,9 -0,8 -0,8 0,1 -0,7 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
i rörelsekapital och skatt 15,5 7,2 22,7 15,5 7,5 23,0 15,8 7,8 23,6 17,1 8,0 25,1 
Förändringar i rörelsetillgångar 
och rörelseskulder:             
Förändringar i rörelsefordringar 
och varulager -5,3 - -5,3 0,6 - 0,6 3,7 - 3,7 -12,3 - -12,3 
Förändringar i rörelseskulder 1,0 -0,1 0,9 -4,9 -0,2 -5,1 3,1 -0,1 3,0 6,5 -0,1 6,4 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före skatt 11,2 7,1 18,3 11,2 7,3 18,5 22,6 7,7 30,3 11,3 7,9 19,2 
Betald inkomstskatt -4,6 - -4,6 -3,8 - -3,8 -0,9 - -0,9 -2,6 - -2,6 
Nettokassaflöde från den 
löpande verksamheten 6,6 7,1 13,7 7,4 7,3 14,7 21,7 7,7 29,4 8,7 7,9 16,6 
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 Kv1 2018 Kv2 2018 Kv3 2018 Kv4 2018 

MEUR  

Jan–mar 
2018 

rapporterat 
IFRS 16 

effekt 

Jan–mar 
2018 

omräknat 

Apr–jun 
2018 

rapporterat 
IFRS 16 

effekt 

Apr–jun 
2018 

omräknat 

Jul–sep 
2018 

rapporterat 
IFRS 16 

effekt 

Jul–sep 
2018 

omräknat 

Okt–dec 
2018 

rapporterat 
IFRS 16 

effekt 

Okt–dec 
2018 

omräknat 

Investeringsverksamhet:             
Förvärv av anläggningstillgångar -10,3 - -10,3 -8,9 - -8,9 -8,4 - -8,4 -13,4 - -13,4 
Ersättning vid avyttring av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar - - - 0,1 - 0,1 - - - - - - 
Betalning för förvärv av andelar i 
intresseföretag -8,9 - -8,9 -6,4 - -6,4 - - - - - - 
Utdelningar från intresseföretag - - - - - - 0,1 - 0,1 - - - 
Förvärv av dotterföretag, netto efter 
förvärvade likvida medel -2,0 - -2,0 -7,2 - -7,2 -21,0 - -21,0 -4,3 - -4,3 
Ersättning vid avyttring av dotterföretag, 
netto efter avyttrade likvida medel - - - - - - - - - 0,5 - 0,5 
Betalning till spärrade konton avseende 
förvärv - - - - - - - - - -24,7 - -24,7 
Beviljade lån - - - - - - -0,6 - -0,6 -2,1 - -2,1 
Erhållen ränta 0,5 - 0,5 0,0 - 0,0 0,2 - 0,2 0,7 - 0,7 
Nettokassaflöde från 
investeringsverksamheten -20,7 - -20,7 -22,4 - -22,4 -29,7 - -29,7 -43,3 - -43,3 
Finansieringsverksamhet:             
Nyemission efter transaktionskostnader - - - - - - - - - 0,4 - 0,4 
Förvärv av egna aktier - - - - - - - - - -0,4 - -0,4 
Amortering av lån -30,7 - -30,7 -1,8 - -1,8 -0,4 - -0,4 -2,7 - -2,7 
Upptagna lån 30,5 - 30,5 23,5 - 23,5 48,6 - 48,6 3,5 - 3,5 
Amortering av leasingskuld - -5,7 -5,7 - -5,9 -5,9 - -6,3 -6,3 - -6,6 -6,6 
Betald ränta -0,6 -1,4 -2,0 -0,5 -1,4 -1,9 -2,1 -1,4 -3,5 -0,7 -1,3 -2,0 
Utdelning till ägare utan bestämmande 
inflytande - - - - - - - - - -2,0 - -2,0 
Nettokassaflöde från 
finansieringsverksamheten -0,8 -7,1 -7,9 21,2 -7,3 13,9 46,1 -7,7 38,4 -1,9 -7,9 -9,8 
Summa kassaflöde -14,9 - -14,9 6,2 - 6,2 38,1 - 38,1 -36,5 - -36,5 
Likvida medel             
Likvida medel vid periodens början 45,4 - 45,4 30,4 - 30,4 36,6 - 36,6 74,2 - 74,2 
Kursdifferens i likvida medel -0,1 - -0,1 0,0 - 0,0 -0,5 - -0,5 0,7 - 0,7 
Likvida medel vid periodens utgång 30,4 - 30,4 36,6 - 36,6 74,2 - 74,2 38,4 - 38,4 
Förändringar i likvida medel -14,9 - -14,9 6,2 - 6,2 38,1 - 38,1 -36,5 - -36,5 
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