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Positiv resultatutveckling men en utmanade tid under coronakrisen  
◼ Resultatet är GHP:s bästa kvartalsresultat hittills 

◼ Stark organisk tillväxt 

◼ Alla tre segment förbättrar sina resultat i kvartalet 

◼ GHP ställer om till nya uppdrag och förändrade förutsättningar under coronakrisen 

 

 

Första kvartalet 2020 
◼ Försäljningsintäkterna ökade till 383,1 Msek (330,4) 

◼ Organiska tillväxten uppgick till 12,3 procent (17,4) 

◼ EBITDA ökade till 54,2 Msek (42,2) 

◼ EBITDA-marginalen ökade till 14,2 procent (12,8) 

◼ EBIT uppgick till 30,0 Msek (21,4) 

◼ EBIT-marginalen uppgick till 7,8 procent (6,5) 

◼ Resultat efter skatt uppgick till 23,0 Msek (15,1)  

◼ Resultat per aktie uppgick till 0,30 SEK (0,18) 

 
 
Försäljningsintäkter, rullande 12 månader 
Msek 

 

EBIT, rullande 12 månader 
Msek 

 

 

 
 

Det som redovisas som Övrigt är hänförligt till moderbolagsfunktioner. För mer information om 
moderbolagets resultat se sid 18.  
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Msek

2020 2019 2020 2019

Norden 324,2 286,4 33,1 29,6

International 29,5 12,8 10,1 2,2

Vårdsamverkan 29,4 31,3 0,1 -0,3

Övrigt 0,0 0,0 -13,3 -10,1

Total 383,1 330,4 30,0 21,4

Första Kvartalet Första Kvartalet

Segmentsöversikt

Försäljningsintäkter Rörelseresultat (EBIT)
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VD-ord 
 

 
 
Första kvartalet 2020 blev unikt ur flera perspektiv. Vi 
har aldrig tidigare gått in i ett nytt år med bättre 
förutsättningar för att leverera högkvalitativ sjukvård på 
ett effektivt sätt. Detta visar sig även i vårt finansiella 
resultat där vi i kvartalet har en hög organisk tillväxt och 
gör vårt bästa kvartalsresultat hittills. Det som dock gör 
kvartalet än mer unikt och utmanande är den spridning 
av coronaviruset som pågår. Som sjukvårdsbolag både 
påverkas vi av situationen och vi kan vara med att 
påverka situationen. GHP har ledordet att vi ska skapa 
samhällsnytta och genom åren har detta genomsyrat 
vårt arbetssätt, både på den nordiska marknaden och 
internationellt.I dessa tider blir dock vikten av att kunna 
bidra till samhällsnytta tydligare än någonsin. 
 
GHP har en stark bas att stå på med välfungerande och 
effektiva kliniker men när förutsättningarna snabbt 
förändras blir det svårare att upprätthålla effektiviteten. 
Det innebär att vi förväntar oss en betydande negativ 
effekt på vårt finansiella resultat kommande kvartal. Vi 
känner oss samtidigt trygga med att vårt 
decentraliserade arbetssätt gör att vi snabbare kan 
ställa om och kommer att hjälpa oss att återgå till en 
normal situation när den mest kritiska coronaperioden 
är över. 
   
I Norden fortsätter vi att växa samtidigt som vi förbättrar 
vårt resultat. De flesta av våra kliniker märkte en 
inbromsning i verksamheten i slutet av kvartalet, särskilt 
som vi har valt att inte behandla riskgrupper som inte 
har ett omedelbart vårdbehov. Den situation som vi nu 
är inne i ställer både offentliga och privata aktörer inför 
nya, tidskritiska utmaningar vilket ibland gör att de 
villkor som behöver gälla inte finns på plats. Vi för därför 
en tät dialog med både befintliga uppdragsgivare och 
nya uppdragsgivare kring detta.  
I Norden är vår utgångspunkt att vi på bästa sätt kan 
hjälpa till genom att regionerna lägger ut prioriterad vård 
på oss som dom själva i dessa tider inte hinner med. Till 
exempel har vi nya uppdrag inom urologiska 
canceroperationer och har startat upp en 
geriatrikavdelning. Dessa åtgärder frigör kapacitet på 
akutsjukhusen för coronapatienter samtidigt som vi kan 
nyttja våra fasta kostnader (inkl. personalkostnader). Vi 
har även hyrt ut nyckelpersonal till region Stockholm för 
att hjälpa till i IVA-vården. Sammantaget har vi i stora 
delar kunnat hålla uppe en rimlig verksamhet men de 
snabba omställningarna gör det svårt att vara effektiv. 
Vidare har vi korttidspermitterat, permitterat, sänkt löner 
och avslutat konsulter. I Danmark har vi nu, efter ett par 
veckors stillestånd av den kirurgiska verksamheten, fått 
tillstånd att öppna upp vår verksamhet igen. 
 
 
Även inom International startar vi året med hög tillväxt 
och förbättrat resultat. En bidragande orsak till detta är 
vårt managementkontrakt i Kuwait som inleddes i 
somras. Vi har sedan dess arbetat med att stegvis skala 
upp sjukhuset. De restriktioner som finns i landet på 

grund av coronaviruset gör det mer utmanande för oss 
att leda verksamheten vilket kommer att påverka 
intjäningen, men vi ser fram emot att så snart som 
möjligt genomföra den officiella invigningsceremonin av 
sjukhuset.  
 
Sjukhusen som GHP leder i UAE spelar en viktig roll i 
hanteringen av corona i Ajman. Personalen har gjort ett 
fantastiskt jobb med att förbereda sjukhusen och ta 
hand om alla dessa nya patienter. Det är glädjande att 
se att detta uppskattas av vår uppdragsgivare och av 
Ajman-samhället.   
 
Inom Vårdsamverkan har vi under en längre tid 
utvecklat digitala lösningar åt patienter, kunder och 
vårdgivare. Dessa lösningar har vi kunnat dra nytta av i 
dessa tider då det kan vara en fördel att minska antalet 
fysiska besök vilket är ett verktyg för att minska 
smittspridning. Vi har därför passat på att införa digitala 
besök på nästan alla våra kliniker. 
 
Även om året startat bra ur ett finansiellt perspektiv är 
det som gläder mig mest när jag ser tillbaka på det 
första kvartalet det driv som finns i alla våra 
verksamheter när det gäller att snabbt anpassa sig till 
nya förutsättningar. Resultatet de kommande två 
kvartalen påverkas negativt och det kommer att vara 
utmaningar i våra verksamheter men vi förväntar oss att 
när krisen ebbar ut kommer vi att se en mycket stark 
efterfrågan och att kunna återgå till goda resultat. 
 
Daniel Öhman VD 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Norden 
Stark inledning av kvartalet leder till segmentets bästa kvartalsresultat 
hittills. 
 
Merparten av klinikerna har en organisk tillväxt på över 10% i kvartalet. 
 
Coronaviruset påverkade patientinflödet i slutet av kvartalet och GHP 
stöttar sjukvården med resurser för att hantera coronaviruset. 

International 
Ökad omsättning och förbättrat resultat. 
 
Den ändring av intäktsredovisning i UAE som gjordes under 2019 har en 
positiv resultateffekt på 6 MSEK kvartalet jämfört med det första kvartalet 
föregående år. 
 
Sjukhusen i UAE har anpassat sin verksamhet för att ta hand om 
coronapatienter. 
 
Utvecklingen av sjukhuset i Kuwait har fortsatt under kvartalet men 
restriktioner i landet påverkar GHP:s möjligheter att genomföra vissa 
planerade aktiviteter. 
 
Fokus för affärsutveckling har under kvartalet främst varit riktat mot 
potentiell diabetesverksamhet i Saudiarabien. 
 
 

Vårdsamverkan 
Positivt resultat i perioden och fortsatt arbete med att förbättra 
vårdkedjor. 
 
Vårdsamverkans digitala lösningar används för att minska antalet fysiska 
besök. 
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Finansiell sammanfattning av det första kvartalet 2020 
 

Försäljningsintäkter 
Försäljningstillväxten uppgick för det första kvartalet till 
15,9 procent (18,6), varav organisk tillväxt 12,3 procent 
(17,4). 
 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet före avskrivningar under första 
kvartalet 2020 ökade till 54,2 Msek (42,2), motsvarande 
en EBITDA-marginal om 14,2 procent (12,8).  
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar under första 
kvartalet 2020 uppgick till 30,0 Msek (21,4), 
motsvarande en EBIT-marginal om 7,8 procent (6,5). 
 

Finansnetto 
Finansnettot för det första kvartalet 2020 uppgick till 
-1,8 Msek (-1,6). 
 

Inkomstskatt 
Skattekostnaden för det första kvartalet uppgick till -5,1 
Msek (-4,7). 
 

Periodens resultat 
Resultat efter skatt för det första kvartalet 2020 uppgick 
till 23,0 Msek (15,1), varav 20,7 Msek (12,3) var 
hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
 

Överväganden kring coronautbrottet  
Vid denna tidpunkt är det svårt att förutsäga såväl 
omfattning som varaktighet av coronavirusets spridning 
samt vilka effekter detta kommer att få på samhället och 
på GHP. GHP:s verksamhet består i att leverera 
sjukvårdstjänster. Företagsledningens bedömning är att 
behovet av sjukvårdstjänster inte kommer att minska till 
följd av coronaviruset men kan dock minska på kort sikt.  
 
Under den period som coronaviruset har en väsentlig 
påverkan på samhället kan aktiviteten i GHP:s kliniker 
både öka och minska. Den oförutsägbarhet som 
uppstår i samband med coronaviruset medför snabba 
svängningar i volymer vilket innebär att det blir svårare 
att upprätthålla effektiviteten i klinikerna. GHP arbetar 
aktivt med att minska eventuella negativa ekonomiska 
effekter i klinikerna genom att anpassa klinikernas 
kostnadsbas i de fall aktiviteten minskar i 
verksamheten. Detta görs, bland annat, genom att 
personal hyrs ut till den offentligt drivna sjukvården. 
 

Coronaviruset bedöms inte ha påverkat det uthålliga 
värdet på GHP:s tillgångar. Merparten av GHP:s kunder 
är offentliga organisationer och stora försäkringsbolag 
vilket innebär att risken för framtida kreditförluster 
bedöms som låg. GHP bedömer att det inte finns något 
nedskrivningsbehov av koncernens tillgångar till följd av 
coronaviruset. 
 

Kort- och långfristiga räntebärande skulder 

Per den 31 mars 2020 hade företaget nyttjat krediter om 
301,2 Msek (255,2). Av detta belopp utgör 63,0 Msek 
(63,1) kortfristiga skulder och 240,2 Msek (192,1) 
långfristiga skulder. 
 

Kassaflöde och finansiell ställning 
För första kvartalet 2020 har kassaflödet varit positivt 
med 44,3 Msek (3,0). 
Av kassaflödet från löpande verksamhet uppgick 
rörelsekapitalförändringar till -0,1 Msek (-1,8) för det 
första kvartalet 2020. 
 
Kassaflödet har under första kvartalet påverkats av bland 
annat investeringar i sjukvårdsutrustning med 2,8 Msek, 
kliniklokaler med 1,0 Msek, datorer 0,4 Msek, 
kontorsutrustning 0,5 Msek samt övriga investeringar om 
0,2 Msek. 
 
Koncernens likvida medel uppgick till 69,8 Msek (35,0) 
den 31 Mars 2020. Därutöver har koncernen en 
beviljad, outnyttjad kredit hos banken på 70,0 Msek.  
 
Nettolåneskulden uppgick den 31 mars 2020 till  
231,4 Msek (220,2). Samtliga covenanter har uppfyllts 
under perioden.  
 

Moderbolaget  
Moderbolagets kostnader ökade i perioden jämfört med 
samma period föregående år. Merparten av 
kostnadsökningen är hänförligt till rekryteringskostnader 
och rådgivningskostnader i samband med 
coronaviruset. 
 

Personal 
Medelantalet anställda uppgick för första kvartalet 2020 
till 700 (611). 
 

 

 
 
 
 
  

Helår

Msek 2020 2019 2019

Försäljningsintäkter 383,1 330,4 1 313,3

Tillväxt, % 15,9 18,6 17,2

varav organisk, % 12,3 17,4 14,3

varav förvärvad/avyttrad, % 3,2 0,0 1,8

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 54,2 42,2 150,4

Rörelseresultat (EBIT) 30,0 21,4 63,0

Helår

Msek 2020 2019 2019

Kassaflöde från löpande verksamhet 54,8 20,1 122,6

Kassaflöde från investeringsverksamhet -4,9 -10,5 -59,5

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -6,5 -7,7 -70,8

Valutakursdifferenser i likvida medel 1,0 1,1 1,3

Periodens Kassaflöde 44,3 3,0 -6,5

Första kvartalet

Koncernens försäljningsintäkter och resultat

Första kvartalet

Koncernens kassaflöde
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Segmentsöversikt  

Norden 

 . 
I Norden bedriver GHP 22 specialistvårdskliniker inom 
ortopedi, ryggkirurgi/ryggvård, överviktskirurgi och 
diabetesvård, gastroenterologi, urologi, allmänkirurgi, 
arytmi, idrottsmedicin, neurologi, hud samt specialist-
tandvård. Verksamheterna fokuserar på kvalitet, 
kontinuitet, utveckling och effektivitet och vår 
övertygelse är att detta växer ur en hög grad av 
specialisering. Klinikernas kunder består av såväl 
landsting/regioner, försäkringsbolag samt i viss mån 
privatpersoner. I Norden har GHP en klinik i Danmark 
och resterade verksamhet finns i Sverige. 
 
Merparten av de nordiska klinikerna har haft hög 
aktivitet under januari och februari. Under andra halvan 
av mars upplevde vissa av klinikerna en nedgång i antal 
patienter till följd av coronaviruset. Samtliga kliniker 
inledde under mars ett förberedelsearbete för att på 
bästa sätt kunna stötta samhället och för att begränsa 
eventuella negativa effekter från coronaviruset. 

Tillväxten i kvartalet var 13,2%, varav den organiska 
tillväxten uppgick till 9% i kvartalet. 12 av segmentets 
22 kliniker hade en tillväxt på över 10% i kvartalet.  
 
Resultatet i kvartalet är segmentets bästa kvartal hittills. 
Rörelsemarginalen uppgick till 10,2%. Året startade 
med högt tryck i de flesta av klinikerna vilket 
avspeglade sig i resultatutvecklingen. Merparten av de 
nordiska klinikerna förbättrar sitt resultat i perioden trots 
att coronaviruset hade en negativ effekt på kvartalets 
avslutning. Verksamheten i Danmark har i stor 
utsträckning minskat den kirurgiska verksamheten i 
mars till följd av coronaviruset vilket har haft en negativ 
effekt på resultatet i kvartalet. 
 
Under motsvarande period föregående år startades nya 
avtal inom allmänkirurgi i Stockholm vilket då belastade 
resultatet. Verksamheten har nu anpassats för dessa 
avtal vilket medför en resultatförbättring i första 
kvartalet.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Säsongsvariationer 
GHP:s verksamhet påverkas av säsongsvariationer, i 
synnerhet kring sommarsemestern. Flertalet av 
koncernens kliniker stänger operationsverksamheten 
helt under några sommarveckor vilket påverkar såväl 
omsättning som rörelseresultat och kassaflöde negativt 
under det tredje kvartalet. Att klinikerna stänger denna 

period beror på att det är ineffektivt att driva en klinik på 
halvkapacitet då vissa skalfördelar uteblir. Det är också 
så att efterfrågan på operation är betydligt lägre under 
semestern eftersom många inte vill vara nyopererade 
på semestern. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Försäljningsintäkter 
Första kvartalet 2020 

 

324,2 Msek 
(286,4) 

Rörelsemarginal 
Första kvartalet 2020 

 

10,2 % 
(10,3) 

Rörelseresultat 
Första kvartalet 2020 

 

33,1 Msek 
(29,6) 
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International 
  
Segmentet International bedriver verksamhet i 
Förenade Arabemiraten (UAE) och i Kuwait. 
 
GHP har sedan flera år bedrivit diabetesvård på en 
klinik i UAE men under 2016 utökade GHP sin 
verksamhet efter att ha vunnit en upphandling i slutet av 
2015. Upphandlingen omfattade ett managementavtal 
avseende diabeteskliniken, två akutsjukhus och ett barn 
och förlossningssjukhus. Sjukhusens tillgångar och 
anställda kvarstår i sjukhusens egen regi och GHP:s 
bolag i UAE anställer endast koncernledningen för 
sjukhusen. Genom denna koncernledning ska GHP 
driva sjukhusen med målsättningen att förbättra såväl 
kvalitet som effektivitet vid sjukhusen. 
 
Den 17 juni 2019 tecknade GHP ett avtal med Kuwait 
Medical Center Holding Company (KMCH) som innebär 
att GHP är operatör av Kuwait Hospital i Kuwait City. 
Avtalet sträcker sig över fem år med start 1 juli 2019 
och kan förlängas. Avtalet innebär att GHP tar ett 
ytterligare steg mot att bli en ledande sjukvårdsoperatör 
i Mellanöstern. 
 
Under det andra kvartalet 2019 gjorde GHP en 
förändring av hur intäkterna från management-
kontraktet i UAE ska hanteras under en årscykel. 
Förändringen innebär att intäkterna från 

managementkontraktet får en mer jämn fördelning över 
året och avspeglar den tidpunkt då GHP utför 
tjänsterna. På helårsbasis påverkar inte den 
förändringen intäkterna eller resultatet men under det 
fjärde kvartalet infaller en mindre andel av årets intäkter 
och resultat, jämfört med tidigare år. Intäkts- och 
resultateffekten från denna förändring under det första 
kvartalet 2020 är +6 Msek jämfört med motsvarande 
kvartal året innan. För andra kvartalet 2020 kommer 
denna förändring påverka resultatet med -6 Msek 
jämfört med motsvarande kvartal året innan.   
 
Sjukhusen i UAE har under kvartalet arbetat med att 
ställa om verksamheten för att kunna hantera 
coronapatienter. Detta har krävt stora insatser av 
personalen på plats vilket har uppskattats av GHP:s 
uppdragsgivare och av samhället i Ajman. 
     
Under inledningen av första kvartalet fortsatte arbetet 
med att utveckla sjukhuset i Kuwait. I samband med 
coronasituationen i slutet av kvartalet infördes 
restriktioner i landet vilket påverkar vårt arbete och 
försenar uppstarten. 
 
GHP’s arbete med affärsutveckling i regionen fortgår. 
Dock påverkas vissa av dessa processer av de 
resebegränsningarna som coronasituationen medför.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Försäljningsintäkter 
Första kvartalet 2020 

 

29,5 Msek 
(12,8) 

Rörelseresultat 
Första kvartalet 2020 

 

10,1 Msek 
(2,2) 

Rörelsemarginal 
Första kvartalet 2020 

 

34,2 % 
(16,9) 
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Vårdsamverkan 
Segmentet Vårdsamverkan är ett unikt vårdkoncept 
som fokuserar på att hitta nya sätt att samarbeta med 
våra kunder, främst försäkringsbolagen. 
Vårdsamverkan innebär att vi går från ersättningar per 
åtgärd till en ersättning som är baserad på ett 
populationsansvar med en glidande skala baserad på 
kvalitetsutfall. Detta innebär att GHP får en möjlighet att 
optimera hela vårdkedjorna genom att t.ex. satsa på 
riktigt välinformerade patienter och nya tekniska 
lösningar.  
 
Sedan 2015 har GHP ett samarbete med Skandia där vi 
har populationsansvar för alla deras försäkrade i 
Stockholm när det gäller axel, höft eller ryggproblem. 
Sedan sommaren 2017 drivs dessutom vårdplaneringen 
för Trygg-Hansa.  
 
I april 2018 ingick GHP och Trygg-Hansa ett samarbete 
som innebär att GHP Vårdsamverkan är ansvarig för att 
säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med 
ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv 
vård av högsta kvalitet från första symtom till dess att 
de är färdigbehandlade.  
 
Under det första kvartalet har ett flertal projekt bedrivits 
med syfte att förbättra vårdkedjorna i den vård som 
Vårdsamverkan ansvarar för. Genom analys av data, 
vår samlade medicinska expertis i koncernen och med 
digital algoritmstyrning har vi kunnat identifiera och 
initiera lovande effektiviseringsprojekt i flera olika delar 
av vårdkedjan. Vi har i kvartalet börjat se effekt av 
dessa projekt. I kvartalet har vi också drivit ett arbete för 
att utveckla hela koncernens digitala erbjudande till 
patienter och kunder. Under kvartalet har vi tillsammans 
med våra nordiska verksamheter möjliggjort för digital 
patientkommunikation i stora delar av koncernen. I 
samband med corona och det därmed ökade behovet 

av digital kommunikation kunde vi genom detta arbete 
skyndsamt stärka vårt erbjudande till patienter och 
kunder.  
 
Vårdsamverkan är en egen fristående verksamhet, vars 
uppdrag är att innovera och optimera vården för 
försäkringsbolag genom att utveckla befintliga 
vårdkedjor med förstärkt fokus på förebyggande och 
digitala verktyg. Allt samtidigt som vi följer upp, 
utvärderar och utmanar vårdleverantörer både utom och 
inom vår egen koncern för att säkerställa de bästa 
utfallen. Detta innebär att både köp av vård från GHP:s 
egna kliniker och externa kliniker ses som kostnader i 
Vårdsamverkan. Det man ser som resultat i 
Vårdsamverkan är skillnaden mellan vad man lyckas ta 
betalt av försäkringsbolagen för att hantera vården och 
kostnaderna för att köpa in och utveckla denna. GHP:s 
positiva resultateffekt från själva tillhandahållandet av 
vården för Vårdsamverkans patienter uppkommer i 
segmentet Norden. En stor del av Vårdsamverkans 
intäkter i kvartalet användes för att köpa vård av kliniker 
i GHP:s nordiska segment.  
 
Intäkterna i kvartalet minskade marginellt jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år. Förändringen beror 
främst på en minskning i inköpt vård samt en mindre 
engångseffekt i intäkter som återfanns i 
jämförelseperioden. Resultatet i kvartalet förbättrades 
jämfört med samma period föregående år, vilket till stor 
del beror på det kontinuerliga arbetet med att styra och 
analysera vilken vård som köps in samt en mindre 
indexuppräkning. Inom segmentet pågår flera 
utvecklingsprojekt som belastar resultatet men som 
bedöms kunna ge en positiv effekt över tid. Från och 
med detta kvartal redovisas inte längre GHP Medicinskt 
Centrum under Vårdsamverkan utan under Norden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

Försäljningsintäkter 
Första kvartalet 2020 

 

29,4 Msek 
(31,3) 

Rörelseresultat 
Första kvartalet 2020 

 

0,1 Msek 
(-0,3) 

Rörelsemarginal 
Första kvartalet 2020 

 

0,3 % 
(-1,0) 
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Det som redovisas som Övrigt är hänförligt till moderbolagsfunktioner. För mer information om moderbolagets resultat se sid 18. 

  

Försäljningsintäkter

Msek Förändring Helår

2020 2019 % 2019

Norden 341,9 299,9 14,0 1 162,5

Varav Sverige 277,8 244,3 13,7 929,2

Elimineringar Norden -17,7 -13,5 -65,4

Norden 324,2 286,4 13,2 1 097,1

International 29,5 12,8 131,2 94,3

Vårdsamverkan 29,4 31,3 -6,0 121,9

Övrigt 0,0 0,0 N/A 0,0

Koncernens försäljningsintäkter 383,1 330,4 15,9 1 313,3

Rörelseresultat

Msek Helår

2020 2019 2019

Norden 33,1 29,6 81,2

International 10,1 2,2 27,2

Vårdsamverkan 0,1 -0,3 -2,0

Övrigt -13,3 -10,1 -43,5

Koncernens rörelseresultat 30,0 21,4 63,0

Finansnetto -1,8 -1,6 -5,7

Resultat före skatt 28,2 19,8 57,2

Rörelsemarginal

% Helår

2020 2019 2019

Norden 10,2 10,3 7,4

International 34,2 16,9 28,9

Vårdsamverkan 0,3 -1,0 -1,6

Övrigt N/A N/A N/A

Koncernen 7,8 6,5 4,8

Första Kvartalet

Segmentsöversikt

Första Kvartalet

Första Kvartalet
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Koncernens resultaträkning och övrigt totalresultat 
 

 
 
 
 
 
 
  

Msek Not 2020 2019 2019

Försäljningsintäkter 5 383,1 330,4 1 313,3

Övriga rörelseintäkter 2,5 1,6 6,2

Rörelsens intäkter 385,5 332,0 1 319,5

Inköp av varor och tjänster -71,6 -69,1 -250,6

Övriga externa kostnader -67,4 -61,4 -256,1

Personalkostnader -192,3 -159,3 -662,3

Av- och nedskrivningar -24,3 -20,8 -87,5

Rörelsens kostnader -355,6 -310,6 -1 256,5

Rörelseresultat 30,0 21,4 63,0

Ränteintäkter 0,0 -0,1 1,1

Räntekostnader och liknande resultatposter -1,7 -1,4 -6,6

Övriga finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 -0,3

Finansiellt netto -1,8 -1,6 -5,7

Resultat före skatt 28,2 19,8 57,2

Skatt på periodens resultat -5,1 -4,7 -13,5

Periodens resultat * 23,0 15,1 43,8

* Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 20,7 12,3 36,0

Innehavare utan bestämmande inflytande 2,4 2,8 7,7

23,0 15,1 43,8

Resultat per aktie, SEK:

Före utspädning 0,30 0,18 0,53

Efter utspädning 0,30 0,18 0,53

Msek 2020 2019 2019

Periodens resultat 23,0 15,1 43,8

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: - - -

Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:

Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet 2,7 - 1,7

Förändring av omräkningsreserv 2,8 1,9 1,8

Summa övrigt totalresultat 5,5 1,9 3,5

Periodens totalresultat * 28,5 17,0 47,3

* Hänförligt till:

Moderbolagets ägare 26,1 14,2 38,4

Minoritetsägare 2,4 2,8 8,9

Koncernens rapport över totalresultat

Första kvartalet Helår

Koncernens Resultaträkning

Första kvartalet Helår
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Koncernens balansräkning och kassaflödesanalys 
 

 

 
 
 

 
 

31-mar 31-mar 31-dec

Msek Not 2020 2019 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 408,5 391,3 408,9

Nyttjanderättstillgångar 145,3 144,3 154,6

Övriga anläggningstillgångar 108,1 88,9 106,4

Summa anläggningstillgångar 662,0 624,4 670,0

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga fordringar 308,9 259,1 287,8

Likvida medel 69,8 35,0 25,6

Summa omsättningstillgångar 378,7 294,1 313,4

Summa tillgångar 1 040,7 918,5 983,4

Eget kapital och skulder

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 441,1 397,8 404,3

Summa eget kapital 441,1 397,8 404,3

Långfristiga skulder 6 213,5 158,5 184,6

Långfristiga leasingskulder 80,3 82,9 88,4

Summa långfristiga skulder 293,8 241,5 273,0

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder 6 245,6 216,2 242,7

Kortfristiga leasingskulder 60,2 63,3 63,5

Summa kortfristiga skulder 305,8 279,4 306,2

Summa skulder och eget kapital 1 040,7 918,5 983,4

Koncernens Balansräkning i sammandrag

Msek Not 2020 2019 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 30,0 21,4 63,0

Avskrivningar/nedskrivningar 24,3 7,6 87,6

Erhållna räntor 0,0 -0,1 0,0

Betalda räntor -1,7 -1,5 -6,4

Betald skatt 2,3 -5,4 -15,2

Övriga justeringsposter - netto 0,0 0,0 1,1

Förändring av rörelsekapital - netto -0,1 -1,8 -7,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 54,8 20,1 122,6

Investeringsverksamheten

Förvärv /avyttring av dotterföretag 0,0 0,0 -9,5

Övriga investeringar -4,9 -10,5 -50,0

Övriga avyttringar 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,9 -10,5 -59,5

Finansieringsverksamheten

Förvärv av andelar från innehavare utan bestämmande inflytande 4 -1,1 0,0 -15,0

Tillskott från / återbetalning av tillskott till innehavare utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0

Avyttring av andelar till innehavare utan bestämmande inflytande 0,1 0,0 0,3

Utdelning till innehavare med bestämmande inflytande 0,0 0,0 -20,5

Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande -0,4 -0,7 -4,0

Amortering av leasingskuld -18,9 -1,7 -65,7

Nyupptagna lån 13,7 0,0 39,4

Återbetalning av lån 0,0 -5,3 -5,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,5 -7,7 -70,8

Valutakursdifferenser i likvida medel 1,0 1,1 1,3

Periodens kassaflöde 44,3 3,0 -6,5

Likvida medel vid periodens början 25,6 32,0 32,0

Likvida medel vid periodens slut 69,8 35,0 25,6

Första kvartalet Helår

Koncernens kassaflödesanalys
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Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag 
 

 

Msek

Aktieägarnas andel

Hänförligt till 

innehavare utan 

bestämmande 

inflytande Total

Ingående balans 404,3 0,0 404,3

Resultat efter skatt 20,7 2,4 23,0

Övrigt totalresultat 5,5 0,0 5,5

Summa totalresultat 26,2 2,4 28,5

Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande 0,0 -0,4 -0,4

Konvertering av lån till eget kapital 9,7 0,0 9,7

Försäljning till (+) förvärv från (-) innehavare utan bestämmande inflytande -0,4 -0,5 -0,9

Omklassificering av innehavare utan bestämmande inflytande 1,4 -1,4 0,0

Utgående balans 441,1 0,0 441,1

Aktieägarnas andel

Hänförligt till 

innehavare utan 

bestämmande 

inflytande Total

Ingående balans 383,5 0,0 383,5

Resultat efter skatt 12,3 2,8 15,1

Övrigt totalresultat 1,8 0,0 1,8

Summa totalresultat 14,2 2,8 17,0

Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande 0,0 -0,7 -0,7

Försäljning till (+) förvärv från (-) innehavare utan bestämmande inflytande -3,3 1,3 -2,0

Omklassificering av innehavare utan bestämmande inflytande 3,5 -3,5 0,0

Utgående balans 397,8 0,0 397,8

Aktieägarnas andel

Hänförligt till 

innehavare utan 

bestämmande 

inflytande Total

Ingående balans 383,5 0,0 383,5

Resultat efter skatt 36,0 7,7 43,7

Övrigt totalresultat 3,5 0,1 3,6

Summa totalresultat 39,5 7,8 47,3

Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande 0,0 -4,0 -4,0

Utdelning till aktieägare -20,5 0,0 -20,5

Aktieägaretillskott -1,3 1,3 0,0

Försäljning till (+) förvärv från (-) innehavare utan bestämmande inflytande -10,5 4,0 -6,5

Omvärdering skuld put option 14,3 - 14,3

Tillkommande putskuld -9,8 0,0 -9,8

Omklassificering av innehavare utan bestämmande inflytande 9,0 -9,0 0,0

Utgående balans 404,3 0,0 404,3

Koncernens förändringar av eget kapital

Första kvartalet

2020

2019

Koncernens förändringar av eget kapital

Första kvartalet

2019

Koncernens förändringar av eget kapital

Helår
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Kvartalsuppgifter 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Koncernens resultaträkning

Msek där inget annat anges 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1

Försäljningsintäkter 330,4 335,7 274,2 372,9 383,1

Övriga rörelseintäkter 1,6 2,4 -0,3 2,5 2,5

Rörelsens intäkter 332,0 338,1 274,0 375,5 385,5

Inköp av varor och tjänster -69,1 -66,7 -47,3 -67,4 -71,6

Övriga externa kostnader -61,4 -65,2 -55,4 -74,1 -67,4

Personalkostnader -159,3 -168,1 -142,4 -192,6 -192,3

Av och nedskrivningar -20,8 -21,0 -22,2 -23,5 -24,3

Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelsens kostnader -310,6 -321,0 -267,3 -357,6 -355,6

Rörelseresultat 21,4 17,1 6,6 17,8 30,0

Ränteintäkter -0,1 1,1 0,2 0,0 0,0

Räntekostnader och liknande resultat poster -1,4 -1,5 -1,5 -2,2 -1,7

Övriga finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0

Finansiellt netto -1,6 -0,4 -1,3 -2,4 -1,8

Resultat före skatt 19,8 16,8 5,3 15,4 28,2

Skatt på periodens resultat -4,7 -4,0 -2,5 -2,3 -5,1

Periodens resultat * 15,1 12,7 2,8 13,1 23,0

* Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 12,3 11,3 1,3 9,9 20,7

Innehavare utan bestämmande inflytande 2,8 1,4 1,4 3,2 2,4

15,1 12,7 2,8 13,1 23,0

Koncernens nyckeltal

EBITDA 42,2 38,1 28,9 41,3 54,2

EBITDA marginal, % 12,8 11,4 10,5 11,1 14,2

EBIT 21,4 17,1 6,6 17,8 30,0

EBIT marginal, % 6,5 5,1 2,4 4,8 7,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 0,29 0,49 -0,45 0,88 0,80

Kassaflöde per aktie, SEK 0,04 -0,28 0,10 0,04 0,65

Soliditet, %, 43 42 40 41 42

Nettolåneskuld 220,2 243,5 291,2 279,5 231,4
Eget kapital per aktie, SEK 5,83 5,62 5,74 5,92 6,37

Kvartalsuppgifter
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Definitioner 
 
Försäljningsintäkter 
Avser intäkter från kärnverksamheten. 
 
EBITDA 
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. 
 
 
EBITDA-marginal, % 
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar i procent 
av periodens försäljningsintäkter. 
 
 
EBIT 
Rörelseresultat. 
 
 
EBIT-marginal, % 
Rörelseresultat i procent av periodens försäljningsintäkter. 
 
 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat 
med genomsnittligt antal aktier före utspädning (konvertibler). 
 
Kassaflöde per aktie 
Periodens nettokassaflöde dividerat med genomsnittligt antal 
utestående aktier före utspädning (konvertibler). 
 
Soliditet 

Totalt eget kapital i procent av balansomslutningen. 
 
Nettolåneskuld 
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus 
räntebärande tillgångar per balansdagen. Negativt belopp avser 
en nettolånefordran. 
 
Eget kapital per aktie, SEK 
Totalt eget kapital per utestående aktie vid periodens utgång. 
 
Organisk tillväxt 
Tillväxt justerad för valutaeffekter och förvärv/avyttringar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information om definitioner av nyckeltalen hänvisas till GHP:s årsredovisning 2019 sidan 24. 

  

Avstämning alternativa nyckeltal

19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1

EBITDA

Rörelseresultat 21,4 17,1 6,6 17,8 30,0

Återläggning avskrivningar 20,8 21,0 22,2 23,5 24,3

EBITDA 42,1 38,2 28,9 41,3 54,2

Försäljningsintäkter, förändring

Försäljningsintäkter 330,4 335,7 274,2 372,9 383,1

Försäljningsintäkter jämfört med motsvarande period föregående år 278,7 287,6 218,2 336,0 330,4

Försäljningsintäkter , förändring 51,7 48,1 56,0 37,0 52,7

Förvärv/avyttringar 0,0 0,0 -8,9 -11,3 -10,5

Valutakursförändringar -3,3 -2,8 -2,7 -2,7 -1,5

Organisk tillväxt 48,5 45,2 44,5 23,0 40,7

Förvärv/avyttringar,  % 0,0 0,0 4,1 3,4 3,2

Organisk tillväxt, % 17,4 15,8 20,4 6,8 12,3

Nettolåneskuld

Räntebärande avsättningar samt skulder 255,2 259,6 314,6 305,1 301,3

Minus: Räntebärande tillgångar -35,0 -16,2 -23,4 -25,6 -69,9

Nettolåneskuld 220,2 243,5 291,2 279,5 231,4

Kvartalsuppgifter
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Aktiedata 
 

Resultat per aktie 
Resultat per aktie har beräknats genom att resultatet efter 
skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare har 
dividerats med det genomsnittliga antalet utestående 
stamaktier under perioden. För första kvartalet 2020 
uppgick det genomsnittliga antalet utestående stamaktier 
till 68 506 186 stycken (68 282 585). 
 

Då det under 2016 genomförda konvertibelprogrammet 
har konverterats till eget kapital under kvartalet, föreligger 
ingen utspädningseffekt på resultat per aktie. 
 

Aktiekapital 
Per den 31 mars 2020 uppgick antalet utestående 
stamaktier till 69 240 877 stycken (68 282 585) med ett 
kvotvärde om 1 SEK per styck. 
 
 

 
 

1) Resultat per aktie har beräknats genom att resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare har dividerats med det genomsnittliga antalet utestående 
stamaktier under perioden 

 
 
 
  

Aktiedata

19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1

Resultat per aktie före utspädning, SEK
1)

0,18 0,17 0,02 0,16 0,30

Resultat per aktie efter utspädning, SEK
1)

0,18 0,17 0,02 0,16 0,30

Antal utestående aktier i tusental 68 283 68 283 68 283 68 283 69 241

Genomsnittligt antal i aktier före utspädning i tusental 68 283 68 283 68 283 68 283 68 506

Genomsnittligt antal i aktier efter utspädning i tusental 68 283 68 283 68 283 68 283 68 506

Kvartalsuppgifter
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Not 1 Principer 
GHP Specialty Care AB (publ), org nr 556757-1103, har 
sitt säte i Göteborg, Sverige och huvudkontoret är beläget 
på Södra Hamngatan 45. 
 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. 
Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR2 för 
juridiska personer. Tillämpade redovisningsprinciper, 
förutom nya principer presenterade nedan, 
överensstämmer med vad som framgår av 
årsredovisningen 2019.  
 
Om inte annat anges redovisas alla belopp i miljontals 
kronor (Msek). 
 
I mars 2020 löpte det konvertibelprogram som ställdes ut 
av GHP 2016 ut. Antal aktier ökade med 958 292 stycken, 
vilket gav en ökning av eget kapital med 9,6 MSEK. Under 
första kvartalet 2020 belastas resultatet med kostnader för 
programmet med 0,2 Msek (0,2). 
 
För ytterligare information om redovisningsprinciperna, 
hänvisas till GHP:s årsredovisning 2019, sidan 42–48. 
 
Nya redovisningsprinciper från 1 januari 2020 eller 
senare 
 
Tillägg till IFRS 3: Definition av röreIseförvärv 
I oktober 2018 utfärdade IASB ändringar avseende 
definitionen av ett rörelseförvärv i IFRS 3. 
Klassificeringen av ett förvärv som antingen 
rörelseförvärv eller tillgångsförvärv ger upphov till stora 
skillnader i redovisningen. 
Detta gäller inte minst goodwill som inte redovisas i ett 
tillgångsförvärv, men även vad gäller redovisning och 
värdering av tilläggsköpeskillingar, förvärvsutgifter och 
uppskjuten skatt. Kriterier för att ett förvärv skall utgöra 
ett rörelseförvärv är att det ska finnas ekonomiska 
resurser (input) och en substantiell process som 
tillsammans väsentligen bidrar till en förmåga att 
resultera i avkastning (output). Den nya vägledningen 
ger ett ramverk för att utvärdera när ekonomiska 
resurser och en substantiell process finns. 
 
Ett förvärv som innehåller avkastning, en avgörande 
process för att skapa avkastningen och arbetskraft som 
är utbildad i att hantera processen, utgör en rörelse. 
Saknas arbetskraft i förvärvet kan det ändå vara så att 
processen som förvärvats är så pass unik eller ovanlig 
eller kostsam att ersätta för att kunna skapa avkastning 
att förvärvet ändå utgör en rörelse. Den nya 
vägledningen klargör när ett förvärv utan avkastning 
skall utgöra ett rörelseförvärv. Koncernens tidigare 
förvärv har varit rörelseförvärv och koncernen 
konstaterar att tillägget inte föranleder någon ändring av 
den finansiella redovisningen. EU har ännu inte godkänt 

uttalandet med förutsatt att de godkänner uttalandet 
skall det tillämpas från och med 1 januari 2020. 
 

Tillägg till IAS 1 och IAS 8: Definition av 
väsentlighet 
I oktober 2018 utfärdade IASB ändringar avseende 
definitionen av väsentlighet i IAS 1 Utformning av 
finansiella rapporter och IAS 8. Redovisningsprinciper, 
ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel.  
Det nya tillägget anger att informationen är väsentlig om 
den utlämnas, är felaktig eller mörkas och att de beslut 
läsaren fattar, med rimlig säkerhet, påverkas av den 
tillhandahållna finansiella informationen om ett specifikt 
företag. Koncernens konstaterar att den finansiella 
rapporteringen i allt väsentligt kommer att vara 
oförändrad vid införandet av detta tillägg. EU har 
godkänt uttalandet koncernen tillämpar det från och 
med 1 januari 2020. 
 
Avrundningar 
Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i 
denna delårsrapport i vissa fall inte exakt summeras till 
totalen och procenttal kan avvika från de exakta 
procenttalen. 
 
Säsongsvariationer 
För uppgift om säsongsvariationer hänvisas till 
segmentsöversikten. 
 

Not 2 Risker och osäkerhet 
GHP utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. 
Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade 
risker, verksamhetsrelaterade risker samt risker 
relaterade till finansverksamheten. En utförligare 
beskrivning av dessa risker återfinns i GHP:s 
årsredovisning 2019, sidan 28–29. 
 
Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha 
tillkommit under 2020.  
 

Not 3 Transaktioner med närstående 
Under första kvartalet 2020 har utdelning till innehavare 
utan bestämmande inflytande gjorts med -0,4 Msek 
(0,7). 
 
Konsultersättning om 0,1 Msek (0,3) har under året 
utgått till läkare som är make till VD i GHP Gastro 
Center Skåne. Ersättningen har skett till 
marknadsmässiga villkor. 
 
Inga andra väsentliga transaktioner med närstående har 
gjorts under första kvartalet 2020. 
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Not 4 Förvärv & avyttringar 
 
Förvärv av aktier har gjorts i GHP Kirurgkliniken AB från 
innehavare utan bestämmande inflytande om totalt -0,2 
Msek. Förvärv av aktier har gjorts i GHP Orthocenter 
Stockholm AB från innehavare utan bestämmande 
inflytande med -0,8 Msek. 
 
 
 

Avyttring av aktier har gjorts i GHP Ortho Center 
Storängsbotten AB till innehavare utan bestämmande 
inflytande om totalt 0,1 Msek. 
 

 
 
 
Not 5 Upplysning om fördelning av intäkter 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-mar

2020

Msek Totalt

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande - påverkan på koncernens likvida medel:

a) Förvärv av 2,22% av utestående aktier i GHP Kirurgkliniken AB från innehavare utan bestämmande inflytande -0,2

b) Förvärv av 3,0% av utestående aktier i GHP Orthocenter Stockholm AB från innehavare utan bestämmande inflytande -0,8

c) Avyttring 5,0% av utestående aktier i GHP Ortho Center Storängsbotten AB till innehavare utan bestämmande inflytande 0,1

Påverkan på koncernens likvida medel, summa kassaflöde netto -0,9

a) Effekter på koncernens finansiella ställning vid reglering av tidigare skuldförd put option i GHP Kirurgkliniken AB

Summa köpeskilling 0,2

Summan av värdet av avyttrade tillgångar och skulder:

Skuldförd put option -0,2

Värdereglering put option 0,0

Påverkan på koncernens likvida medel, summa kassaflöde netto -0,2

b) Effekter på koncernens finansiella ställning vid reglering av tidigare skuldförd put option i GHP Orthocenter Stockholm AB

Summa köpeskilling 0,8

Summan av värdet av avyttrade tillgångar och skulder:

Skuldförd put option 1,2

Värdereglering put option -0,4

Påverkan på koncernens likvida medel, summa kassaflöde netto 0,8

Förvärv/avyttring av dotterföretag samt tilläggsförvärv

Helår

Msek 2020 2019 2019

Stockholmsområdet 214,7 191,3 741,5

Västsverige 62,6 59,5 213,5

Danmark 46,4 42,1 167,9

Skåne 29,8 24,7 96,1

Mellanöstern 29,5 12,8 94,3

Koncernens försäljningsintäkter 383,1 330,4 1 313,3

Första Kvartalet

Försäljningsintäkter - undermarknad

Helår

Msek 2020 2019 2019

Offentlig 184,0 169,9 632,6

Försäkringsbolag 139,2 119,5 480,5

Privat 30,3 28,3 105,8

International 29,5 12,8 94,3

Koncernens försäljningsintäkter 383,1 330,4 1 313,3

Försäljningsintäkter - kundkategori

Första Kvartalet
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Not 6 Finansiella instrument 
 
I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur 
verkligt värde bestämts för de finansiella instrument 
som värderas till verkligt värde i rapporten över 
finansiell ställning. 
 
Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån 
tre nivåer; 
 
Nivå 1: enligt priser på en aktiv marknad för samma 
instrument 
 
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekta observerbara 
marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1 
 

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på 
marknaden 
 
Skulden för put options samt eventuellt förekommande 
skuldförda tilläggsköpeskillingar, har värderats till 
verkligt värde. Skulden är beroende av bedömningar av 
dotterbolagens framtida lönsamhet.  
Det finns även en osäkerhetsfaktor beträffande när i 
tiden skulden ska regleras. Skulden hanteras som 
räntefri och är således inte en del av nettolåneskulden.

 

 
 
 

 

  

31-mar

2020

Msek Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar

Egetkapitalinstrument - - 0,0 0,0

Summa tillgångar - - 0,0 0,0

Finansiella skulder

Skuldförda put options, långfr del - - 34,1 34,1

Skuldförda put options, kortfr del - - 16,9 16,9

Skuldförda tilläggsköpeskillingar, långfr del - - 0,0 0,0

Skuldförda tilläggsköpeskillingar, kortfr del - - 0,0 0,0

Summa skulder - - 51,0 51,0

31-mar

2019

Msek Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar

Egetkapitalinstrument - - 0,0 0,0

Summa tillgångar - - 0,0 0,0

Finansiella skulder

Skuldförda put options, långfr del - - 32,0 32,0

Skuldförda put options, kortfr del - - 23,9 23,9

Summa skulder - - 55,8 55,8

31-dec

2019

Msek Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar

Egetkapitalinstrument - - 0,0 0,0

Summa tillgångar - - 0,0 0,0

Finansiella skulder

Skuldförda put options, långfr del - - 39,2 39,2

Skuldförda put options, kortfr del - - 12,1 12,1

Skuldförda tilläggsköpeskillingar, långfr del - - 0,0 0,0

Skuldförda tilläggsköpeskillingar, kortfr del - - 0,0 0,0

Summa skulder - - 51,4 51,4

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
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Moderbolagets resultat- och balansräkning 
 
GHP Specialty Care AB (publ) har en begränsad central 
organisation som ger kvalificerat stöd inom områden som 
affärsutveckling, finans, IR, kommunikation, IT, 
marknadsföring och avtalsprocesser. Styrning och kontroll 
sker via bolagsstyrning och resultatuppföljning. 
 
En betydande del av kostnaderna för den centrala 
organisationen syftar till att skapa nya affärer inom de 
valda diagnosområdena samt att analysera och 
efterforska andra expansionsmöjligheter inom 
sjukvårdssektorn.

Rörelseresultatet uppgick för första kvartalet 2020 till  
-13,3 Msek (-10,1). 
 
Aktier i dotterbolag uppgick per 31 mars 2020 till  
681,5 Msek (692,5) medan likvida medel uppgick till  
48,5 Msek (26,3). 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msek 2020 2019 2019

Rörelsens intäkter 0,0 0,0 0,0

Rörelsens kostnader inkl avskrivningar -13,3 -10,1 -43,5

Rörelseresultat -13,3 -10,1 -43,5

Finansiellt netto 1,2 0,9 3,4

Resultat efter finansiella poster -12,1 -9,2 -40,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 78,3

Resultat efter bokslutsdispositioner -12,1 -9,2 38,3

Skatt på periodens resultat 2,5 2,0 -8,3

Periodens resultat -9,5 -7,2 30,0

Första kvartalet

Moderbolagets Resultaträkning

Helår 

31-mar 31-mar 31-dec

Msek 2020 2019 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,1

Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,3 0,2

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag 681,5 692,5 681,5

Uppskjutna skattefordringar 2,5 2,2 0,0

Övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,5 0,1

Summa anläggningstillgångar 684,3 695,5 681,9

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 217,3 220,0 299,8

Övriga fordringar 1,6 1,5 3,5

Likvida medel 48,5 26,3 0,0

Summa omsättningstillgångar 267,4 247,8 303,3

Summa tillgångar 951,7 943,3 985,2

Eget kapital och skulder

Eget kapital 734,4 717,7 734,3

Långfristiga skulder 0,1 9,9 0,2

Kortfristiga skulder till koncernföretag 201,5 207,8 207,6

Övriga kortfristiga skulder 15,8 7,9 43,2

Summa skulder 217,3 225,6 250,9

Summa skulder och eget kapital 951,7 943,3 985,2

Moderbolaget Balansräkning i sammandrag
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Väsentliga händelser efter balansdagen 
Baserat på nuvarande information förväntas Covid-19 situationen påverka resultatet negativt i andra kvartalet 2020. Dock 
förväntar vi oss att efterfrågan är stark så fort den omedelbara Covid-19 krisen är över.
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Göteborg den 22 april 2020 

GHP Specialty Care AB (publ) 
 
 

 
 
 

 
Daniel Öhman 

VD 
 
 
 
 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Årsstämma 2020 23 april 2020

Delårsrapport januari-juni 2020 10 juli 2020

Delårsrapport januari-september 2020 22 oktober 2020

Daniel Öhman, VD 0708-55 37 07

Philip Delborn, CFO 0702-12 52 64

Denna information är sådan information som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 klockan 08.00.

Finansiell Kalender

Kontaktuppgifter

 
 

GHP Specialty Care AB (publ) 
Södra Hamngatan 45  411 06 Göteborg 

Tel: +46 (0) 31 712 53 00  Fax: +46 (0) 31 313 13 21 
www.ghp.se 

 
GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, 
genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje 
klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet 
för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. 


