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Den starka utvecklingen fortsätter






Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa första kvartal hittills
Organisk tillväxt på över 10 procent
Försäljningsintäkterna rullande tolv månader överstiger för
första gången 1 Mdr
Arbetet med åtgärdsprogrammet fortsätter
Beslut om utbyggnad på Gildhöj i Köpenhamn

Första kvartalet 2018







Händelser efter balansdagen

Försäljningsintäkterna ökade till 278,7 Msek (260,8)
Organiska tillväxten uppgick till 10,7 procent (11,0)
EBITDA uppgick till 25,8 Msek (18,2)
EBITDA-marginalen uppgick till 9,3 procent (7,0)
Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 14,0 Msek (8,2)
Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (0,12)

Försäljningsintäkter, rullande 12 månader
Msek




Trygg-Hansa väljer GHP Vårdsamverkan som helhetsleverantör
för skador på rörelseapparaten
Beslut om att utöka kapaciteten på GHP Spine Center Göteborg

EBITDA, rullande 12 månader
Msek
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Resultatet är justerat för realisationsförlust om 16,3 Msek i Q2 2017

VD-ord
En stor del av den vård som Vårdsamverkan förmedlar
utförs av GHP:s egna kliniker vilket ger positiva
ekonomiska effekter i dessa verksamheter. Resultatet i
Vårdsamverkan är skillnaden mellan vad man lyckas ta
betalt av försäkringsbolagen för att hantera vården samt
kostnaderna för att köpa in och utveckla denna.

Det är glädjande att vi för andra kvartalet i rad slår
resultatrekord för respektive kvartal. Det visar att alla
våra gemensamma ansträngningar i koncernen
verkligen ger utväxling. Inom Norden tar vi flera steg
framåt och verksamheternas planering sitter betydligt
bättre än samma period förra året. Även International
går starkt framåt. Vårdsamverkan är i en mycket
spännande utvecklingsfas, särskilt genom vårt nya
samarbete med Trygg-Hansa.
I Norden har många av de åtgärder vi vidtog under
förra året fortsatt att ge effekt. Vi har ett ökat fokus på
den dagliga driften, genomfört ett antal besparingar och
sålt två olönsamma verksamheter. Nu fortsätter vi att
utveckla verksamheten, både på kort och lång sikt. På
kort sikt har vi fortfarande några verksamheter där vi får
arbeta vidare med åtgärds- och utvecklingsplaner och
det gäller att fortsätta hålla en hög kostnadsmedvetenhet i hela koncernen. Vi investerar även för
framtiden, under sommaren och hösten kommer vi
bygga ut i både Göteborg och Köpenhamn. I Stockholm
har vi öppnat Urologcentrum på Odenplan som har gjort
en stark uppstart. Vidare har vi satsat mycket på att
stärka kulturen och utbilda våra medarbetare, t.ex.
genomgår ett 15-tal framtida och nutida ledare ett
ambitiöst utbildningsprogram inom ledarskap, ekonomi
och strategi. Vi tror mycket på att ha ledare som också
har en medicinsk kompetens, men då behöver vi
komplettera deras medicinska utbildning med denna typ
av kunskaper.
För 2018 har vi i samråd med vår kund i UAE inom
International genomfört en förändring i hur vi blir
betalda för driften av våra fyra sjukhus. Redan tidigare
har det funnits en förskjutning mot fjärde kvartalet då
flera av de KPI:er och leverabler som vi blir bedömda
på endast utvärderats i slutet av året. Nu räknar vi med
att ännu fler kommer att bli utvärderade och levererade
mindre frekvent, vilket innebär att våra intäkter i
innevarande kvartal blir lägre. Detta är endast en
fördelning över året. För det fjärde kvartalet erhöll vi den
bästa bedömningen av vårt kliniska och organisatoriska
arbete sedan vi tog över driften. Vi förväntar oss
dessutom att ligga kvar på en högre nivå i år än vad vi
hade under förra året. Det är väldigt tillfredställande att
följa hur dessa fyra sjukhus förbättras och hur vi på
många områden har kunnat införa ett svenskt
arbetssätt. Vidare fortsätter vårt affärsutvecklingsteam
att arbeta med spännande projekt i Förenade
Arabemiraten, Kuwait och Saudiarabien, men det är
svårt att förutse exakt när något materialiseras.
Inom Vårdsamverkan har vi, i och med vårt nya avtal
med Trygg-Hansa, tagit ett stort steg framåt. Det nya
avtalet innebär att segmentet på rullande 12 månaders
basis från och med sommaren borde omsätta ca 100
Msek. Med denna omsättning kommer vi upp i en
storlek som ger oss ekonomiskt utrymme att genomföra
all den spännande utveckling som vi vet kan öka både
effektivitet och service mot våra patienter.

Nu startar ett intensivt arbete med att fortsätta utveckla
det vi redan har byggt upp. Till exempel kommer vi att
lansera vår egen app som kombinerar fysiska
hälsotester med uppmuntran till en aktiv och hälsosam
livsstil. Vidare kommer alla patienter att få fylla i
dynamiska formulär som förbättrar triagering och
effektiviserar efterföljande vård, vi kommer att
vidareutveckla vårdkedjorna och fler patienter kommer
att få tillgång till vård online. När allt detta är på plats
kommer vi att ha ett unikt vårderbjudande där vi har
skapat en sammanhängande vård över hela Sverige
med fokus på kvalitet, service och de totala
kostnaderna för att tillhandahålla vården. Vi arbetar
bland annat med alla de digitala möjligheter som nu
finns, ofta i form av externt utvecklade lösningar som
anpassas efter våra behov.
Med detta första kvartal har vi fått en bra start på 2018.
Vi fortsätter nu att utveckla och stärka befintlig
verksamhet i Norden och International samtidigt som vi
nu går in i en intensiv uppbyggnadsfas av
Vårdsamverkan och arbetar vidare med att vinna flera
uppdrag inom International.

Daniel Öhman VD

Norden
Den positiva utvecklingen har fortsatt med en
hög efterfrågan och effektivitet i de flesta
enheter.
För att säkra en stabilare utveckling satsar vi
på bättre uppföljningssystem, utbildning av
nästa generations ledare och ett mer
närvarande ledarskap.

International
Allt högre betyg på utvärderingarna av våra
insatser som operatör av sjukhusen. I
kvartalet har vi en negativ omfördelningseffekt
som kommer att jämna ut sig över året. Vi
kommer fortsätta fokusera på nya affärer i
regionen.

Vårdsamverkan
Vårt arbete med att i strategiska samarbeten
med försäkringsbolag utveckla vården mot en
högre effektivitet genom nya vårdkedjor, ny
teknik och förebyggande arbete fortsätter.
Under kvartalet har vi tagit ett stort steg framåt
i och med vårt nya avtal med Trygg-Hansa. Nu
följer en väldigt spännande utvecklingsfas där
allt skall komma på plats de kommande 6-9
månaderna.
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Finansiell sammanfattning av det första kvartalet 2018
Försäljningsintäkter

Kassaflöde och finansiell ställning

Försäljningstillväxten uppgår för det första kvartalet till
6,9 procent (12,6), varav organisk tillväxt 10,7 procent
(11,0).

För första kvartalet 2018 har kassaflödet varit positivt
med 2,0 Msek (-8,0).

Rörelseresultat
Rörelseresultatet före avskrivningar under första
kvartalet 2018 uppgick till 25,8 Msek (18,2),
motsvarande en EBITDA-marginal om 9,3 procent (7,0).
EBIT-marginalen uppgick under årets första kvartal till
6,9 procent (4,4).

Finansnetto
Finansnettot för det första kvartalet 2018 uppgick till
-0,8 Msek (-0,8).

Inkomstskatt
Skattekostnaden för det första kvartalet uppgick till -4,4
Msek (-2,3).

Periodens resultat
Resultat efter skatt för det första kvartalet 2018 uppgick
till 14,0 Msek (8,2), varav 12,4 Msek (8,0) var hänförligt
till moderbolagets aktieägare.

Kort- och långfristiga räntebärande skulder

Av kassaflödet från löpande verksamhet uppgick
rörelsekapitalförändringar till -5,7 Msek (2,7) för det
första kvartalet 2018.
Kassaflödet har under kvartalet påverkats av bland
annat reglering av tidigare skuldförd köpeskilling till
innehavare utan bestämmande inflytande. Därutöver
har det gjorts investeringar i sjukvårdsutrustning.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten har under
kvartalet påverkats negativt av amortering av banklån.
Koncernens likvida medel uppgick till 24,3 Msek (66,9)
den 31 mars 2018. GHP innehar bestämmande
inflytande i samtliga kassagenererande dotterbolag.
Nettolåneskulden uppgick den 31 mars 2018 till
117,2 Msek (84,1) och samtliga covenanter har uppfyllts
under perioden.

Personal
Medelantal anställda uppgick för första kvartalet 2018
till 560 (515).

Per den 31 mars 2018 hade företaget nyttjat krediter om
141,5 Msek (151,0). Av detta belopp utgör 10,5 Msek
(34,6) kortfristiga skulder och 131,0 Msek (116,4)
långfristiga skulder.
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1) Justerat för realisationsförlust om -16,6 Msek helår 2017.
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Segmentsöversikt
Norden
I Norden bedriver GHP 18 specialistvårdskliniker inom
ortopedi, ryggkirurgi/ryggvård, överviktskirurgi och
diabetesvård, gastroenterologi, urologi, allmänkirurgi,
arytmi, idrottsmedicin, neurologi samt specialisttandvård. 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.

har gjort tydliga resultatförbättringar. Samtliga
verksamheter inom området Specialisttandvård har
börjat året starkt med hög aktivitet och god
kostnadskontroll. I Stockholm har bland annat klinikerna
på Sophiahemmet haft ett kvartal med väldigt god
tillväxt och resultatförbättringar. Den nya urologkliniken
på Odenplan har startat positivt och bedöms ha väldigt
god potential.
För att möta den höga efterfrågan har det beslutats om
en framtida expansion av operationskapaciteten vid
GHP Spine Center Göteborg och i Köpenhamn.
Arbetet med att genomföra det åtgärdsprogram som
introducerades i slutet av 2017 har fortsatt i första
kvartalet och kommer att pågå även under det andra
kvartalet.

Trots att första kvartalet 2018 innefattar delar av påsken
har segmentet ökat både sin omsättning och sitt
resultat. Även rörelsemarginalen steg jämfört med
föregående år. Merparten av klinikerna upplever fortsatt
hög efterfrågan och goda patientvolymer. Flera kliniker

Försäljningsintäkter

Rörelseresultat

Första kvartalet 2018

Första kvartalet 2018

251,8 Msek
(237,1)

17,0 Msek
(11,4)

Rörelsemarginal

4

Första kvartalet 2018

6,7 %
(4,8)

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.

GHP Specialty Care AB (publ) 556757-1103
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International
Affärsområde International bedriver verksamhet i
Förenade Arabemiraten (UAE). 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. Under fjärde kvartalet 2016 tog GHP över den
operativa driften av sjukhusen. Sjukhusens tillgångar
och anställda kvarstår i sjukhusens egen regi och
GHP:s bolag i UAE anställer endast koncernledningen
som utgörs av sju personer samt de fyra sjukhuscheferna. Genom denna koncernledning ska GHP driva
sjukhusen med målsättningen att förbättra såväl kvalitet
som effektivitet vid sjukhusen.

Under hösten gjordes en ändring i ersättningsmodellen i
dialog med vår kund. Det innebär att den kvartalsvisa
ersättningen tydligare kopplas till utförda aktiviteter i
respektive kvartal och att en större del av den årliga
ersättningen infaller i det fjärde kvartalet varje år. Av
den årliga maximala ersättningen för den rörliga delen
av avtalet ligger ca 18 procent i det första kvartalet.
De senaste två kvartalen har verksamheten utvecklats
positivt vilket även återspeglas i ett förbättrat resultat i
första kvartalet. Utfallet av fjärde kvartalets kriterier har
resulterat i en positiv resultateffekt i första kvartalet
motsvarande 1,7 Msek. Parallellt med att utveckla den
existerade verksamheten i UAE har arbetet med att
skapa nya affärer i området fortsatt under det första
kvartalet. GHP:s närvaro och insatser i UAE har gett ett
positivt avtryck och ligger till grund för de potentiella
expansionsprojekt som nu diskuteras. Beslutsprocesserna i denna del av världen skiljer sig till viss del
från de i Norden vilket gör det svårt att förutse om och
när en affär går i hamn.

GHP:s ersättning för managementavtalet utgörs av ett
antal komponenter som i huvudsak baseras på hur väl
vi kan leverera ett antal förutbestämda kriterier samt
baserat på KPI:er avseende kvalitet och effektivitet.
GHP:s ersättning och lönsamhet under avtalet kan
därför komma att variera från kvartal till kvartal också
för att vi fakturerar i den lokala valutan AED.

Resultatet för segmentet belastas löpande med
kostnader för affärsutveckling kopplat till GHP:s
affärsutvecklingskontor i Dubai.

Försäljningsintäkter

Rörelseresultat

Första kvartalet 2018

Första kvartalet 2018

15,3 Msek
(15,5)

3,7 Msek
(1,7)
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Rörelsemarginal
Första kvartalet 2018

24,4 %
(10,9)
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Vårdsamverkan
Vårdsamverkan är GHP:s segment som fokuserar på
att hitta nya sätt att samarbeta med våra kunder, främst
försäkringsbolagen. Vi ser att vi, baserat på detaljerat
kunnande om försäkringspopulationens behov, kan
skräddarsy vårdkedjor, inklusive digitala lösningar, så
att vi höjer både kvalitet och servicenivå samtidigt som
vi minskar kostnaderna. Detta är möjligt genom att
optimera vården utifrån ett populationstänk istället för
kostnad per åtgärd. Då detta kräver omfattande analys
och utveckling av lösningar har vi valt att strukturera
detta som ett eget segment inom GHP som kan ha fullt
fokus på utvecklandet av dessa erbjudanden. Sedan två
år har vi vårt första samarbete med Skandia där vi har
populationsansvar för alla deras försäkrade i Stockholm
när det gäller axel, höft eller ryggproblem. Vi har redan
kunnat visa att den verksamhet som vi har byggt upp för
detta syfte har kunnat höja servicenivån och minska
kostnaderna betydligt. Sedan sommaren 2017 drivs
dessutom vårdplaneringen för Trygg-Hansa där GHP är
ansvariga för koordineringen av alla deras
försäkringstagares vård.
Under första kvartalet fortsatte arbetet med att utveckla
tekniska lösningar för att ytterligare förbättra
tillgängligheten för patienter och bredda utbudet av
digitala vårdtjänster.
Under kvartalet har även arbetet med att skapa nya
affärer accelererats och i april 2018 ingick GHP och
Trygg-Hansa ett samarbete som innebär att GHP
Vårdsamverkan kommer att vara ansvariga för att
säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med
ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv
vård av högsta kvalitet. Till skillnad mot hur vården
traditionellt köps in med fokus på kostnad per åtgärd, så
har detta samarbetet fokus på kvalitetsutfall, preventivt

arbete, service och de totala vårdkostnaderna för
populationen. GHP är, genom sitt affärsområde
Vårdsamverkan, ansvariga för inköp och styrning av all
vård, som sedan tillhandahålls av både GHP:s egna
kliniker samt externa kliniker. Avtalet börjar gälla 1 juli
2018.
GHP redovisar segmentet Vårdsamverkan såsom att
det inte är en vårdgivare utan en egen fristående
verksamhet vars uppdrag är att administrera och
optimerade vården för försäkringsbolag genom att
utveckla vårdkedjor, arbeta förebyggande, utveckla
digitala hjälpmedel och utvärdera vårdgivare. Detta
innebär att både köp av vård från GHP:s egna kliniker
och externa kliniker ses som kostnader i
Vårdsamverkan och 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.
Merparten av segmentets omsättningsökning i kvartalet
är kopplat till vårdplaneringsavtalet med Trygg-Hansa
som startades i juli 2017. Etableringen av den
verksamheten tillsammans med övriga satsningar har
inneburit kostnader som innebär att segmentet initialt
visar ett negativt resultat.
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Försäljningsintäkter

Rörelseresultat

Första kvartalet 2018

Första kvartalet 2018

11,6 Msek
(8,2)

-1,4 Msek
(-1,6)

Rörelsemarginal
Första kvartalet 2018

-12,2 %
(-20,0)
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Koncernens resultaträkning och övrigt totalresultat
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Koncernens balansräkning och kassaflödesanalys
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Koncernens förändring av eget kapital
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Kvartalsuppgifter
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1) Justerat för engångskostnad avseende avyttring av dotterbolag under andra och fjärde kvartalet 2017
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Definitioner mm
Försäljningsintäkter
Avser intäkter från kärnverksamheten.
EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar.
Justerad EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar och
engångskostnader/intäkter. Jämförelsestörande poster avser
poster av engångskaraktär såsom realisationsresultat vid
avyttring av bolag.
EBITDA-marginal, %
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av periodens
försäljningsintäkter.
Justerad EBITDA-marginal, %
Justerat rörelseresultat före avskrivningar i procent av
periodens försäljningsintäkter.
EBIT
Rörelseresultat.

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

Justerad EBIT
Rörelseresultat före engångskostnader/intäkter.
Jämförelsestörande poster avser poster av engångskaraktär
såsom realisationsresultat vid avyttring av bolag.
EBIT-marginal, %
Rörelseresultat i procent av periodens försäljningsintäkter.
Justerad EBIT-marginal, %
Justerat rörelseresultat i procent av periodens
försäljningsintäkter

GHP Specialty Care AB (publ) 556757-1103
Delårsrapport januari-mars 2018
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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 2018
uppgick det genomsnittliga antalet utestående stamaktier
till 68 282 585 stycken (68 282 585).
Beträffande det under andra kvartalet 2016 genomförda
konvertibelprogrammet har ingen utspädningseffekt enligt
IAS 33 erhållits. Konvertibelskulder ger inte upphov till

utspädningseffekt när dess ränta per stamaktie som kan
erhållas vid konvertering överstiger resultat per aktie före
utspädning. Då endast marginell ränta belastat resultatet
under 2018 föreligger ingen utspädning för perioden.

Aktiekapital
Per den 31 mars 2018 uppgick antalet utestående
stamaktier till 68 282 585 st (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
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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.
Företagets redovisning har upprättats i enlighet med IFRS
(International Financial Reporting Standards) så som de
antagits av Europeiska Unionen. Att upprätta
redovisningen i enlighet med IFRS kräver att uppskattningar och bedömningar görs vilka påverkar
tillgångarnas, skuldernas, intäkternas och kostnadernas
redovisade värde för rapportperioden. Trots att gjorda
uppskattningar är baserade på företagsledningens
kännedom avseende belopp, händelser och åtgärder kan
det faktiska utfallet skilja sig från gjorda uppskattningar
och bedömningar.
Om inte annat anges redovisas alla belopp i miljontals
kronor (Msek).
Den 27 april 2016 godkändes ett incitamentsprogram av
den ordinarie bolagsstämman. Programmet består av
emitterade konvertibla skuldebrev. Innehavare av
konvertibler har under perioden 24 februari 2020 fram till
23 mars 2020 möjlighet att konvertera dessa till nya aktier
i GHP till en fastställd konverteringskurs om 9,67 kronor. I
det fall konvertering inte sker förfaller lånet till betalning
den 14 april 2020. Ett konvertibelt skuldebrev är ett så
kallat sammansatt finansiellt instrument som ger upphov
till en finansiell skuld för företaget och som innehåller en
option för ägaren av instrumentet att omvandla skulden till
eget kapitalinstrument i bolaget. Dessa två delar
redovisas separat enligt IAS 32, p 29. IAS 39 behandlar
värderingen av det finansiella instrumentet, vilket innebär
att värdet på optionen kommer att utgöra residualen efter
det att skulden värderats och dragits av från det verkliga
värdet på instrumentet som helhet (IAS 32, p 31,32).
Kostnaden för framtagande av konvertibeln, 0,5 Msek,
proportioneras ut på skulden respektive optionen (IAS 39,
p 43). Den del som hänförts till skulden periodiseras över
löptiden och kommer då att redovisas som en
räntekostnad beräknad enligt effektivräntemetoden
tillsammans med skulden. Eget kapitalkomponenten, dvs.
värdet på optionen uppgår till optionens pris 1,38 kronor
(enligt beräkning erhållen från Swedbank) och GHP erhöll
9 650 000 kronor vilket motsvaras av 958 292 st
konvertibler. Initialt ska lånet redovisas till sitt verkliga
värde (nuvärdet av betalningar) och under löptiden ska
konvertibelns nuvärde öka till dess nominella värde.
Mellanskillnaden periodiseras som en räntekostnad under
löptiden och ökar skulden. Moderbolaget i koncernen,
som tillämpar RFR2, redovisar konvertiblerna på samma
sätt som koncernen. Kostnader för programmet har
belastat resultatet med ca 0,2 Msek under kvartalet.
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 2017.

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.
ESMAs riktlinjer för alternativa nyckeltal
GHP tillämpar från 3 juli 2016 Esmas utgivna riktlinjer
för alternativa nyckeltal. Avstämningar för alternativa
nyckeltal lämnas på sidan 12 i rapporten. Alternativa
nyckeltal används som ett komplement till GAAP
nyckeltal, då de av företagsledningen bedömts som
relevanta för att bedöma den finansiella utvecklingen
både för interna och externa intressenter.
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 2017, sidan 34.
Några politiska partier driver frågor gällande på vilka
sätt och om vinster ska tillåtas i den svenska välfärden.
Det kan inte helt uteslutas att en eventuell lagstiftning
som springer ur detta kan komma att ha viss negativ
inverkan på GHP och/eller dess ägare.
Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha
tillkommit under 2018 förutom de som beskrivits under
händelser efter balansdagen i GHP:s årsredovisning för
2017, sidan 62.

Not 3 Transaktioner med närstående
Under första kvartalet 2018 har utdelning till innehavare
utan bestämmande inflytande gjorts med 0,7 Msek.
Under första kvartalet 2018 har reglering av skuldförd
köpeskilling avseende förvärv i december 2016 gjorts till
innehavare utan bestämmande inflytande i GHP Arytmi
Center Stockholm AB med 4,2 Msek. Aktier har under
kvartalet avyttrats till nya delägare i GHP Ortho Center
Stockholm med en total likvidpåverkan om 1,2 MSEK.
Konsultersättning om 0,3 Msek 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 2018.

För ytterligare information om redovisningsreglerna,
hänvisas till GHP:s årsredovisning 2017, sidan 42-46.
Nya redovisningsprinciper från och med 2018
IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från
avtal med kunder tillämpas från 1 januari 2018. Ingen
av de nya standarderna har haft en väsentlig effekt på
GHP:s redovisning första kvartalet 2018.
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Not 4 Förvärv & avyttringar
Under året har reglering av skuldförd köpeskilling från
innehavare i GHP Arytmi Center Stockholm AB gjorts
om -4,2 Msek.

Avyttring av aktier har gjorts i GHP Ortho Center
Stockholm AB till innehavare utan bestämmande
inflytande om totalt 1,2 Msek.

Not 5 Upplysning om uppdelade intäkter
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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 ev. 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.
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Moderbolaget resultaträkning och övrigt totalresultat
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.

Rörelseresultatet uppgick för första kvartalet 2018 till
-9,3 Msek (-10,4).
Aktier i dotterbolag uppgick per 31 mars 2018 till
692,5 Msek (690,9) medan likvida medel uppgick till
0,0 Msek (30,2).

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.
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Moderbolaget balansräkning

Väsentliga händelser efter balansdagen
Beslut har fattats om att utöka kapaciteten på GHP
Spine Center Göteborg från två till tre operationssalar
genom en mindre ombyggnation.
Den 16 april 2018 tecknade GHP avtal med TryggHansa vilket innebär att GHP, genom sitt segment
Vårdsamverkan, kommer att vara ansvariga för att
säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med
ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv
vård av högsta kvalitet.

Finansiellt innebär detta att omsättningen inom
Vårdsamverkan ökar med 40–60 Msek per år. Cirka 30
procent av denna omsättning finns redan idag i GHP:s
kliniker, och denna andel väntas öka av samarbetet. För
GHP Vårdsamverkan förväntas inte avtalet bidra med
någon större positiv effekt under 2018 då investeringar i
IT-, process, och allmän verksamhetsutveckling är
planerad. Lönsamheten i klinikerna från tillkommande
omsättning förväntas ligga i linje med befintliga
vinstmarginaler. Avtalet börjar gälla 1/7 2018.

Göteborg den 24 april 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

Daniel Öhman
VD

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor
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Finansiell kalender

Kontaktuppgifter
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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 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”.
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