
Delårsrapport 
Januari – September 2017
Juli-September 2017 i korthet
• Nettoomsättningen minskade med -5,4 % till 1 795 Mkr (1 898).  

Organiskt minskade nettoomsättningen med -3,3 %.
• Det justerade EBITDA-resultatet minskade till 251 Mkr (385).
• Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 135 Mkr 

(10).
• Resultat efter finansiella poster minskade till -95 Mkr (184). 
• Resultat per aktie minskade till -0,26 kr (0,50).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122 Mkr (213). 

Cash conversion uppgick till 105,1 % (56,9). 
• Förberedelserna för den potentiella utdelningen och börsnoteringen  

av Arjo har fortsatt under kvartalet och fortlöper enligt plan.

Januari-September 2017 i korthet 
• Nettoomsättningen var i linje med motsvarande period föregående år 

och uppgick till 5 620 Mkr (5 634). 
• Det justerade EBITDA-resultatet minskade till 1 006 Mkr (1 188).
• Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 219 Mkr (48). 
• Resultat efter finansiella poster minskade till 254 Mkr (560).
• Resultat per aktie minskade till 0,68 kr (1,51).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 397 Mkr 

(723). Cash conversion uppgick till 46,5 % (63,7). 

Finansiellt sammandrag 

Kvartal 3 
2017

Kvartal 3 
2016

Jan-Sep
2017

Jan-Sep
2016

Rullande
12M

Helår 
2016

Nettoomsättning, Mkr 1 795 1 898 5 620 5 634 7 794 7 808

Bruttoresultat, Mkr 745 792 2 527 2 453 3 516 3 442

Bruttomarginal, % 41,5% 41,7% 45,0% 43,5% 45,1% 44,1%

EBITDA, just.1 251 385 1 006 1 188 1 428 1 610

EBITDA-marginal, just, % 14,0% 20,3% 17,9% 21,1% 18,3% 20,6%

Rörelseresultat (EBIT), Mkr -43 211 315 640 456   781 

Resultat efter finansiella poster, Mkr -95 184 254 560 365   671 

Periodens resultat, Mkr -70 135 186 410 266   490 

Antal aktier, tusental 272 370 272 370 272 370 272 370 272 370 272 370

Resultat per aktie, kronor -0,26 0,50 0,68 1,51 0,98   1,80

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 122 213 397 723 593 919

1 Före förvärv, omstrukturerings- och integrationskostnader. Se Alternativa nyckeltal på sidan 18 och definition på sidan 21.

Arjos arbete grundas i genuin omtanke om människors hälsa och välbefinnande. Arjo är en marknadsledande leverantör av  
medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för vårdtagare med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjuk-
domar. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för patienthantering hygien, desinfektion, sjukvårdssängar, förebyggande av 
trycksår, förebyggande av ventrombos samt fördiagnostik inom obstetrik och kardiologi. www.arjo.com
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Inför årets sista kvartal har vi dock en stark orderbok på flera viktiga 
marknader, inklusive USA. 
– Kostnadsökningen är i linje med plan och relaterar främst till skapandet 
av Arjo som ett självständigt bolag. Det justerade EBITDA-resultatet upp-
gick till 251 Mkr, vilket ger en justerad EBITDA-marginal om 14,0 %. 

Hur ser Arjos resa ut inför börsnoteringen?
– Teamet som jobbar med förberedelserna gör ett fantastiskt jobb och 
arbetet löper på enligt plan. Vi har haft ett antal konstruktiva och givande 
möten med börsrevisorerna under kvartalet och jag upplever att vi är väl 
förberedda inför den planerade noteringen. Senare i höst kommer vi att 
träffa både analytiker och investerare för att berätta mer om Arjo. Det 
är något som ser jag fram emot och har stora förväntningar på. Ambi-
tionen är att dela ut och börsnotera Arjo före utgången av 2017, under 
förutsättning att en extra bolagsstämma godkänner styrelsens förslag om 
utdelning.

Avslutningsvis, hur ser du på den närmaste  
tiden framåt? 
– Vid ett styrelsemöte nyligen enades vi kring våra långsiktiga planer 
samtidigt som vi fastslog Arjos prioriteringar för 2018, vilket känns 
väldigt positivt. 
– Vi går nu in i det viktiga sista kvartalet som vanligtvis är årets starkaste 
period. I tillägg har jag stora förhoppningar om att vi kommer att kunna 
avsluta året som ett självständigt bolag noterat på börsen. Vi har en 
intensiv och spännande period framför oss.  

På väg mot ett  
självständigt Arjo 

Joacim Lindoff, du har varit VD för Arjo sedan april 
i år efter en tid som tillförordnad VD och koncern-
chef för Getinge. Berätta om företagets fokus det 
senaste kvartalet.
– Det är oerhört roligt att arbeta med Arjo, och jag ser fram emot en 
spännande framtid för bolaget. Det senaste kvartalet har vi lagt ner 
mycket arbete på att förbereda börsnoteringen, samtidigt som vi utveck-
lar verksamheten. Vår ambition är att Arjo ska vara en prioriterad partner 
som möjliggör vård av och höjer livskvaliteten för människor med nedsatt 
rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. För att säkerställa att vi når dit 
har vi skapat en stark organisation med tydliga mandat. 

Samtidigt ska vi också skapa lönsam och hållbar tillväxt i bolaget. För 
att uppnå den snabbhet och effektivitet som krävs för att nå framgång 
inom vår industri idag har vi byggt en organisation där ägarskapet för 
affären ligger nära kunden.  
– Vi kallar vår verksamhetsplan Arjo 2020. Den har utvecklats för att vi ska 
nå vår vision och skapa ett ökat värde för våra kunder, stärka vårt kommer-
siella fokus och öka den operativa flexibiliteten och effektiviteten. 

Vad har varit viktiga komponenter i Arjo 2020 så 
här långt? 
– Ett av initiativen i den nya verksamhetsplanen är att vända den negativa 
utvecklingen av vår verksamhet i USA. Där har vi under de senaste åren 
mött utmaningar, särskilt i uthyrningsverksamheten. De är dels resultatet 
av en vikande marknad, men även en följd av att vi inte fullt ut har lyckats 
integrera TSS-verksamheten som förvärvades 2012. 
– Trots den vikande försäljningen i USA i kvartalet har vi för första gången 
på länge sett ett trendbrott där uthyrningsverksamheten utvecklas posi-
tivt som en följd av de aktiviteter vi genomför.

Vad är aktuellt inom verksamheten i andra  
delar av världen? 
– Vi har etablerat egna säljorganisationer i Japan och Latinamerika under 
Q3. Vi har även påbörjat en omorganisation i Kina som syftar till att 
stärka den lokala verksamheten, både kommersiellt och operativt. Dessa 
satsningar är viktiga för att ta tillvara tillväxtmöjligheterna i Asien och 
Latinamerika. 
– Under kvartalet har vi även lanserat ett viktigt tillskott i vår produktfa-
milj Sara - en serie stå- och lyfthjälpmedel för att förflytta personer med 
nedsatt rörlighet. Den nya produkten Sara® Flex är enkel att använda och 
tack vare det unika benstödet av silikon bidrar den till att göra förflytt-
ningsmomentet mer bekvämt för vårdtagaren.

Hur har affären utvecklats i kvartalet?
– Försäljningen har varit svag i kvartalet. En negativ utveckling i  samtliga 
regioner bidrog till en organisk minskning med -3,3 % för koncernen som 
helhet. Nedgången är främst ett resultat av vikande försäljning på några 
av våra största marknader som USA, Storbritannien och Kanada. 

”Teamet som jobbar med förbere-
delserna gör ett fantastiskt jobb och 
arbetet löper på enligt plan”

 
 Joacim Lindoff
 VD och koncernchef
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Koncernens utveckling

Nettoomsättning och resultat
Tredje kvartalet 2017
Under det tredje kvartalet minskade Arjos nettoomsättning organiskt 
med -3,3 % till 1 795 Mkr. 

I Nordamerika minskade försäljningen med -3,3 %, vilket främst rela-
terar till en svag utveckling inom produktområdet Patienthantering samt 
fortsatta utmaningar inom produktområdet DVT-prevention. Uthyrnings-
verksamheten har utvecklats positivt i kvartalet, särskilt uthyrningen av 
sjukvårdssängar. Detta bedöms vara en effekt av Arjo 2020-planen och 
de initiativ som ingår för att vända den negativa utvecklingen i USA.

Även i Västeuropa sjönk försäljningen tillbaka och minskningen upp-
gick till -3,6 %, främst på grund av en nedgång i Storbritannien, som är en 
av Arjos största marknader. Utvecklingen i Storbritannien kan delvis för-
klaras av att den statliga hälsovårdsmyndigheten NHS (National Health 
Service) minskat sina investeringar. Även i Övriga världen minskade 
försäljningen i kvartalet och förändringen uppgick till -2,3 %. 

Kapitalvaruförsäljningen för koncernen som helhet minskade med  
-4,8 % i kvartalet, främst på grund av svag försäljning inom produktområ-
dena Patienthantering, Hygien och DVT.

Bruttomarginalen var i linje med motsvarande kvartal föregående år och 
uppgick till 41,5 % (41,7). Valutaeffekter har haft en positiv påverkan om 
cirka 17 Mkr.  

Rörelsekostnaderna ökade med 35,6 % till 788 Mkr (581), varav omstruk-
turerings- och integrationskostnader uppgick till 135 Mkr (10). Ökningen 
förklaras primärt av kostnader relaterade till skapandet av Arjo som en 
fristående koncern. 

Det justerade EBITDA-resultatet minskade med -34,8 % till 251 Mkr 
(385), vilket gav en justerad EBITDA-marginal om 14,0 % (20,3). Valu-
taeffekter har haft en positiv påverkan om cirka 27 Mkr på det justerade 
EBITDA-resultatet. 

Finansnettot uppgick till -52 Mkr (-27), främst drivet av en högre net-
toskuld till Getinge under perioden som en följd av uppbyggnaden av den 
självständiga Arjo-strukturen. Resultatet efter finansiella poster minska-
de till -95 Mkr (184). Periodens resultat minskade till -70 Mkr (135).

Januari-september 2017
Organiskt minskade nettoomsättningen med -2,4 % jämfört med motsva-
rande period föregående år, främst hänförligt till en svag utveckling inom 
produktområdet DVT samt ett svagt första halvår för uthyrningsverksam-
heten i Nordamerika. Även Övriga världen har minskat i perioden.  

Perioden har belastats med omstruktureringskostnader om 219 Mkr. Den 
största delen av dessa relaterar till nedskrivning av tillgångar inom den 
amerikanska verksamheten där installationen av nytt IT-system påbör-
jades under fjärde kvartalet 2016, bland annat som en del i skapandet av 
Arjo som ett självständigt bolag. Detta resulterade i felaktigheter som 
nu har åtgärdats, vilket innebär en engångskostnad om cirka 100 Mkr. 
Omstruktureringskostnaderna för perioden inkluderar även nedskriv-
ningar om cirka 70 Mkr för ett ERP-system som kommer att stängas ned i 
samband med att Arjo blir självständigt. 
 

Nettoomsättning per  
geografiskt område, Mkr

Kvartal 3
2017

Kvartal 3 
2016

Org. för-
ändring

Jan-Sep
2017

Jan-Sep
2016

Org. för-
ändring

Rullande
12M

Helår 
2016

Nordamerika 652 702 -3,3 % 2 088 2 103 -3,5 % 2 890 2 905

Västeuropa 848 891 -3,6 % 2 708 2 714 -1,4 % 3 753 3 759

Övriga världen 295 305 -2,3 % 824 817 -2,7 % 1 151 1 144

Totalt 1 795 1 898 -3,3 % 5 620 5 634 -2,4 % 7 794 7 808
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Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122 Mkr (213) 
för kvartalet, vilket motsvarar en cash conversion om 105,1 % (56,9). Det 
försämrade kassaflödet är främst drivet av ett lägre rörelseresultat, som 
primärt beror på ökade rörelsekostnader relaterade till skapandet av Arjo 
som en fristående koncern. 

Nettoinvesteringarna uppgick till 101 Mkr (94) och fördelas på materiella 
anläggningstillgångar 74 Mkr (53) respektive immateriella anläggnings-
tillgångar 27 Mkr (41). Koncernens likvida medel vid periodens utgång 
uppgick till 407 Mkr (1 401) och den räntebärande nettoskulden var 5 
669 Mkr (-1 128). Soliditeten uppgick till 32,1 % (74,1) och nettoskuldsätt-
ningsgraden till 1,42 (-0,11). 

Legal struktur
Under 2017 har Arjos legala struktur byggts upp. Den legala strukturen är 
i princip klar vid utgången av perioden med undantag av en icke väsentlig 
verksamhetsöverlåtelse i Kina som skall ske under det fjärde kvartalet. 

Dotterbolag har både förvärvats och erhållits som aktieägartillskott från 
Getinge. Verksamhetsöverlåtelser från Getinge har också skett genom 
inkråmsaffärer till nybildade bolag inom Arjo koncernen. Ersättning för 
verksamhetsöverlåtelser har skett genom kontant betalning eller mot 
revers. Detta är den viktigaste orsaken till att koncernens likvida medel 

minskat med drygt 1 miljard kronor sedan årsskiftet, och att de finansiella 
skulderna ökat med drygt 4,9 miljarder kronor samt finansiella fordringar 
minskat med nästan 0,9 miljarder kronor. 

Sammantaget har detta inneburit att den räntebärande nettofordran, om 
1,2 miljarder kronor, som förelåg vid periodens början har blivit en ränte-
bärande nettoskuld som uppgår till 5,7 miljarder vid periodens utgång. 
Ovanstående förklarar även förändringen av eget kapital under kvartalet. 

Principerna för allokering av räntebärande nettoskuld mellan Getinge och 
Arjo innebär att båda koncernerna skall ha liknande skuldsättningsnivå. 
För att uppnå önskvärd kapitalstruktur i samband med noteringen av Arjo 
kommer Getinge under det fjärde kvartalet att lämna ett aktieägartill-
skott till Arjo. 

Forskning och utveckling
Arjos utgifter för forskning och utveckling uppgick till 46 Mkr (47) i kvar-
talet, vilket motsvarar 2,6 % (2,5) av koncernens nettoomsättning.
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Övriga viktiga händelser under kvartalet
Lansering av Sara® Flex – ett nytt hjälpmedel vid förflyttning av 
vårdtagare
Under kvartalet genomfördes den globala lanseringen av  Sara® Flex, det 
senaste tillskottet inom produktområdet Patienthantering. Produkten är 
en vidareutveckling av den nuvarande Sara 3000, ett hjälpmedel som 
används för att lyfta en vårdtagare från sittande till stående position. 
Sara® Flex har en ny utformning som gör den mer användarvänlig för 
vårdgivaren samtidigt som förflyttningen är mer komfortabel för vårdta-
garen. 

Förberedelser för planerad utdelning och börsnotering av Arjo 
Som tidigare kommunicerats förbereder Getinges styrelse ett förslag om 
en strukturell förändring där man delar upp koncernen i två verksamhe-
ter, Getinge och Arjo, för att ge respektive bolag de bästa förutsättning-
arna att utvecklas och realisera sin potential. Arbetet med att förbereda 
en tilltänkt utdelning och börsnotering av Arjo har löpt på väl under det 
tredje kvartalet. Under förutsättning att styrelsen i Getinge AB fattar 
beslut kommer ett förslag att presenteras på en extra bolagsstämma 
och om stämman godkänner det förslaget är ambitionen att dela ut och 
börsnotera bolaget före utgången av 2017.

Extra bolagsstämma som en del i förberedelserna för utdelning 
och börsnotering av Arjo
Den 29 september beslutade en extra bolagsstämma i Arjo om en upp-
delning av aktier där en aktie delas upp i tre nya aktier. Efter genomförd 
uppdelning kommer antalet aktier i Arjo att vara 1 500 000. Vidare 
beslutade stämman om ändring av bolagsordningen, vilket bland annat 
innebär att två olika aktieslag införs, aktier av serie A och aktier av serie 
B, och att samtliga vid tillfället utgivna aktier ska vara av serie B. Stäm-
man beslutade även om en nyemission om sammanlagt 270 869 573 
aktier, varav 18 217 200 aktier av serie A och 252 652 373 aktier av serie 
B, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om 90 289 857,7 kronor. När 
registreringen av nyemissionen skett hos Bolagsverket kommer antalet 
aktier i bolaget uppgå till totalt 272 369 573 aktier, varav 18 217 200 
aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Samtliga aktier ägs i 
dagsläget av Getinge AB.

Utsikter 2017
Omsättningen för 2017 föväntas ligga i linje med 2016 i jämförbara 
valutor.

Marknadsexpansion i Kina, Japan och Latinameika
Som en del i Arjo 2020-planen har arbetet fortsatt med att bredda 
Arjos geografiska marknadsnärvaro. Japan, Kina och Latinamerika är tre 
exempel på marknader där det finns utrymme för Arjo att stärka sina po-
sitioner. Separata säljorganisationer har under kvartalet etablerats i såväl 
Japan som Latinamerika och på båda dessa marknader finns nu säljchefer 
på plats för att driva den lokala verksamheten för Arjo som ett fristående 
bolag. I Kina har en omorganisation påbörjats i syfte att stärka såväl den 
kommersiella som den operativa verksamheten. 



ARJO DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017  6

Övrig information

Viktiga händelser efter kvartalets utgång 
Det finns inga viktiga händelser att rapportera efter rapportperiodens slut.

Riskhantering
Kunder och vårdens ersättningssystem
En betydande del av Arjos intäkter härrör från försäljning av produkter 
till enheter inom den offentliga sektorn. En särskild politisk diskussion 
som förs i många länder handlar om tillåtandet för privata vårdaktörer 
att utföra offentligt finansierade sjukvårdstjänster. Det finns en risk att 
myndigheter i länder där Arjo bedriver verksamhet beslutar att offentlig 
finansiering av privat utförd sjukvård ska begränsas eller helt upphöra, 
vilket kan påverka etableringen av nya sjukhus och andra vårdinrättningar 
och deras inköp av sjukvårdsprodukter, såsom Arjos produkter inom 
akut- och långtidsvård. 

Försäljningen av koncernens produkter är även beroende av olika er-
sättningssystem på Arjos olika marknader. På flera av Arjos marknader, 
såsom i USA, är det i många fall exempelvis patientens försäkringsbolag 
som inom ramen för befintliga politiska ersättningssystem finansierar 
eller subventionerar inköp av produkter till patienten för bland annat 
akut- och långtidsvård. En del av framgången för försäljningen av Arjos 
produkter på dessa marknader är beroende av huruvida Arjos produkter 
kvalificerar för att ersättas genom dessa olika ersättningssystem.

Genom att Arjo bedriver verksamhet i många olika länder och marknader 
begränsas ovan nämnda risker för koncernen som helhet.

Forskning och utveckling
Arjos framtida tillväxt är även beroende av en fortsatt expansion av nya 
produktområden och nya produkttyper inom befintliga produktområden, 
vilket är beroende av koncernens förmåga att påverka, förutse, identifiera 
och svara på förändrade kundpreferenser och behov. Arjo investerar i 
forskning och utveckling för att ta fram och lansera nya produkter men 
det finns inga garantier för att nya produkter kommer att uppnå samma 
grad av framgång som tidigare. Det är inte heller säkert att Arjo lyckas 
förutse eller identifiera trender i kundpreferenser och behov, eller att Arjo 
identifierar dem senare än vad konkurrenter gör. För att maximera avkast-
ningen av forsknings- och utvecklingsansträngningarna har koncernen en 
mycket strukturerad urvals- och planeringsprocess för att säkerställa att 
koncernen prioriterar rätt i valet mellan potentiella projekt. Denna process 
omfattar noggranna analyser av marknad, teknikutveckling, val av produk-
tionsmetod och val av underleverantörer. Utvecklingsarbetet bedrivs på ett 
strukturerat sätt och varje enskilt projekt genomgår ett antal fasta kontroll-
punkter. Arjo fokuserar på produktlanseringar som leder till en effektivare 
vård där fler sjukdomar kan behandlas vilket förväntas driva efterfrågan 
från slutkunder och således tillväxten på marknaden. Produktutveckling 
som leder till breddning av produktsortimentet är ett medel för att öka den 
organiska tillväxten i den marknad Arjo är verksam inom.

Produktansvar och skadeståndskrav 
Som leverantör av medicintekniska produkter riskerar Arjo, likt andra 
aktörer inom sjuk- och hälsovård, att bli föremål för anspråk avseende 
produktansvar och andra juridiska frågor. Sådana anspråk kan röra stora 
belopp och betydande juridiska kostnader. Arjo kan inte lämna några 
garantier för att dess verksamhet inte kommer att utsättas för ersätt-
ningskrav. För de egendoms- och ansvarsrisker (t ex produktansvar) som 
koncernen är utsatt för finns omfattande försäkringsprogram.

Skydd av immateriella rättigheter 
Arjo investerar betydande belopp i forskning och utveckling och ut-
vecklar kontinuerligt nya produkter och tekniska lösningar. För att säkra 
intäkterna från dessa investeringar är det av avgörande betydelse att 
nya produkter och ny teknik är skyddade från olovligt användande av 
konkurrenter. Om det är möjligt och lämpligt skyddar Arjo sina immate-
riella rättigheter genom patent, upphovsrätt och varumärkesregistrering. 
Vidare är koncernen beroende av know-how och affärshemligheter som 
inte kan skyddas immaterialrättsligt.

Förändringar avseende allmänna ekonomiska och politiska 
förutsättningar
Arjo bedriver verksamhet i flera delar av världen och påverkas, i likhet 
med andra företag, av allmänna globala ekonomiska, finansiella och 
politiska förutsättningar. Efterfrågan på Arjos medicintekniska produkter 
och lösningar beror bland annat på allmänna makroekonomiska trender. 
Osäkerhet när det gäller framtida ekonomiska utsikter, inklusive politisk 
oro, kan ha en negativ inverkan på kunders inköp av Arjos produkter, vil-
ket skulle få en negativ inverkan på Arjos verksamhet, finansiella ställning 
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och resultat. Vidare skulle förändringar i det politiska läget i en region 
eller i ett land, eller politiska beslut som påverkar en bransch eller ett 
land, också kunna få en väsentlig inverkan på försäljningen av Arjos pro-
dukter. Genom att Arjo bedriver verksamhet på ett stort antal geografiska 
marknader begränsas denna risk för koncernen som helhet.

Myndigheter och kontrollorgan 
Sjukvårdsmarknaden är starkt reglerad i samtliga länder där Arjo har 
verksamhet och Arjos produktsortiment omfattas av lagstiftning, så som 
EU-direktiv och implementeringsakter om medicintekniska produkter 
och amerikanska FDA:s (Food and Drug Administration) regelverk och 
relaterade krav på kvalitetssystem, som bland annat ställer krav på bety-
dande utvärdering, kvalitetskontroll och dokumentation av produkter. Det 
kan inte uteslutas att Arjos verksamhet, finansiella ställning och resultat 
i framtiden kan komma att påverkas negativt av svårigheter att leva upp 
till myndigheters och kontrollorgans befintliga föreskrifter och krav, eller 
förändringar av dessa. 

Arjo har utvecklat sin verksamhet så att dessa lagar och regler efter-
levs och för att begränsa ovan nämnda risk lägger Arjo ner betydande 
ansträngningar och resurser på att implementera och tillämpa riktlinjer 
för att säkerställa regelefterlevnad. Årligen görs revisioner av utsedda 
ackrediterade organ för att säkerställa efterlevnad för fortsatt CE-märk-
ning av Arjos produkter och myndigheter som FDA genomför regelbund-
na inspektioner i Arjos produktionsenheter för att säkerställa regelefter-
levnad. Samtliga av koncernens produktionsanläggningar är dessutom 
certifierade enligt den medicintekniska kvalitetsstandarden ISO 13485 
och/eller den allmänna kvalitetsstandarden ISO 9001.

Finansiell riskhantering 
Arjo är i sin verksamhet utsatt för en rad finansiella risker. Arjos risk-
hantering regleras av en finanspolicy som fastställts av styrelsen. Det 
övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt 
utveckla metoder och principer för att hantera dessa risker ligger inom 
koncernledningen och finansfunktionen. De mest väsentliga finansiella 
risker som koncernen är utsatt för är valutarisker, ränterisker samt kredit- 
och motpartsrisker.

Säsongsvariationer
Arjos resultat påverkas av säsongsmässiga variationer. Det andra kvar-
talet är normalt svagt i relation till återstoden av verksamhetsåret. Det 
fjärde kvartalet är vanligtvis koncernens starkaste kvartal.

Transaktioner med närstående 
Transaktioner mellan Arjo och bolag inom Getingekoncernen specificeras 
i not 9.  

Valberedning
En extra bolagsstämma den 30 augusti 2017 fattade beslut om instruk-
tion för valberedningen i Arjo som gäller tills vidare. Valberedningen inför 
årsstämmor ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största 
ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken per den 
31 augusti året innan det år då årsstämman infaller, en representant för 
de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande, som även ska sam-
mankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i 
valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt 
störste aktieägaren. 

Valberedningen ska lämna förslag om stämmoordförande, styrelse, 
styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan 
ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och 
arvode för Bolagets revisor.

Inför årsstämman 2018 kommer valberedningens sammansättning 
utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrera-
de aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken per den 31 december 
2017. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2018 
kommer att publiceras separat.

Årsstämma 2018
Arjo AB:s årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2018 i Malmö. Aktieä-
gare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 4 maj 2018 
kan lämna förslaget till Arjos styrelseordförande på email: agm@arjo.com 
eller på adress: Arjo AB, Att: Bolagsstämmoärenden, Hans Michelsens-
gatan 10, 211 20 Malmö. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas 
in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till 
bolaget senast den 16 mars 2018.

Framtidsinriktad information
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på 
Arjos koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen 
bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad in-
formation är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar 
kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall 
variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade 
informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avse-
ende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och regu-
latoriska krav samt andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. 
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Carola Lemne Joacim Lindoff 
VD och koncernchef

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger 
en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfak-
torer som moderbolaget och koncernen står inför.

Malmö, 20 oktober 2017

Johan Malmquist
Styrelsens ordförande

Carl Bennet Eva ElmstedtSten Börjesson

 Ingrid HultgrenUlf Grunander
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Revisorernas rapport

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformatio-
nen i sammandrag (delårsrapport) för Arjo AB (publ) per 30 september 
2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 
och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 
och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och om-
fattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Stan-
dard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finan-
siell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som 
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den utta-
lade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, 
i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 
och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Malmö den 20 oktober 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Magnus Willfors
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Cecilia Andrén Dorselius
Auktoriserad revisor
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Koncernens finansiella 
rapporter

Resultaträkning för koncernen

Mkr Not
Kvartal 3 

2017
Kvartal 3 

2016
Jan-Sep

2017
Jan-Sep

2016
Helår 
2016

Nettoomsättning 2 1795 1898 5620 5634 7808

Kostnad för sålda varor -1050 -1106 -3093 -3181 -4366

Bruttoresultat 745 792 2527 2453 3442

Försäljningskostnader -344 -357 -1122 -1070 -1392

Administrationskostnader -285 -192 -775 -600 -1016

Forsknings- och utvecklingskostnader 4 -27 -31 -91 -88 -133

Förvärvskostnader  – -1 – -5 -7

Omstrukturerings- och integrationskostnader -135 -10 -219 -48 -155

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 3 10 -5 -2 42

Rörelseresultat (EBIT) 3, 6 -43 211 315 640 781

Finansnetto -52 -27 -61 -80 -110

Resultat efter finansiella poster -95 184 254 560 671

Skatt 25 -49 -68 -150 -181

Periodens resultat -70 135 186 410 490

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -70 135 186 410 490

Antal aktier, tusental 272 370 272 370 272 370 272 370 272 370

Resultat per aktie, kronor* -0,26 0,50 0,68 1,51 1,80

*Före och efter utspädning. För definition se sidan 21.
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Rapport över totalresultatet för koncernen

Mkr
Kvartal 3 

2017
Kvartal 3 

2016
Jan-Sep

2017
Jan-Sep

2016
Helår 
2016

Periodens resultat -70 135 186 410 490

Övrigt totalresultat

Poster som inte kan omföras till resultatet

Aktuariella vinster/förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner 26 3 -75 -42 53

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till resultatet -18 0 14 10 -11

Poster som vid senare tidpunkt kan omföras till resultatet

Omräkningsdifferenser -183 -19 -352 -365 -286

Kassaflödessäkringar 9 19 110 -78 -99

Skatt hänförlig till poster som kan omföras till resultatet -2 -4 -24 17 22

Periodens övriga totalresultat netto efter skatt -168 -1 -327 -458 -321

Summa totalresultat för perioden -238 134 -141 -48 169

Totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -238 134 -141 -48 169
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Balansräkning för koncernen

Mkr Not
30 Sep 

2017
30 Sep 

2016
31 Dec

2016

Tillgångar

Immateriella tillgångar 6518 6172 6663

Materiella anläggningstillgångar 1099 1589 1110

Långfristiga finansiella fordringar koncernföretag 7 306 - –

Finansiella anläggningstillgångar 469 305 316

Varulager 1144 1098 1044

Kundfordringar 1669 1600 1884

Kortfristiga fordringar koncernföretag 123 108 393

Kortfristiga finansiella fordringar koncernföretag 7 199 1387 1397

Övriga kortfristiga fordringar 545 509 460

Likvida medel 7 407 1401 1446

Summa tillgångar 12479 14169 14713

Eget kapital och skulder

Eget kapital 4006 10504 10658

Pensionsavsättningar, räntebärande 7 27 57 36

Långfristiga finansiella skulder koncernföretag 7 - 1255 1361

Övriga avsättningar 230 217 233

Leverantörsskulder 409 348 380

Kortfristiga skulder koncernföretag 134 157 546

Kortfristiga finansiella skulder koncernföretag 7 6622 357 340

Andra icke räntebärande skulder 1051 1274 1159

Summa eget kapital och skulder 12479 14169 14713

Förändring eget kapital för koncernen

Mkr
Aktie-
kapital

Övrigt
tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserad 

vinst
Summa eget  

kapital*

Ingående balans per 1 januari 2016 - - 1 011 9 216 10 227

Summa totalresultat för perioden - - -363  532  169

Bildande av moderbolag  1 - - -  1

Transaktioner med aktieägare - - -  261  261

Utgående balans per 31 december 2016  1 -  648 10 009 10 658

Ingående balans per 1 januari 2017  1 -  648 10 009 10 658

Summa totalresultat för perioden - - - 267 126 -141

Pågående nyemission - 90 - -  90

Transaktioner med aktieägare           - - - -6 601 -6 601

Utgående balans per 30 september 2017 1 90 381 3 534 4 006

* I sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Kassaflödesanalys för koncernen

Mkr Not
Kvartal 3 

2017
Kvartal 3 

2016
Jan-Sep

2017
Jan-Sep

2016
Helår 
2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat (EBIT) -43  211  315  640  781

Återläggning av av- och nedskrivningar 3  159  163  539  495  755

Övriga icke kassaflödespåverkande poster  53  0 34  25  21

Återläggning av omstrukturerings- och integrationskostnader1  135  10  152  48  67

Utbetalda omstrukturerings- och integrationskostnader -15 -14 -33 -80 -108

Finansiella poster -52 -27 -61 -80 -110

Betald skatt -41 -37 -102 -126 -168

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital  196  306  844  922 1 238

Förändringar i rörelsekapital

Varulager 99 -1 -193 -85 -87

Kortfristiga fordringar -187 -246  282  66 -345

Kortfristiga skulder  14  154 -536 -180  113

Kassaflöde från den löpande verksamheten 122  213 397  723 919

Investeringsverksamheten

Förvärvade verksamheter  -      -        -     -214 -212

Investeringar, netto -101 -94 -293 -224 -314

Kassaflöde från investeringsverksamheten -101 -94 -293 -438 -526

Finansieringsverksamheten

Förändring av räntebärande skulder  26 -30 -86  7 -6

Förändring av räntebärande fordringar  5 -3  18 -20 -47

Transaktioner med aktieägare  -400  119 -1061  315  289

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -369  86 -1129  302 236

Periodens kassaflöde -348  205 -1 025  587  629

Likvida medel vid periodens början  762  915 1 446  808  808

Omräkningsdifferenser -7  0 -14  6  9

Likvida medel vid periodens slut  407 1 120  407 1 401 1 446

1 Exklusive nedskrivning av anläggningstillgångar
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Not 1 Grund för upprättande  
och redovisningsprinciper 
Grunder för upprättande av de sammanslagna finansiella rapporterna 
presenteras i Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper i de sammanslagna 
rapporterna, vilka finns tillgängliga i prospekt ”Upptagande till handel av 
Aktier i Arjo AB (publ) på Nasdaq Stockholm” publicerat på www.arjo.
com. Bildandet av Arjo är transaktioner under gemensamt bestämmande 
inflytande. Denna typ av transaktioner regleras inte av IFRS utan det krävs 
att koncernen ska etablera en princip för detta. Koncernen har valt tillämpa 
de principer som beskrivs i grunder för upprättande av de sammanslagna 
finansiella rapporterna, när de konsoliderade finansiella rapporterna har 
upprättats. Detta innebär i korthet att enheternas tillgångar och skulder 
har aggregerats och redovisas baserat på de bokförda värden som de 
representerar i Getinge AB:s koncernredovisning, och att transaktionerna 
redovisas som om de skulle ha ägt rum vid inledningen av den tidigast 
presenterade perioden (det vill säga att jämförelsetal har inkluderats).

De redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet av denna 
delårsrapport gäller för samtliga perioder och överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som presenterats i Not 1 Väsentliga redovisnings-
principer i de sammanslagna finansiella rapporterna. Dessa finns även 
tillgängliga på www.arjo.com.

Moderbolaget har upprättat delårsrapporten enligt Årsredovisningsla-
gen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Bolaget tillämpar från och 
med 1 januari 2017 RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Bolaget har 
tidigare tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Övergången från K3 till RFR 2 har skett per 
ingången av 2016 och har inte fått någon påverkan på bolagets resultat 
och ställning i denna rapport.

Nya redovisningsstandarder 
IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 Finansiella instrument träder ikraft för räkenskapsåret som börjar 
den 1 januari 2018 och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovis-
ning och värdering. IFRS 9 inför nya regler bl.a. avseende klassificering 
och värdering av finansiella instrument, nedskrivning av finansiella 
instrument och säkringsredovisning. Standarden har antagits av EU. 
Arjo har initierat arbetet med att utvärdera effekterna av införandet av 
standarden. För väsentliga finansiella instrument i form av kundfordring-
ar, leverantörsskulder, skulder till kreditinstitut samt fordringar och skul-
der till koncernbolag förväntas inte de nya reglerna påverka klassficiering 
och värdering i de finansiella rapporterna. Samtliga materiella poster som 
nämns ovan redovisas till upplupet anskaffningsvärde och kommer att 
redovisas enligt denna ansats även fortsättningsvis enligt IFRS 9.

Den preliminära bedömningen avseende nedskrivningar är att reser-
veringen för förväntade framtida kundförluster kan förändras fastän det 
ännu inte har kvantifierats. Med beaktande av att koncernens kunder har 
hög kreditvärdighet och att konstaterade kundförluster historiskt varit 

låga, är bedömningen att reglerna avseende nedskrivningar inte kommer 
att få någon väsentlig på påverkan på koncernens finansiella ställning. 

Säkringsredovisning tillämpas för valutaterminskontrakt vika innehas 
i syfte att hantera den valutaexponering som uppstår i verksamheten. 
Införandet av den nya standarden bedöms inte innebära en förändring 
av befintliga redovisningsprinciper för sådana säkringar, varför Arjos 
finansiella ställning inte kommer att påverkas.
Arjo arbetar också med att analysera vilken ytterligare information som 
kan krävas för att uppfylla upplysningskraven i IFRS 7.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 medför nya krav för redovisning av intäkter och ersätter IAS 18 
Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal och flera intäktsrelaterade tolkningar 
inom IFRS. IFRS 15 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 
2018 eller senare. Standarden ger mer detaljerad vägledning inom många 
områden som tidigare inte framgått av gällande IFRS, bland annat om hur 
man redovisar avtal med flera prestationsåtaganden, rörlig prissättning 
och huruvida intäkten ska redovisas över tid eller ej. Standarden har 
antagits av EU.

Arbetet med att utvärdera standaren har påbörjats och analysen indi-
kerar att nuvarande principer för intäktsredovisning är förenliga med IFRS 
15. Arjos bedömning är således att standarden inte kommer få någon 
väsentlig påverkan på räkenskaperna. Delar av Arjos intäktsflöden avser 
hyresintäkter vilka inte omfattas av IFRS 15 och kommer således inte att 
påverkas av införandet av standarden.

IFRS 15 kommer att medföra nya upplysningskrav och Arjo har nyligen 
initierat arbetet för att identifiera den information som behöver samlas in 
från bolagen i koncernen för att uppfylla dessa krav.

IFRS 16 Leases
IFRS 16 Leases träder ikraft för räkenskapsåret som påbörjas 1 januari 
2019. Standarden har ännu inte antagits av EU. Förändringen jämfört med 
nuvarande IAS 17 Leasingavtal, är att samtliga leasingavtal där koncernen 
är leasetagare, med undantag för korta avtal eller avtal avseende tillgångar 
med låga värden, ska redovisas i balansräkningen som tillgång respektive 
skuld. Standarden innebär ingen materiell förändring för leasegivare.

Arjo har påbörjat arbetet med att analysera vilken effekt IFRS 16 
kommer att få på koncernens finansiella rapporter. Arjo kommer att göra 
en översyn av samtliga avtal för att bedöma huruvida det finns ytterliga-
re avtal som nu blir leasingavtal enligt IFRS 16:s nya definition samt att 
verifiera leasingperioderna. Därefter kommer detta att kvantifieras och 
redovisas i bolagets balansräkning. De åtaganden som föreligger avseen-
de operationella leasingavtal återfinns i not 16.

Arjo har ännu inte bestämt vilken övergångsbestämmelse som ska 
tillämpas.

Vidare kommer Arjo även att analysera de upplysningar som tillkom-
mer och vilken påverkan det kommer att få på den informationsinsamling 
som krävs. 
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Not 2 Geografisk översikt

Nettoomsättning per geografiskt område, Mkr
Kvartal 3

2017
Kvartal 3 

2016
Jan-Sep

2017
Jan-Sep

2016
Helår 
2016

Nordamerika 652 702 2 088 2103 2 905

Västeuropa 848 891 2 708 2714 3 759

Övriga världen 295 305 824 817 1 144

Totalt 1 795 1 898 5 620 5 634 7 808

Not 4 Aktiverade utvecklingskostnader 

Mkr
Kvartal 3

2017
Kvartal 3 

2016
Jan-Sep

2017
Jan-Sep

2016
Helår 
2016

Utvecklingskostnader, brutto -46 -47 -147 -137 -201

Aktiverade utvecklingskostnader 19 16 56 48 68

Utvecklingskostnader, netto -27 -31 -91 -88 -133

Not 3 Av- och nedskrivningar 

Mkr
Kvartal 3

2017
Kvartal 3 

2016
Jan-Sep

2017
Jan-Sep

2016
Helår 
2016

Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -24 -29 -76 -92 -123

Immateriella tillgångar -34 -16 -168 -50 -242

Materiella anläggningstillgångar -101 -118 -295 -353 -390

Totalt -159 -163 -539 -495 -755

Varav nedskrivningar 0 - -67 - -88
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Not 5 Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

2017-09-30

Tillgångar värderade
till verkligt värde via

resultaträkningen
Derivat som används 
för säkringsändamål Summa

Finansiella anläggningstillgångar - 3 3

Övriga kortfristiga fordringar - 16 16

Summa tillgångar 0 19 19

Övriga icke räntebärande skulder - 8 8

Summa skulder 0 8 8

2016-09-30

Tillgångar värderade
till verkligt värde via

resultaträkningen
Derivat som används 
för säkringsändamål Summa

Finansiella anläggningstillgångar - 38 38

Övriga kortfristiga fordringar - 114 114

Summa tillgångar 0 152 152

Övriga icke räntebärande skulder - 231 231

Summa skulder 0 231 231

Verkligt värde för derivatinstrumenten fastställs med hjälp av värderingstekniker. Härvid används observerbar marknadsinformation. Samtliga derivat 
återfinns inom nivå 2 i värdehierarkin.

Not 6 Finansiell data per kvartal

Mkr
Kvartal 1 

2016
Kvartal 2 

2016
Kvartal 3 

2016
Kvartal 4 

2016
Kvartal 1 

2017
Kvartal 2 

2017
Kvartal 3

2017

Nettoomsättning 1 904 1 832 1 898 2 174 1 931 1 894 1 795

Kostnad för sålda varor -1 017 -1 058 -1 106 -1 185 -1 014 -1 029 -1 050

Bruttoresultat 887 774 792 989 917 865 745

Rörelsekostnader -607 -625 -581 -848 -679 -745 -788

Rörelseresultat (EBIT) 280 149 211 141 238 120 -43

Finansnetto -27 -26 -27 -30 -14 5 -52

Resultat efter finansiella poster 253 123 184 111 224 125 -95

Skatt -68 -33 -49 -31 -60 -33 25

Periodens resultat 185 90 135 80 164 92 -70

EBITDA justerad1 471 332 385 422 460 296 251

EBITDA-marginal justerad1, % 24,7 18,1 20,3 19,4 23,8 15,6 14,0
1 EBITDA före förvärvs, omstrukturerings- och integrationskostnader. Se Alternativa nyckeltal på sidan 18 och definitioner på sidan 21.
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Not 7 Koncernens räntebärande nettofordran/skuld

Mkr
30 Sep 

2017
30 Sep 

2016
31 Dec 

2016

Finansiella skulder koncernföretag 6 622 1 612 1 701

Pensionsavsättningar, räntebärande 27 57 36

Räntebärande skulder 6 649 1 669 1 737

Avgår finansiella fordringar koncernföretag -505 -1 387 -1 397

Avgår finansiella fordringar -68 -9 -69

Avgår likvida medel -407 -1 401 -1 446

Räntebärande nettofordran/skuld 5 669 -1 128 -1 175

Not 8 Koncernens nyckeltal

Mkr
Kvartal 3 

2017
Kvartal  3 

2016
Förändring 

%
Jan-Sep 

2017
Jan-Sep 

2016
Förändring 

%
Helår 
2016

Organisk försäljningstillväxt, % -3,3 - - -2,4 - - -2,6

EBITDA-tillväxt, % -69,0 - - -24,8 - - 25,8

Cash conversion, % 105,1 56,9 48,1 46,5 63,7 -17,2 59,8

Avkastning på eget kapital, % - - - 3,7 - - 4,7

Bruttomarginal, % 41,5 41,7 -0,2 45,0 43,5 1,4 44,1

Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 19,2 18,8 0,4 20,0 19,0 1,0 17,8

Administrationskostnader i % av 
nettoomsättning 15,9 10,1 5,8 13,8 10,6 3,1 13,0

EBITDA 116 374 -69,0 854 1 135 -24,8 1 536

EBITDA, justerad1 251 385 -34,9 1 006 1 188 -15,3 1 610

EBITDA-marginal, % 6,5 19,7 -13,2 15,2 20,1 -4,9 19,7

EBITDA-marginal, justerad1, % 14,0 20,3 -6,3 17,9 21,1 -3,2 20,6

Rörelsemarginal, % -2,4 11,1 -13,5 5,6 11,4 -5,8 10,0

Resultat per aktie, kronor2 -0,26  0,50    -151,9  0,68  1,51    -54,6  1,80   

Antal aktier, tusental 272 370 272 370 0 272 370 272 370 0 272 370

Räntetäckningsgrad, ggr - - - 7,1 - - 8,2

Arbetande kapital, Mkr - - - 10 510 - -  11 055    

Avkastning på arbetande kapital, % - - - 7,5 - - 8,5

Nettoskuldsättningsgrad, ggr - - - 1,42 -0,11 -1417,8 -0,11

Nettoskuld/EBITDA justerat1 R12, ggr - - - 3,97 - - -0,73

Soliditet, % - - - 32,1 74,1 -42,0 72,4

Eget kapital per aktie, kronor - - - 14,71 38,57 -61,9 39,13

Antal anställda - - - 5 987 5 542 8,0 5 623

1 EBITDA före förvärvs, omstrukturerings- och integrationskostnader. Se Alternativa nyckeltal på sidan 18 och definitioner på sidan 21.
2 Före och efter utspädning. För definition se sid. 21.
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Alternativa nyckeltal 
Alternativa nyckeltal avser finansiella mått som används av företa-
gets ledning och investerare för att utvärdera koncernens resultat och 
ställning, vilka inte direkt kan utläsas eller härledas ur de finansiella 
rapporterna. Dessa finansiella mått är avsedda att underlätta analys av 
koncernens utveckling. De alternativa nyckeltalen ska inte betraktas som 
substitut utan snarare som komplement till den finansiella rapportering 

som upprättats i enlighet med IFRS. De finansiella mått som redovisas i 
denna rapport kan skilja sig från liknande mått som används av andra bolag.
De alternativa nyckeltalen redovisade nedan är inte beräknade enligt IFRS 
men tillhandahålls då Arjo anser att de är viktiga i samband med investera-
res bedömning av Bolaget och Bolagets aktie.

EBITDA justerad, 
Mkr

Kvartal 3 
2017

Kvartal  3 
2016

Jan-Sep 
2017

Jan-Sep 
2016

Helår 
2016

Rörelseresultat (EBIT) -43 211 315 640 781

Återläggning av av- och nedskrivningar på immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 159 163 539 495 755

Återläggning av förvärvs-, omstrukturerings-, och integrationskostnader, 
exklusive nedskrivningar 135 11 152 53 74

EBITDA, justerad 251 385 1 006 1 188 1 610

Nettofordran/skuldsättningsgrad
30 Sep 

2017
30 Sep 

2016
31 Dec 

2016

Räntebärande nettofordran/skuld, Mkr 5 669 -1 128 -1 175

Eget kapital, Mkr 4 006 10 504 10 658

Nettofordran/skuldsättningsgrad, ggr 1,42 -0,11 -0,11

Cash Conversion
Kvartal 3 

2017
Kvartal  3 

2016
Jan-Sep 

2017
Jan-Sep 

2016
Helår 
2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 122 213 397 723 919

Rörelseresultat (EBIT) -43 211 315 640 781

Återläggning av av- och nedskrivningar på immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 159 163 539 495 755

EBITDA, Mkr 116 374 854 1 135 1 536

Cash Conversion, % 105,1 56,9 46,5 63,7 59,8
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Not 9 Transaktioner med närstående 

Kvartal 3 
2017

Kvartal  3 
2016

Jan-Sep 
2017

Jan-Sep 
2016

Helår 
2016

Transaktioner med koncernföretag, Mkr

Försäljning 31 39 112 55 108

Övriga intäkter 21 0 88 0 391

Inköp av varor -12 -15 -31 -82 -114

Övriga kostnader -102 -19 -240 -49 -665

Finansiella intäkter 4 1 10 2 2

Finansiella kostnader -16 -17 -39 -52 -71

Netto erhållna/lämnade koncernbidrag - - - - -170

Netto erhållna/lämnade utdelningar -746 -5 -2593 -9 57

Nyemission 90 - 90 - -

Överföring av nettotillgångar -3962 67 -4008 334 374

Transaktioner mellan Arjo och bolag inom Getingekoncernen specificeras 
i tabellen ovan. Fordringar och skulder till koncernföretag avser mellan-
havanden till Getinge, vilka redovisas separat i balansräkningen. Utöver 
ovanstående har inga övriga väsentliga transaktioner med närstående ägt 
rum.

Arjo använder Getinge som distributör på vissa marknader. Vid leverans 
av produkter och tjänster mellan koncernerna tillämpas affärsmässiga 
villkor och marknadsprissättning.

Övriga intäkter och kostnader avser främst koncerngemensamma 
tjänster.

Överföring av nettotillgångar avser etablering av Arjo-koncernen samt 
optimering av kapitalstruktur.
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Moderbolagets finansiella 
rapporter

Resultaträkning för moderbolaget*

Mkr
Kvartal 3 

2017
Kvartal 3 

2016
Jan-Sep

2017
Jan-Sep

2016
Helår 
2016

Administrationskostnader -32 - -65 - -

Övriga rörelseintäkter 31 - 39 - -

Rörelseresultat (EBIT) -1 - -26 - -

Ränteintäkter och övriga liknande intäkter -4 - -1 - -

Resultat efter finansiella poster1 -5 - -27 - -

Skatt 1 - 5 - -

Periodens resultat -4 - -22 - -

1 Ränteintäkter och övriga liknande intäkter samt räntekostnader och övriga liknande kostnader innehåller valutakursvinster/-förluster hänförliga till omräkning av ford-
ringar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs.

Balansräkning för moderbolaget*

Mkr
30 Sep 

2017
30 Sep 

2016
31 Dec

2016

Tillgångar

Immateriella tillgångar 387

Finansiella anläggningstillgångar 5335 - -

Fordringar hos koncernföretag 97 - -

Kortfristiga fordringar 17 - -

Likvida medel - - 1

Summa tillgångar 5836 - 1

Eget kapital och skulder

Eget kapital 2544 - 1

Kortfristiga finansiella skulder koncernföretag 3272 - -

Andra icke räntebärande skulder 20 - -

Summa eget kapital och skulder 5836 - 1

* Bolaget bildades den 10 november 2016.

Moderbolaget har under perioden förvärvat och genom aktieägartillskott 
erhållit aktier i dotterbolag. Vid utgången av kvartalet uppgår bokfört 
värde till 5 328 Mkr på aktier och andelar i moderbolaget. Av detta har  
2 653 Mkr erhållits i form av aktieägartillskott.

En nyemission har genomförts under september, vilket innebär en ökning 
av aktiekapitalet om 90 289 857,7 kronor. För mer detaljerad information, 
se sidan 5. 

Investeringar i immateriella tillgångar består av IT-investeringar.  
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Definitioner

Finansiella termer
Arbetande kapital
Genomsnittlig balansomslutning minskat med likvida medel, övriga 
avsättningar, leverantörsskulder och övriga icke räntebärande skulder.

Avkastning på arbetande kapital
Rullande tolv månaders rörelseresultat med återläggning av förvärvs-, om-
strukturerings- och integrationskostnader i förhållande till arbetande kapital.

Avkastning på eget kapital
Rullande tolv månaders resultat efter skatt i förhållande till genomsnitt-
ligt eget kapital.

Cash conversion
Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till EBITDA.

EBITDA, justerad
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, med återläggning av för-
värvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader.

EBITDA-marginal, justerad
EBITDA i förhållande till nettoomsättning, med återläggning av förvärvs-, 
omstrukturerings- och integrationskostnader.

Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Organisk förändring
En finansiell förändring justerad för valutaförändringar, förvärv och 
avyttringar.

Resultat per aktie
Periodens resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare i förhållande 
till genomsnittligt antal aktier. Vid beräkning av periodens resultat per 
aktie har följande data använts:

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare   186 Mkr
Antal aktier, tusental   272 370 st
Resultat per aktie   0,68 kr

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader och åter-
läggning av omstruktureringskostnader i förhållande till räntekostnader. 
Beräknas på rullande 12 månaders data. 

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Återkommande intäkter
Intäkter från förbrukningsvaror, service, reservdelar och liknande.

Medicinska termer
Djup ventrombos (DVT)
Blodpropp i benens djupa vener.

Ergonomi
Läran om anpassning av arbete och miljö till människans förutsättningar 
för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Prevention
Förebyggande aktivitet/behandling.

Trycksår
Sår som uppkommer på grund av blodflödet i huden begränsas av yttre 
tryck. Drabbar oftast patienter med nedsatt rörlighet.

Telefonkonferens
n/a

Finansiell information
n/a

Följande finansiella rapporter, utöver denna kvartalsrapport, kommer att 
publiceras för bokslutsåret 2017/2018:

6 februari, 2018:  Bokslutskommuniké
April, 2018:  Årsredovisning 2017
4 maj, 2018:  Delårsrapport januari-mars
19 juli, 2018:  Delårsrapport januari-juni

Kontakt
Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, 
Marketing Communications & Public Relations
+46 (0)10 335 5810
kornelia.rasmussen@getinge.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
+46 (0)10 335 5766
maria.nilsson@getinge.com
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Arjos arbete grundas i en genuin  
omtanke om människors hälsa och  
välbefinnande och bidrar till ett  
hållbart sjukvårdssystem– alltid  
med människan i fokus.

Om Arjo

Arjo är en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och 
lösningar som höjer livskvaliteten för vårdtagare med nedsatt rörlighet 
och åldersrelaterade sjukdomar. 

Arjo skapar värde genom att förbättra de kliniska resultaten för vård-
tagare och möjliggöra en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal. Därmed bi-
drar Arjo till ett hållbart sjukvårdssystem – alltid med människan i fokus. 

Arjos huvudsakliga kunder är privata och offentliga institutioner inom 
akutvård och långtidsvård. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar 
för patienthantering, hygien, desinfektion, medicinska sängar, förebyg-
gande av trycksår, förebyggande av ventrombos samt för diagnostik inom 
obstetrik och kardiologi. Koncernen erbjuder även service och tjänster 
som exempelvis utbildning i samband med produktförsäljningen. 

Bolaget är verksamt i över 60 länder, som Arjo har delat in tre geografiska 
områden: Nordamerika, Västeuropa och Övriga världen.  Arjo har mer än  
5 900 medarbetare globalt. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige.

7 808
Nettoomsättning 
(Mkr, helår 2016)

1 536
EBITDA-resultat  
(Mkr, helår 2016)

Länder med  
försäljning

Försäljning i

60
länder

Över

5 900
medarbetare  

globalt
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Arjos arbete grundas i genuin omtanke om människors hälsa och välbefinnande. Arjo är en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar 
som höjer livskvaliteten för vårdtagare med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för patienthantering 
hygien, desinfektion, sjukvårdssängar, förebyggande av trycksår, förebyggande av ventrombos samt fördiagnostik inom obstetrik och kardiologi. 
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