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Rapportperioden januari – mars 
 

♦ Orderingången ökade med 17,2 % till 5 467 Mkr (4 666)  
♦ Nettoomsättningen ökade med 25,5 % till 5 153 Mkr (4 107) 
♦ Resultat före skatt ökade med 46,0 % till 530 Mkr (363) 
♦ Nettovinsten ökade med 46,9 % till 382 Mkr (260) 
♦ Vinst per aktie ökade med 46,8 % till 1,60 kr (1,09) 
♦ Förvärv av Datascope Corp. är slutfört 
♦ Fortsatt goda resultatutsikter för året 
 
 
 
1:a kvartalet 2009 
 
Verksamheter med inriktning mot sjukvårdsmarknaden har historiskt uppvisat begränsad 
konjunkturkänslighet. Kraften i den pågående konjunkturavmattningen, speciellt vad 
avser USA-marknaden, gör dock att vi sänker våra tillväxtambitioner för året. 

Utmaningarna till trots räknar vi med fortsatt god vinsttillväxt med 
cirka 15% före skatt för året. 

 
Orderingången Under perioden minskade den organiska orderingången för koncernen 

med 5,5%, vilket ska ställas i relation till den mycket starka 
orderingången under den motsvarande perioden föregående år då 
orderingången ökade med 10,6%. Orderingången i kvartalet är i linje med 
de reviderade tillväxtmål som koncernen kommunicerat vad avser 
innevarande år och som innebär att koncernen räknar med en organisk 
faktureringstillväxt om mellan 2 och 3%. 

 
  Den organiska orderingången i perioden var lägre för samtliga 

affärsområden. Volymutvecklingen på USA-marknaden vad avser 
medicintekniska kapitalvaror var speciellt svag medan tillväxten 
avseende förbrukningsvaror och tjänster, som är en växande andel av 
koncernens verksamhet, utvecklades planenligt. Den lägre 
orderingången i Europa samt i Latinamerika under perioden bedöms vara 
övergående och koncernen räknar med stigande orderingång på dessa 
regioner under kommande kvartal. 

 
Resultatet Koncernens resultat före skatt uppgick till 530 Mkr (363), en ökning med 

46 %. I resultatet ingår en valutasäkringsvinst om 228 Mkr som uppstått i 
anslutning till nyemissionen som delfinansierat förvärvet av Datascope. 
Kvartalsresultatet har vidare belastats med omstruktureringskostnader 
om totalt 37 Mkr (23) hänförliga till Extended Care samt Medical 
Systems. Koncernens EBITA-resultat före omstruktureringskostnader 
uppgick till 652 Mkr vilket var i nivå med fjolåret. Den lägre vinstillväxten 
av koncernens EBITA-resultat förklaras primärt av att den organiska 
faktureringstillväxten bara ökade med blygsamma 0,7% efter ett starkt 
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fjärde kvartal 2008. Datascope som konsolideras i koncernens resultat 
från februari innevarande år har utvecklats bra. 

  Det operativa kassaflödet exklusive omstruktureringskostnader ökade 
med 12 % till 1 040 Mkr (928).  

 
Utsikter Efterfrågan på koncernens produkter har försämrats under perioden. 

Nedgången är speciellt kännbar vad avser medicintekniska kapitalvaror 
på USA marknaden samt vad gäller beställningar till farmaceutisk industri 
generellt. Koncernen räknar också med att efterfrågan på vissa 
utvecklingsmarknader däribland Ryssland kommer att bli sämre under 
innevarande år. Vad gäller övriga geografiska regioner räknar koncernen 
med en begränsad avmattning i efterfrågan. Andelen förbrukningsvaror, 
tjänster och service är en växande andel av koncernens försäljning och 
påverkas i väsentligt mindre grad av det försämrade efterfrågeläget.  

 
  Sammantaget förväntas den organiska faktureringstillväxten för 

innevarande år att öka med 2 till 3%. Datascope som inte ingår i 
beräkningen av den organiska tillväxten förväntas växa snabbare. 

 
  Getinge räknar trots det försämrade efterfrågeläget med att fortsatt kunna 

upprätthålla en god vinsttillväxt. Resultatet före skatt, beräknat på det 
rådande valutaläget, förväntas öka med ca 15% inklusive 
omstruktureringskostnader för Datascope förvärvet om ca 200 Mkr. 
Exklusive integrationskostnader relaterade till Datascopeförvärvet 
förväntas resultatet före skatt att öka med ca 25 %.  
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Affärsområde Medical Systems 
 
 
Orderingång    
 
 

  

2009 2008 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad 3 m ån 3 mån  valuta o . fö rvärv

Europa 1 053 807 2,7%
USA och Kanada 864 619 -10,1%
As ien och Aus tralien 486 265 16,5%
Övriga världen 196 218 -21,2%
Affärsom rådet totalt 2 599 1 909 -2,3%  

  
  Medical Systems orderingång i perioden minskade med 2,3% jämfört 

med det starka första kvartalet föregående år. På Europamarknaden 
ökade orderingången med knappt 3% med god tillväxt i Syd- och 
Östeuropa. I norra Europa var tillväxten svagare medan resterande 
marknader låg i nivå med fjolåret. 

 
  I USA sjönk orderingången markant vad avser medicintekniska 

kapitalvaror speciellt avseende Critical Cares produkter. Även Surgical 
Workplaces visar en volymnedgång men är mindre påverkat då 
produkterna till större del ingår i projektleveranser i anslutning till 
renovering och nybyggnation av sjukhus där investeringsbesluten fattas 
långt innan beställningar görs. Datascope som inte ingår i beräkningen av 
den organiska tillväxten utvecklades mycket bra under perioden. 

 
  På utvecklingsmarknaderna var utfallet blandat. Mellanöstern samt större 

delar av Asienmarknaderna utvecklades mycket bra medan Latinamerika 
som hade en mycket stark inledning 2008 utvecklades svagare. 

 
Resultat   
 
 

  

2009 2008 Fö r- 2008
3 m ån 3 mån ändr. helår

Nettoom sättning, Mkr 2 453 1 786 37,3% 8 416
   d:o just. för valuta o. förvärv -2,3%

Bruttovins t 1 385 1 023 35,4% 4 723
Bruttomarginal, % 56,5% 57,3% -0,8% 56,1%
Rörelsekos tnader, Mkr -1 137 -740 53,6% -3 140

EBITA före om s trukturerings - 
och integrationskos tnader

346 331 4,5% 1 784

EBITA marginal % 14,1% 18,5% -4,4% 21,2%

Om strukturerings - och 
integrationskos tnader, Mkr

-11 -3 -72

EBIT 237 280 -15,4% 1 511
EBIT marginal % 9,7% 15,7% -6,0% 18,0%  

   
Medical Systems EBITA-resultat exklusive omstruktureringskostnader 
ökade blygsamt med 4,5% till 346 Mkr (331). Kvartalet har belastats med 
omstrukturerings kostnader i anslutning till Datascopeförvärvet om 11 
Mkr (3). Den svaga resultatillväxten och den lägre rörelsemarginalen i 
kvartalet förklaras av att faktureringstillväxten var fallande i perioden och 
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sjönk organiskt med 2,3%. Resultatutvecklingen under föregående års 
första kvartal var mycket god speciellt vad avser Critical Care och 
Cardiovascular som påverkades positivt av vissa engångseffekter. 
Datascope som ingår i affärsområdets resultat från och med februari 
månad utvecklades mycket bra. 

 
Aktiviteter Integration av hjärt-och kärlkirurgi divisionerna 
 
  Arbetet med att integrera de divisioner som förvärvades ifrån Boston 

Scientific vid inledningen av 2008 fortlöper planenligt. 
 
  Samordningen av de säljorganisationer som historiskt ingått i Boston 

Scientific-organisationen är nu slutförda och integrerade i Medical 
Systems globala marknadsorganisation. Arbetet med att utveckla och 
realisera tänkta försäljningssynergier som ska bidra till att en organisk 
tillväxt om 10 % kan upprätthållas, går bra. Försäljning av 
perfussionsprodukter till kunder i USA har påbörjats och ett flertal kunder 
har lagt beställningar. Försäljningen av framförallt EVH (Endoscopic 
Vessel Harvesting) produkter utanför USA har intensifierats med bra 
resultat på vissa marknader i Europa. 

 
  Även de kostnadsmässiga synergier om 120 Mkr per år som aviserades i 

anslutning till förvärvet kommer att realiseras planenligt. Den största 
delen av kostnadsinbesparingarna relaterar till flytten av 
hjärtkirurgiproduktionen ifrån Puerto Rico till den befintliga fabriken i 
Wayne i USA. Produktion i mindre skala har redan påbörjats i Wayne och 
flytten beräknas vara slutligt genomförd vid utgången av innevarande år. 

 
  Integration av Datascope 
 
  Integrationen av Datascope som konsolideras i Medical Systems och 

koncernens resultat från och med februari innevarande år har utvecklats 
mycket bra. 

 
  Komplementaritet vad avser såväl produkter som geografiska marknader 

ska säkerställa en organisk tillväxt om 10%. 
 
  Vad avser kostnadsmässiga synergier så bedöms dessa att uppgå till 

cirka 170 Mkr per år från och med 2010. Kostnadssynergierna kommer 
att realiseras genom att Datascopes och Medical Systems säljbolag 
samordnas på ett tiotal marknader samt kostnadsinbesparingar i 
anslutning till att Datascope avnoterats och huvudkontoret avvecklats. 

 
  Volymutvecklingen för Datascope sedan övertagandet har varit över 

förväntan.  
 
  Produktutveckling och lanseringar 
 
  Under juni månad innevarande år avser Medical Systems att genomföra 

den officiella lanseringen av sitt nya anestesi program på ESA 
konferensen i Milano, Italien. Den kommersiella utrullningen av FLOW-i 
kommer att ske på ett begränsat antal marknader mot slutet av 
innevarande år för att trygga ett positivt kundmottagande innan en 
bredare kommersialisering påbörjas under 2010. 

 
  Introduktionen av affärsområdets produkt för hjärt-och lungstöd, 

Cardiohelp, utvecklas mycket bra. Produkten fortsätter att få stor 
uppmärksamhet i pressen och leveranser är som tidigare aviserats 
planerade till mitten av innevarande år. 
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  Under kvartalet har de första implanteringarna gjorts på patienter i 

Tyskland vad avser Cardiovasculars ”Fusion Graft”. Fusion är ett förstärkt 
kärlimplantat av teflon med ett yttre textilhölje. Fusion är bland annat 
tänkt att användas vid bypass operationer där patientens kroppsegna kärl 
är i för dåligt skick för att kunna användas och där inte heller ett 
stentingrepp är ett behandlingsalternativ.    
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Affärsområde Extended Care 
 
 
Orderingång  
 
 

  

2009 2008 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad 3 m ån 3 mån  valuta o . fö rvärv

Europa 990 1 063 -12,2%
USA och Kanada 479 409 -7,2%
As ien och Aus tralien 138 148 -8,6%
Övriga världen 37 23 65,2%
Affärsom rådet totalt 1 644 1 643 -9,5%  

 
  Extended Cares orderingång sjönk med 9,5% i perioden. I likhet med 

övriga affärsområden utvecklades orderingången starkt under den 
motsvarande perioden föregående år. 

 
  Nedgången på Europamarknaden förklaras till sin helhet av en lägre 

orderingång i Storbritannien avseende Huntleighs produkter. Huntleigh i 
Storbritannien hade under slutet av 2007 och inledningen av 2008 en 
mycket kraftig ökning av orderingången vad avser framförallt 
sjukhussängar vilket gjort jämförelse siffrorna speciellt utmanande. 
Affärsområdet räknar med god tillväxt i Storbritannien under kommande 
kvartal. På övriga Europamarknader var volymerna i nivå med eller något 
bättre än föregående år. 

 
  På USA-marknaden sjönk orderingången främst avseende 

patienthanteringsprodukter. Vad avser övriga produktområden så var 
tillväxten stabil i USA. 

 
Resultat  
 
 

  

2009 2008 Fö r- 2008
3 m ån 3 mån ändr. helår

Nettoom sättning, Mkr 1 649 1 398 18,0% 6 174
   d:o just. för valuta o. förvärv 6,7%

Bruttovins t 755 693 8,9% 2 847
Bruttomarginal, % 45,8% 49,6% -3,8% 46,1%
Rörelsekos tnader, Mkr -553 -486 13,8% -1 969

EBITA före om s trukturerings - 
och integrationskos tnader

231 235 -1,7% 992

EBITA marginal % 14,0% 16,8% -2,8% 16,1%

Om strukturerings - och 
integrationskos tnader, Mkr -26 -19 -145

EBIT 176 188 -6,4% 733
EBIT marginal % 10,7% 13,4% -2,7% 11,9%  

   
  Extended Cares EBITA-resultat för perioden var i nivå med fjolårets och 

uppgick till 231 Mkr (235). Periodens resultat har belastats med 
omstruktureringskostnader relaterade till sammanslagningen av 
Extended Cares och Huntleighs amerikanska marknadsbolag om 26 Mkr 
(19). Faktureringen har ökat organiskt med 6,7% i perioden och 
omkostnaderna har ökat blygsamt i konstanta valutor. Bruttomarginalen 
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för perioden ligger under motsvarande period föregående år men i linje 
med utfallet för 2008. Arbetet med att normalisera affärsområdets 
kostnader för logistik går i rätt riktning och förväntas leda till en 
gynnsammare kostnadssituation under innevarande års andra hälft. 

 
Aktiviteter Sammanslagning av Extended Cares två säljbolag i USA 
 
  Som aviserats har affärsområdet under perioden genomfört en 

sammanslagning av Huntleighs och Extended Cares säljbolag i USA i 
syfte att sänka kostnaderna och öka konkurrenskraften. Med beaktande 
av det försämrade efterfrågeläget gällande kapitalvaror i USA har 
inbesparingsprogrammet utökats i förhållande till vad som tidigare 
kommunicerats. Inbesparingarna i årstakt för de nu genomförda 
aktiviteterna uppgår till ca 7 MUSD mot tidigare 3 MUSD. 
Strukturkostnaderna för aktiviteten förväntas att uppgå till 4 MUSD. 

 
  Effektiviseringar av logistik- och transportfunktionen 
 
  Som en följd av de problem och de ökade kostnader som Extended Care 

erfarit i spåret av den outsourcing av affärsområdets transport- och 
logistikfunktion som genomfördes 2008 har ett omfattande arbete inletts 
för att vända kostnadstrenden. Affärsområdet räknar med att kunna 
normalisera transportkostnaderna genom en förbättrad upphandling och 
bättre koordinering från och med mitten av innevarande år. Affärsområdet 
räknar även med att gradvis kunna sänka logistikkostnaderna i takt med 
att sortimentet och lagernivåerna reduceras.   
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Affärsområde Infection Control 
 
 
Orderingång 
 
 

  

2009 2008 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad 3 m ån 3 mån  valuta o . fö rvärv

Europa 665 606 0,8%
USA och Kanada 381 324 -10,5%
As ien och Aus tralien 159 131 5,0%
Övriga världen 19 53 -66,2%
Affärsom rådet totalt 1 224 1 114 -5,2%   

 
  Infection Controls orderingång minskade organiskt med 5,2% i kvartalet. 
 
  På Europamarknaden var orderingången i nivå med fjolåret. På 

Tysktalande marknader var orderingången fallande medan övriga 
marknader i Europa var i nivå med fjolåret eller något bättre. 

 
  I USA sjönk orderingången tillbaka. Nedgången är i likhet med 

utvecklingen under årets fjärde kvartal framförallt hänförlig till en svag 
efterfrågan ifrån kunder inom den farmaceutiska industrin. Vad avser 
efterfrågan ifrån sjukhuskunder är nedgången mer begränsad. 

 
  På utvecklingsmarknaderna var orderingången blandad med bra tillväxt i 

Kina, Sydostasien samt Mellanöstern medan utvecklingen i Latinamerika 
var svag jämfört med det starka fjolårskvartalet. 

 
Resultat 
 
 

  

2009 2008 Fö r- 2008
3 m ån 3 mån ändr. helår

Nettoom sättning, Mkr 1 051 924 13,7% 4 682
   d:o just. för valuta o. förvärv -2,5%

Bruttovins t 391 352 11,1% 1 763
Bruttomarginal, % 37,2% 38,1% -0,9% 37,7%
Rörelsekos tnader, Mkr -321 -273 17,6% -1 126

EBITA före om s trukturerings - 
och integrationskos tnader

74 83 -10,8% 652

EBITA marginal % 7,0% 9,0% -2,0% 13,9%

Om strukturerings - och 
integrationskos tnader, Mkr

– -1 -3

EBIT 70 78 -10,3% 634
EBIT marginal % 6,7% 8,4% -1,7% 13,5%   

 
  EBITA-resultatet för perioden sjönk något och uppgick till 74 Mkr (83). 

Den organiska faktureringsvolymen sjönk med 2,5 % och är den 
huvudsakliga förklaringen till resultatminskningen.Såväl omkostnader 
som bruttomarginalen var jämförbar med fjolåret mätt i konstanta valutor.   
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Aktiviteter Produktlanseringar 
 
 Affärsområdets desinfektor för flexibla endoskop, ED-flow, som 

lanserades på Medica-mässan i slutet av 2008, har börjat beställas av 
kunder på sterilcentraler och endoskopicentra. ED-flow har dubbla 
kammare som kan lastas oberoende av varandra vilket ger en betydligt 
snabbare processtid än motsvarande produkter med endast en kammare. 

 
  Nytt marknadsbolag i Indien 
 
  Affärsområdet har under kvartalet öppnat ett marknadsbolag i Mumbai i 

Indien för att tillvarata tillväxtmöjligheterna i denna expansiva region. 
Getinge har varit verksamt på den indiska marknaden under lång tid.  

 
  Förvärv 
 
  Under kvartalet har affärsområdet förvärvat Numac Validation Services, 

ett bolag som erbjuder service och underhåll för desinfektionsutrustning. 
Bolaget, beläget i England, har elva anställda och omsätter 14 Mkr. 
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Övrig information 
 
Oegentligheter i  Getinge har beslutat att påbörja en rättslig utredning om huruvida Deloitte 
Huntleighs franska  France S.A., i dess egenskap av revisor i Huntleighs franska dotterbolag 
dotterbolag  har brustit i sitt revisionsansvar då man inte upptäckt de oegentligheter i 

HNE Medical SAS redovisning under åren 2000 till 2008 som nu 
uppdagats. Getinge har vid fransk domstol begärt att en oberoende 
expert utses för att uttala sig om Deloittes revisionsansvar.  

 
 Omfattningen av oegentligheterna innebär att HNE Medicals resultat 

sammantaget för perioden 2000-2008 överskattats med ca 215 Mkr, 
varav nettovinsten för 2007 och 2008 överskattats med 27 Mkr respektive 
29 Mkr. Med anledning av nämnda förhållande har Getinge reviderat 
resultatet för 2007 och 2008 med här nämnda belopp. Resterande belopp 
om cirka 159 Mkr har medfört en justering av den goodwill post som 
uppstod till följd av förvärvet av Huntleigh Technology PLC. Korrigeringen 
av resultatet för 2008 fördelas enligt nedan: 

 

 

2008 2008 2008 2008 2008
Mkr 31-mar 30-jun 30-sep 31-dec
Netto resultat -6 -7 -5 -11 -29    

 
Redovisning Bokslutskommunikén har, för koncernen, upprättats enligt 34 Interim 

Financial Reporting och för moderbolaget i enlighet med 
Årsredovisningslagen. Från och med 2009 tillämpar Getinge IFRS 8 
Operating Segments vid redovisning av rörelsegrenar. Detta har inte 
påverkat Getinges antal presenterade segment eller presentation av 
dessa. Från 1 januari 2009 tillämpas också IAS 1 amendment 
Presentation of Financial Statements vilken har medfört att en rapport 
över totalresultat redovisas. Denna återfinns på sid 13 i denna rapport. 
Tillämpning av IAS 1 amendment har inte påverkat några 
värderingsprinciper. I övrigt har samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste 
årsredovisningen. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas 
granskning.  

 
Riskhantering Den enskilt största risken för Getingekoncernen är politiska beslut som 

ändrar vårdens ersättningssystem. Genom att Getinge är verksamt i ett 
stort antal länder, begränsas denna risk för koncernen som helhet. 
Koncernens operationella risker är begränsade eftersom kundernas 
verksamhet som regel finansieras, direkt eller indirekt, med offentliga 
medel. Koncernens Risk Management-grupp arbetar kontinuerligt för att 
minimera risken för störningar i produktionen. 

  Finansiell riskhantering. Getinge är i sin verksamhet utsatt för en rad 
finansiella risker. Med finansiella risker avses i första hand risker 
relaterade till valuta- och ränterisker samt kreditrisker. Riskhanteringen 
regleras av en av styrelsen fastställd finanspolicy. Det övergripande 
ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla 
metoder och principer för att hantera finansiella risker ligger inom 
koncernledningen och finansfunktionen. De väsentligaste finansiella 
risker som koncernen är utsatt för är valutarisker, ränterisker, kredit- och 
motpartsrisk. 

 
Framtidsinriktad  Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras 
information på Getinges koncernlednings nuvarande förväntningar. 
  Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan 

framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att 
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dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan 
faktiskt framtida utfall variera väsenligt jämfört med vad som framgår i 
den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade 
förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar 
i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. 

 
Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (andra kvartalet 2009) lämnas den 

13 juli 2009.  
 
Telefonkonferens Telefonkonferens äger rum idag kl 14.00 svensk tid. 

 
Telefonnummer för att delta i konferensen:  
 
Sverige:  + 46 (0)8 506 269 04         (använd alltid riktummer)  
UK:  + 44 (0)207 108 6205          
 
13.45 Ring konferensnummer  
14.00 Genomgång av delårsrapporten  
14.20 Frågestund  
15.00 Avslutning  
 
En inspelad version av konferensen är tillgänglig under 5 arbetsdagar på 
följande nummer:  
Sverige: +46 (0)8 506 269 49, kod 229888#  
 
Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få 
tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk:  
 
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108229888&PIN=33
4536 

   
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt 
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. 
 
Getinge 21 april 2009 
 
 
 
Carl Bennet Johan Bygge  Rolf Ekedahl 
Ordförande     
 
 
 
Jan Forslund Carola Lemne  Margareta Norell Bergendahl 
 
 
 
Bo Sehlin Johan Stern  Johan Malmquist 
     Verkställande direktör 
 
 

Getinge AB 
Box 69, 310 44 Getinge 

Telefon 035-15 55 00. Telefax 035-549 52 
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Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
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Koncernens resultaträkning 
 

2009 2008 För- 2008

M kr 3 mån 3 mån ändr. Helår
Nettoomsättning 5 153 4 107 25,5% 19 272

Kostnad för sålda varor -2 622 -2 040 28,5% -9 939

Bruttovinst 2 531 2 067 22,4% 9 333

Bruttomarginal 49,1% 50,3% -1,2% 48,4%

Försäljningskostnader -1 257 -913 37,7% -3 894

Administrationskostnader -587 -437 34,3% -1 822

Forsknings- och utvecklingskostnader 1 -160 -145 10,3% -497
Omstrukturerings- och 
integrationskostnader -37 -23 60,9% -221
Övriga rörelseintäkter och 
rörelsekostnader -6 -4 50,0% -22

Rörelseresultat 2 484 545 -11,2% 2 877

Rörelsemarginal 9,4% 13,3% -3,9% 14,9%

Finansnetto 3 46 -182 -751

Resultat före skatt 530 363 46,0% 2 126

Skatt -148 -103 -603

Nettovinst 382 260 46,9% 1 523

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 382 260 1 524
Minoritetsintresse 0 0 -1
Nettovinst 382 260 1 523

Vinst per aktie 4 1,60 1,09 46,8% 7,23

2 Rörelseresultatet är belastat med avskrivningar
— på förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar -131 -81 -330
— på immateriella anl tillgångar -42 -27 -116
— på materiella anl tillgångar -172 -119 -523

-345 -227 -969

3 Finansnetto

— valutavinst 228

— netto av ränteintäkter, räntekostnader 

och övriga finansiella kostnader -182

46
4 Det förekommer ingen utspädning

1 Utvecklingskostnader uppgående till 123 Mkr (85) har aktiverats i kvartalet
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Rapport över totalresultatet 

2009 2008

M kr 3 mån 3 mån

Periodens resultat 382 260

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 499 -531

Kassaflödessäkringar -288 7

Inkomstskatt relaterad till övriga
delresultatposter 76 -1

Periodens övriga totalresultat
netto efter skatt 287 -525

Summa totalresultat för perioden 669 -265

Totalresultatet hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 669 -265

Minoritetsintresse - -  
Resultat per kvartal 

 
2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009

M k r kv  1 kv  2 kv  3 kv  4 kv  1 kv  2 kv  3 kv  4 kv  1
N ettoom s ä ttn ing 3 415 4 029 3 845 5 156 4 107 4 452 4 290 6 423 5 153

Kos tnad  fö r s å lda  va ro r -1 751 -2 206 -2 141 -2 827 -2 040 -2 244 -2 267 -3 388 -2 622

Bru ttovins t 1 664 1 823 1 704 2 329 2 067 2 208 2 023 3 035 2 531

R öre ls ekos tnader -1 264 -1 327 -1 351 -1 323 -1 522 -1 641 -1 499 -1 794 -2 047

R öre ls eres u lta t 400 496 353 1 006 545 567 524 1 241 484

Finans ne tto -114 -130 -132 -131 -182 -175 -190 -204 46

R es u lta t fö re  s ka tt 286 366 221 875 363 392 334 1 037 530

Ska tt -83 -106 -63 -263 -103 -109 -92 -299 -148

N ettovins t 203 260 158 612 260 283 242 738 382
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Koncernens balansräkning 
 

2009 2008 2008
Tillgångar    M kr 31 Mar 31 Mar 31 dec
Immateriella anläggningstillgångar 21 596 14 032 15 879

Materiella anläggningstillgångar 3 912 2 605 3 257

Finansiella anläggningstillgångar 1 240 979 1 250

Varulager 4 795 3 271 4 015

Kortfristiga fordringar 7 194 5 263 7 125

Likvida medel 1 676 1 610 1 506

Summa tillgångar 40 413 27 760 33 032

Eget kapital och skulder
Eget kapital 11 345 7 820 10 676

Långfristiga skulder 22 250 14 934 15 847

Kortfristiga skulder 6 818 5 006 6 509

Summa eget kapital och skulder 40 413 27 760 33 032  
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Koncernens kassaflödesanalys 
2009 2008 2008

M k r 3 m ån 3 mån Helår
Den löpande verksam heten
Rörelseresultat 484 545 2 877
Jus teringar för pos ter som  ej ingår i 
kassaflödet 371 171 939
Finans iella pos ter 46 -182 -751

Betald skatt -150 -204 -618

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 751 330 2 447

Förändringar i rörelsekapital
  Varulager -392 -326 -575
  Utrus tning för uthyrning -67 -34 -228
  Kortfris tiga fordringar 978 437 -360
  Kortfris tiga rörelseskulder -348 97 191

Kassaflöde från den löpande verksamheten 922 504 1 475

Investeringsverksam heten
Förvärv av dotterföretag -5 050 -4 894 -5 008
Övriga förvärvs relaterade kos tnader -391
Förvärv av im m ateriella anläggnings tillgångar -136 -90 -476
Förvärv av m ateriella anläggnings tillgångar -288 -120 -617
Avyttring av m ateriella anläggnings tillgångar 3 - 22

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 862 -5 104 -6 079

Finansieringsverksam heten
Förändring av räntebärande skuld 6 056 3 182 3 524
Förändring av långfris tiga fordringar -156 59 -414
Nyem iss ion 1 492 3 453
Utbetald utdelning -515

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 900 4 733 6 048

Periodens kassaflöde 960 133 1 444

Likvida m edel vid periodens  början 1 506 894 894

Om räkningsdifferenser -790 583 -832
Likvida m edel vid periodens  s lut 1 676 1 610 1 506
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Operativ kassaflödesanalys 
 

2009 2008 2008
M k r 3 m ån 3 mån Helår
Rörelsen
Rörelseresultat 484 545 2 877
Om s truktureringskos tnader 37 23 221
Jus teringar för pos ter som  ej ingår i 
kassam äss igt rörelseöverskott 348 186 941

869 754 4 039

Förändring i operativt kapital
  Varulager -392 -326 -575
  Utrus tning för uthyrning -67 -34 -228
  Kortfris tiga fordringar 978 437 -360
  Kortfris tiga rörelseskulder -348 97 191

Operativt kassaflöde 1 040 928 3 067

Om s trukturering, kassapåverkande -14 -38 -223

Operativt kassaflöde efter 
omstruktureringskostnader

1 026 890 2 844

 

Koncernens räntebärande nettoskuld 
2009 2008 2008

M kr 31 Mar 31 Mar 31 dec
Skulder till kreditinstitut 19 279 12 689 13 244

Avsättningar för pensioner, räntebärande 1 763 1 750 1 730

Avgår likvida medel -1 676 -1 610 -1 506

Räntebärande nettoskuld 19 366 12 829 13 468  
 

Förändring eget kapital 
 

Övrigt Summa
tillskjutet Balanserad Minoritets- eget 

Mkr Aktiekapital kapital Reserver vinst Totalt intresse kapital
Ingående balans per 1 101 2 525 -194 4 136 6 568 25 6 593
januari 2008
Summa totalresultat för 
perioden -525 260 -265 -265
Nyemission 1 492 1 492 1 492
Utgående balans per 31 101 4 017 -719 4 396 7 795 25 7 820
mars 2008

Ingående balans per 1 107 5 972 -572 5 145 10 652 24 10 676
januari 2009
Summa totalresultat för
perioden 287 382 669 669
Utgående balans per 31 107 5 972 -285 5 527 11 321 24 11 345
mars 2009
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Koncernens nyckeltal 
 

2009 2008 För- 2007 2008

3 mån 3 mån ändr. 3 mån Helår

Orderingång, Mkr 5 467 4 666 17,2% 3 737 19 447

   d:o just. för valuta o. förvärv -5,5%

Nettoomsättning, Mkr 5 153 4 107 25,5% 3 415 19 272

   d:o just. för valuta o. förvärv 0,7%

EBITA före omstrukturerings- och 
integrationskostnader 652 649 0,5% 479 3 427
EBITA-marginal före omstrukturerings- 
och integrationskostnader 12,7% 15,8% -3,1% 14,0% 17,8%

Omstrukturerings- och 
integrationskostnader 37 23 51 220

EBITA 615 626 -1,8% 428 3 207

EBITA-marginal 11,9% 15,2% -3,3% 12,5% 16,6%

Vinst per aktie efter full skatt, kronor 1,60 1,09 46,8% 1,01 7,23

Antal aktier, tusen 238 323 201 874 18,1% 201 874 214 491 

Arbetande kapital, Mkr 23 277 16 542 40,7% 10 223 22 051

Avkastning på arbetande kapital, procent 12,7% 15,4% -2,7% 19,3% 14,0%

Avkastning på eget kapital, procent 19,9% 20,1% -0,2% 22,1% 29,0%

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,71 1,64 0,07 1,61 1,26

Räntetäckningsgrad, ggr 4,2 4,1 0,1 7,2 4,0

Soliditet, procent 28,1% 28,2% -0,1% 28,2% 32,3%

Eget kapital per aktie, kronor 47,50 38,77 22,5% 30,92 44,70

Antal anställda vid periodens slut 12 401 11 090 11,8% 10 343 11 623  
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Femårsöversikt 
2009 2008 2007 2006 2005

Mkr 31 Mar 31 Mar 31 Mar 31 Mar 31 Mar
Nettoomsättning 5 153 4 107 3 415 2 975 2 525

Resultat efter skatt 382 260 203 191 225

Vinst per aktie 1,60 1,09 1,00 0,93 1,09

Avkastning på eget kapital 19,9% 20,1% 22,1% 22,3% 28,4%

Rörelsemarginal 9,4% 13,3% 11,7% 10,4% 14,4%

 
Moderbolagets resultaträkning 
 

2009 2008 2008

M k r 3 m ån 3 mån Helår
Adm inis trationskos tnader -29 -25 -88

Rörelseresultat -29 -25 -88

Finansnetto -127 203 -1 848

Resultat efter finansiella poster -156 178 -1 936

Boks lutsdispos itioner – – – 
Resultat före skatt -156 178 -1 936

Skatt 39 -50 591

Nettovinst -117 128 -1 345  
 

Moderbolagets balansräkning 
 

2009 2008 2008
Tillgångar    M kr 31 Mar 31 Mar 31 dec
Materiella anläggningstillgångar 33 11 12

Andelar i koncernföretag 4 796 4 767 4 796

Långfristiga finansiella fordringar 19 40 19

Uppskjuten skattefordran 27 86,0 27

Fordringar hos koncernföretag 25 933 16 077 19 770

Kortfristiga fordringar 129 580 575

Summa tillgångar 30 937 21 561 25 199

Eget kapital och skulder
Eget kapital 6 942 5 449 7 101

Långfristiga skulder 17 875 11 508 12 269

Kortfristiga skulder 6 120 4 604 5 829

Summa eget kapital och skulder 30 937 21 561 25 199  
Information angående moderbolagets utveckling i rapportperioden januari- mars 2009 
 
Resultaträkning Vid periodens utgång har fordringar och skulder i utländsk valuta 

värderats till balansdagens kurs och en orealiserad förlust om 55 Mkr 
ingår i kvartalets finansnetto. 
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Balansräkning Under första kvartalet 2009 förvärvades Datascope Inc. till ett förvärvspris 
om 617 MUSD (5 050 Mkr). Ökningen i moderbolagets långfristiga 
skulder är i stort hänförlig till finansieringen av förvärvet.  

 
 

Förvärvade bolag under 2009 
 
Datascope

Förvärvade nettotillgångar och goodwill i samband med förvärvet

Mkr     Nettotillgångar

Balansräkning 
vid 

förvärvstillfället
Justering till 

verkligt värde Verkligt värde
Immateriella tillgångar 155 1 807 1 962
Materiella tillgångar 357 357
Övriga anläggningstillgångar 415 415
Lager 288 288
Övriga omsättningstillgångar 872 872
Likvida medel 2 070 2 070
Avsättningar -253 -614 -867
Kortfristiga skulder -1 044 -1 044

2 860 1 193 4 053
Goodwill 3 067
Totalt förvärv med likvida medel 7 120

Nettoutflöde av likvida medel pga förvärvet
Betalda likvida medel för förvärvet 7 120
Likvida medel i det förvärvade bolaget vid förvärvstillfället -2 070

5 050

Bolaget ingår i Getinges försäljning och rörelseresultat från och med den 1 februari 2009.

Det är inte praktiskt genomförbart att specificera vinsten för förvärvet sedan förvärvstillfället då en omfattande 
integration genomförts under kvartalet.

I januari 2009 förvärvades amerikanska Datascope vars verksamhet är hjärtstöd och kärlinterventioner. Totalt 
förvärvspris uppgick till cirka 617 MUSD (5 050 Mkr). Förvärvet redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvskostnader 
i samband med förvärvet uppgick till ca 60 Mkr.

Goodwill som uppkommit i samband med transaktionen hänför sig till framtida integrationssynergier inom 
områdena kundunderlag, geografisk täckning, produktion, försäljning och distribution.

   
   

Definitioner 
EBIT  Rörelseresultat 
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar som har 

identifierats i samband med företagsförvärv 
BRIC  Brasilien, Ryssland, Indien och Kina 

 
 
 
 
 


