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Bokslutskommuniké  2008 
 
 

Rapportperioden januari – december 
 

♦ Orderingången ökade med 17,9 % till 19 447 Mkr (16 497) 
motsvarande 7,1 % organisk tillväxt 

♦ Kvartalets orderingång ökade med 23,6 % till 5 638 Mkr       
(4 563) motsvarande 5,1 % organisk tillväxt 

♦ Nettoomsättningen ökade med 17,2 % till 19 272 Mkr (16 445) 
♦ Resultat före skatt ökade med 21,4 % till 2 155 Mkr (1 775) 
♦ Nettovinsten ökade med 23,1 % till 1 552 Mkr (1 260) 
♦ Vinst per aktie ökade med 23,5 % till 7,37 kr (5,97) 
♦ Utdelning per aktie föreslås till 2,40 kr (2,40) motsvarande 572 

Mkr (515), en ökning med 11%  
♦ Ebita-resultatet före omstruktureringar ökade med 29,1 % till 

3 456 Mkr (2 678) 
♦ Förvärv av Datascope Corp beräknas slutföras inom kort 
 
4:e kvartalet 2008 
 
Getinges resultatutveckling var fortsatt god under kvartalet och har motsvarat våra 
förväntningar även om utvecklingen på affärsområdesnivå var blandad. Trots risken för 
en försämrad efterfrågan på vissa av våra marknader räknar vi fortsatt med att växa 
snabbare än den underliggande marknaden och ser fortsatt stora möjligheter att 
förbättra vår lönsamhet i linje med våra finansiella mål. 
 
Orderingången Orderingången för koncernen ökade organiskt med 5,1 % i perioden. För 

helåret 2008 uppgår därmed ökningen i den organiska orderingången till 
goda 7,1 %.  

 
  Volymutvecklingen för koncernen var generellt sett mycket god på 

flertalet geografiska regioner med undantag för USA-marknaden, där 
tillväxten i varierande grad sjönk tillbaka för samtliga affärsområden. Med 
undantag för Medical Systems så ska innevarande års svagare 
orderingång i USA delvis relateras till att motsvarande period föregående 
år uppvisade en stark tillväxt. 

 
  Ur ett affärsområdesperspektiv uppvisade Medical Systems en fortsatt 

mycket god volymtillväxt medan Infection Control och Extended Care 
hade en mer blygsam utveckling. 

 
Resultatet Koncernens resultat före skatt i kvartalet ökade med 18,2 % till 1 066 Mkr 

(902). Kvartalsresultatet har belastats med omstruktureringskostnader 
om 73 Mkr (27). EBITA-resultatet före omstruktureringskostnader ökade 
med 31 % till 1 436 Mkr (1 096) motsvarande en EBITA-marginal om 22,4 
% (21,3). För helåret uppgick EBITA-marginalen före 
omstruktureringskostnader till 17,9%, en ökning med 1,6 procentenheter. 
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  Resultatutvecklingen för Medical Systems var mycket stark i perioden. 

För Infection Control utvecklades resultatet planenligt medan Extended 
Cares resultat utvecklades svagare under årets sista kvartal. 

  Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 747 Mkr (544) en ökning 
med 37,1 %. 

 
Utsikter Trots att världskonjunkturen har försämrats under de senaste kvartalen 

så bedöms marknadens efterfrågan i kombination med egna aktiviteter 
för att höja tillväxten leda till fortsatt god volymutveckling under 2009. 
Getingekoncernens försäljning av medicintekniska kapitalvaror utgör en 
minskande andel av koncernens totala försäljning framförallt i USA där 
andelen förbrukningsvaror för akut bruk ökat markant i spåret av 
förvärven av Boston scientifics hjärt- och kärlkirurgidivisioner samt det 
förestående förvärvet av Datascope. Sammantaget räknar koncernen 
med att den organiska faktureringstillväxten under år 2009 kommer att 
ligga något under 2008 års utfall. 

 
  Vidare räknar Getinge med en fortsatt god resultattillväxt. Positiva 

synergieffekter ifrån de senaste årens förvärv i kombination med 
minskande omstruktureringskostnader bidrar till resultattillväxten. 
Koncernen har gjort väsentliga förstärkningar av sin produktportfölj och 
sin produktionsstruktur under senare år vilket också bidrar till 
resultattillväxten. 

 
   Förvärvet av Datascope förväntas inklusive omstrukturerings- och 

finansieringskostnader att ha en begränsad effekt på koncernens resultat 
före skatt under innevarande år. 

 
   Koncernen räknar med att kunna infria sitt mål om en EBITA-marginal 

exklusive omstruktureringskostnader om 18-19 % under verksamhetsåret 
2009. 

 



Affärsområde Medical Systems 
 
 
Orderingång    
 
 

2008 2007 Fö rändr. just. fö r 2008 2007 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad kv 4 kv 4  valuta o . fö rvärv 12 m ån 12 mån  valuta o . fö rvärv

Europa 1 212 896 21,0% 4 026 3 362 13,0%
USA och Kanada 738 283 -1,1% 2 506 1 040 4,4%
As ien och Aus tralien 479 317 16,3% 1 403 1 058 11,6%
Övriga världen 170 125 28,8% 625 419 42,4%
Affärsom rådet totalt 2 599 1 621 16,8% 8 560 5 879 13,3%  
 
  Medical Systems orderingång fortsätter att utvecklas mycket bra och 

ökade organiskt med goda 16,8 % i kvartalet. 
 
  Volymutvecklingen var mycket god i Europa. Samtliga regioner 

uppvisade god tillväxt. I Sydeuropa, Östeuropa samt på tysktalande 
marknader var utvecklingen speciellt god. 

 
  På den Nordamerikanska marknaden sjönk orderingången obetydligt. 

Affärsområdet har under kvartalet bytt ledning i sitt amerikanska säljbolag 
Maquet Inc., vilket sannolikt påverkat orderflödet negativt under kvartalet. 
Den markanta ökningen av andelen förbrukningsvaror som förvärven av 
hjärt- och kärlkirurgi divisionerna ifrån Boston Scientific samt förvärvet av 
Datascope medför, påverkar ännu inte den organiska orderingången men 
bedöms få en stabiliserande effekt på volymutvecklingen under 
innevarande och kommande år. 

 
  Orderingången på utvecklingsmarknaderna har överlag varit mycket god 

under perioden och samtliga regioner uppvisar god eller mycket god 
tillväxt. 

 
Resultat   
 
 

2008 2007 Fö r- 2008 2007 Fö r-

kv 4 kv 4 ändr 12 m ån 12 mån ändr.

Nettoom sättning, Mkr 2 930 1 949 50,3% 8 416 6 079 38,4%

   d:o just. för valuta o. förvärv 14,2% 7,3%

Bruttovins t 1 596 957 66,8% 4 723 3 112 51,8%

Bruttomarginal, % 54,5% 49,1% 5,4% 56,1% 51,2% 4,9%

Rörelsekos tnader, Mkr -883 -547 61,4% -3 140 -2 079 51,0%

EBITA före om s trukturerings - 
och integrationskos tnader

773 412 87,5% 1 784 1 040 71,5%

EBITA marginal % 26,4% 21,2% 5,2% 21,2% 17,1% 4,1%

Om strukturerings - och 
integrationskos tnader, Mkr

-13 – -72 – 

EBIT 700 410 70,7% 1 511 1 033 46,3%

EBIT marginal % 23,9% 21,0% 2,9% 18,0% 17,0% 1,0%  
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  EBITA-resultatet före omstruktureringskostnader ökade med 87,5 % till 
773 Mkr (412) under kvartalet. EBITA-marginalen för perioden uppgick till 
26,4 % (21,2). För helåret uppgår EBITA-marginalen till 21,2 % vilket 
överstiger det mål affärsområdet har om en EBITA-marginal om mellan 
19-20 %. Omstruktureringskostnaderna i perioden uppgick till 13 Mkr. 
Den säsongsmässigt lägre bruttomarginalen i perioden är en effekt av en 
högre andel investeringsvaror i produktmixen. 

 
Aktiviteter Integration av hjärt-och kärlkirurgidivisionerna 
 
  Integrationen av de verksamheter som förvärvats ifrån Boston Scientific 

och som ingår i koncernens räkenskaper sedan början av 2008 fortlöper 
mycket bra. 

 
  Medical Systems räknar med att intäktsmässiga synergierna ska medföra 

att den nya Cardiovascular-divisionen uppnår en organisk tillväxt om 10 
%. Arbetet med att förbereda den amerikanska säljorganisationen för att 
distribuera divisionens hjärt-lungmaskiner med tillhörande 
förbrukningsvaror är långt kommen och positiva resultat förväntas under 
2009. Hjärt- och kärlkirurgidivisionernas försäljningsorganisation på 
marknader utanför USA har i stort integrerats i Medical Systems befintliga 
säljbolagsstruktur under 2008 med förväntan om ökat fokus och 
volymtillväxt som följd. 

 
  Som tidigare meddelats avser Medical Systems att flytta produktionen av 

hjärtkirurgiprodukter vid Dorado enheten i Puerto Rico till 
produktionsenheten i Wayne, New Jersey. Flytten beräknas kunna 
slutföras innan utgången av år 2009. Vidare sker en gradvis optimering 
av administrativa processer och strukturer. Sammantaget räknar Medical 
Systems med att kostnadsmässiga synergier ska uppgå till mellan 100 
och 120 Mkr från och med år 2010. 

 
  Omstruktureringskostnaderna för ovan aviserade förändringar beräknas 

uppgå till totalt 85 Mkr av vilka 72 Mkr belastar innevarande år.  
 
  Förvärv av Datascope 
 
  Som tidigare tillkännagivits har Getinge lagt ett publikt bud på det 

amerikanska Datascope Corp. Budet är villkorat av godkännanden ifrån 
berörda konkurrensmyndigheter i ett flertal länder. Med undantag för den 
amerikanska konkurrensmyndigheten FTC har Getinge erhållit samtliga 
godkännanden för förvärvets genomförande. Ett godkännande ifrån FTC 
bedöms kunna erhållas inom mycket kort tid, då en uppgörelse träffats 
om försäljning av Datascopes EVH-verksamheten vilket var det krav som 
FTC ställde upp för förvärvets genomförande. Datascopes EVH-
verksamhet omsatte år 2008 knappt 10 MUSD.  

 
  Datascope, som är verksamt inom kärlinterventionsområdet samt inom 

hjärtstödsmarknaden, kompletterar Getinges befintliga verksamheter 
inom Cardiovascular-divisionen synnerligen väl. Getinge räknar med att 
förvärvet i kraft av betydande kostnads- och intäktssynergier kommer att 
bidra till koncernens resultat före skatt inklusive avskrivningar på 
förvärvsrelaterade övervärden samt inklusive finansieringskostnader från 
och med år 2010. För 2009 bedöms resultatpåverkan att bli obetydlig.  
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  Produktutveckling och Lanseringar 
 
  På Medica mässan i Düsseldorf i slutet av november 2008 presenterade 

Medical Systems ett flertal nya produkter. Bland nyheterna fanns hjärt-
lungstödsprodukten Cardiohelp. Cardiohelp, som är portabel, är tänkt att 
användas inom såväl akutsjukvården som inom intensivvård och 
hjärtsjukvård. Produkten har mötts av ett stort intresse och beställningar 
ifrån ett flertal sjukhus har mottagits. Cardiohelp beräknas kunna 
levereras till kunder i mitten av året. 

 
  Utvecklingen av affärsområdets nya anestesiproduktprogram Flow-i, 

fortlöper planenligt och som tidigare aviserats kommer 
produktprogrammet att lanseras på anestesikongressen ESA som äger 
rum i juni 2009 i Milano. 

 
  Nytt marknadsbolag 
 
  Under kvartalet har affärsområdet öppnat ett försäljningsbolag i Istanbul i 

Turkiet.  
 
 



Affärsområde Extended Care 
 
 
Orderingång  
 
 

 

2008 2007 Fö rändr. just. fö r 2008 2007 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad kv 4 kv 4  valuta o . fö rvärv 12 m ån 12 mån  valuta o . fö rvärv

Europa 961 1 086 -8,3% 3 675 3 818 0,3%
USA och Kanada 528 464 -1,8% 1 865 1 692 8,4%
As ien och Aus tralien 133 142 -2,6% 546 500 6,4%
Övriga världen 38 19 131,3% 137 114 36,1%
Affärsom rådet totalt 1 660 1 711 -4,4% 6 223 6 124 3,8%  
 
  Extended Cares orderingång minskade organiskt med 4,4% i kvartalet. 
 
  Den minskade orderingången i Europa var främst hänförlig till tysktalande 

marknader och till Storbritannien. Övriga europeiska marknader 
uppvisade en orderingång i nivå med fjolårets.  

 
  På den Nordamerikanska marknaden var volymnedgången begränsad 

och avser primärt en något minskad efterfrågan ifrån privata 
äldrevårdskedjor i USA. Orderingången i Nordamerika ska också 
relateras till en stark orderingång under det motsvarande kvartalet 
föregående år då orderingången ökade organiskt med knappt 12 %. 

 
Resultat  
 
 

2008 2007 Fö r- 2008 2007 Fö r-

kv 4 kv 4 ändr 12 m ån 12 mån ändr.

Nettoom sättning, Mkr 1 830 1 734 5,5% 6 174 6 009 2,7%

   d:o just. för valuta o. förvärv 4,5% 4,9%

Bruttovins t 821 818 0,4% 2 886 2 775 4,0%

Bruttomarginal, % 44,9% 47,2% -2,3% 46,7% 46,2% 0,5%

Rörelsekos tnader, Mkr -538 -461 16,7% -1 980 -1 894 4,5%

EBITA före om s trukturerings - 
och integrationskos tnader

312 387 -19,4% 1 020 998 2,2%

EBITA marginal % 17,0% 22,3% -5,3% 16,5% 16,6% -0,1%

Om strukturerings - och 
integrationskos tnader, Mkr -60 -27 -145 -257

EBIT 223 330 -32,4% 761 624 22,0%

EBIT marginal % 12,2% 19,0% -6,8% 12,3% 10,4% 1,9%  
 
  Extended Cares EBITA-resultat utvecklades svagt under kvartalet. 

EBITA-resultatet uppgick till 312 Mkr (387) en minskning med 19,4 %. 
Det svagare resultatet är framför allt en effekt av störningar i 
affärsområdets logistikfunktion som outsoursats under året som ett led i 
att långsiktigt stärka konkurrenskraften. De engångskostnader som 
belastar kvartalet och som är en effekt av driftsstörningarna bedöms 
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uppgå till 68 Mkr och har påverkat såväl kvartalets omkostnader som 
bruttomarginal. 

 
  Affärsområdet räknar alltjämt med att kunna realisera en planmässig 

EBITA-marginal om cirka 19 % för helåret 2009. 
 
Aktiviteter Integrationen av Huntleigh 
 
  Integrationen av Huntleigh enligt de intentioner som tillkännagavs i 

samband med förvärvet 2007 har slutförts under kvartalet. De 
kostnadsmässiga synergierna förväntas överstiga 300 Mkr per år från 
och med 2009.  

 
  Med start under 2008 års andra hälft har tyngdpunkten i 

integrationsarbetet flyttat över till att realisera de intäktsmässiga synergier 
som ska säkra en högre framtida organisk tillväxt om 7 % för 
affärsområdet. 

 
  Sammanslagning av Huntleighs och Extended Cares säljbolag i USA 
 
  Under inledningen av 2009 har Extended Care beslutat att slå samman 

Huntleighs och Extended Cares säljbolag i USA till ett bolag. Fusionen av 
de båda bolagen var inte del av den ursprungliga integrationsplan som 
gjordes upp i anslutning till förvärvet. Genom en fusion förväntas såväl 
marknadsbearbetningen som kostnadseffektiviteten att förbättras . 
Kostnaderna för att integrera de båda verksamheterna bedöms uppgå till 
cirka 3 MUSD och leda till årliga kostnadsinbesparingar om 3 MUSD. För 
innevarande år bedöms nettot av kostnader och inbesparingar att belasta 
resultatet med cirka 0,5 MUSD. 

 
 



Affärsområde Infection Control 
 
 
Orderingång 
 
 

2008 2007 Fö rändr. just. fö r 2008 2007 Fö rändr. just. fö r

Orderingång per marknad kv 4 kv 4  valuta o . fö rvärv 12 m ån 12 mån  valuta o . fö rvärv

Europa 706 589 13,5% 2 450 2 414 0,4%
USA och Kanada 436 474 -21,3% 1 419 1 448 0,1%
As ien och Aus tralien 201 157 16,9% 625 546 11,0%
Övriga världen 36 11 231,7% 171 86 99,5%
Affärsom rådet totalt 1 379 1 231 2,4% 4 665 4 494 3,5%  
 
  Affärsområdets orderingång ökade organiskt med 2,4 % i kvartalet. 

Orderingången var god på samtliga regioner utanför Nordamerika. 
 
  I Europa ökade orderingången på bred front. Volymtillväxten var speciellt 

god i Sydeuropa, Östeuropa samt på tysktalande marknader. 
 
  Den lägre orderingången i Nordamerika ska ställas mot en stark 

jämförelseperiod då orderingången organiskt ökade med 30 %. Den lägre 
orderingången är en effekt av projektförskjutningar och minskande 
beställningar ifrån kunder på life science-marknaden, speciellt 
farmaceutisk industri. Efterfrågan ifrån kunder på sjukhusmarknaden var 
fortsatt stabil under kvartalet. 

 
  Efterfrågan och orderingången ifrån kunder på utvecklingsregionerna var 

överlag mycket god speciellt vad avser Latinamerika och Mellanöstern. 
 
Resultat 
 
 

2008 2007 Fö r- 2008 2007 Fö r-

kv 4 kv 4 ändr 12 m ån 12 mån ändr.

Nettoom sättning, Mkr 1 664 1 474 12,9% 4 682 4 357 7,5%

   d:o just. för valuta o. förvärv 5,5% 7,2%

Bruttovins t 657 579 13,5% 1 763 1 659 6,3%

Bruttomarginal, % 39,5% 39,3% 0,2% 37,7% 38,1% -0,4%

Rörelsekos tnader, Mkr -310 -286 8,4% -1 126 -1 034 8,9%

EBITA före om s trukturerings - 
och integrationskos tnader

351 297 18,2% 652 640 1,9%

EBITA marginal % 21,1% 20,1% 1,0% 13,9% 14,7% -0,8%

Om strukturerings - och 
integrationskos tnader, Mkr

– – -3 – 

EBIT 347 293 18,4% 634 625 1,4%

EBIT marginal % 20,9% 19,9% 1,0% 13,5% 14,3% -0,8%  
  
  Infection Controls EBITA-resultat ökade med 18,2 % till 351 Mkr (297). 

Resultatförbättringen är en effekt av god faktureringstillväxt samt god 
kostnadskontroll. EBITA-marginalen i kvartalet uppgick till 21,1 % (20,1).  
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Aktiviteter Produktlanseringar 
 
  Under kvartalet lanserade Infection Control två större produktnyheter vid 

den viktiga Medica-mässan.  
 
  ED-flow är en desinfektor för rengöring och desinfektion av stora volymer 

flexibla endoskop och är tänkt att användas på större endoskopicentra. 
ED-flow kompletterar Infection Controls befintliga sortiment av produkter 
för behandling av endoskop. Produkten använder sig av produktspecifika 
förbrukningsvaror.  

 
  HS66 Turbo är ett nytt program ångsterilisatorer med upp till 35 % 

snabbare processtid än sina föregångare. Snabb genomloppstid är en 
mycket viktig beslutsparameter när kunder beställer 
sterilisationsutrustning. Produkten har också väsentligt lägre 
driftskostnader än sina föregångare. 
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Övrig information 
 
Redovisning Delårsrapporten har, för koncernen, upprättats enligt IAS 34 

Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har 
rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i 
delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har 
inte varit föremål för granskning av Getinges revisorer. 

 
Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelningen för 2008 

lämnas med 2,40 kr (2,40) per aktie, vartill åtgår 572 Mkr (515). 
Föreslagen avstämningsdag är den 24 april 2009. VPC räknar med att 
kunna sända utdelningen till aktieägarna den 29 april 2009.   

 
Årsstämma Getinge AB:s ordinarie årsstämma kommer att hållas den 21 april 2009, 

kl. 16:00 i Kongresshallen, Hotell Tylösand, Halmstad. Årsredovisningen 
för 2008 kommer att finnas tillgänglig cirka två veckor före stämman och 
kommer att skickas till de aktieägare som anmält att de vill erhålla 
årsredovisningen. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall 
vara införd i den av VPC AB förda aktiebok senast den 15 april 2009 och 
anmäla sitt deltagande till Getinges huvudkontor senast den 15 april 
2009.    

 
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 dessa ligger inom koncernledningen 
och finansfunktionen. De väsentligaste finansiella risker som koncernen 
är utsatt för är valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisk. 

 
Händelser efter Ingen händelse av materiell betydelse har inträffat sedan årets utgång. 
årets utgång   
 
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 
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. 
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Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (första kvartalet 2009) lämnas den 
21 april 2009.  

 
Telefonkonferens Telefonkonferens äger rum idag kl 15:00 svensk tid. För att delta, ring: 
  inom Sverige + 46 (0)8 506 269 04 
  utanför Sverige + 44 (0)207 108 63 03 
 
  En inspelad version av konferensen är tillgänglig under 5 arbetsdagar på 

följande nr: 
  Sverige: +46 (0)8 506 269 49, kod 226884# 
   
  Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få 

tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk: 
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108226884&PIN=18
8759 

 
 

Presentationen finns även tillgänglig på http://www.getingegroup.com/ 
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Koncernens resultaträkning 
 

2008 2007 Fö r- 2008 2007 Fö r-

M k r kv 4 kv 4 ändr 12 m ån 12 mån ändr.

Nettoom sättning 6 423 5 156 24,6% 19 272 16 445 17,2%

Kos tnad för sålda varor -3 349 -2 801 19,6% -9 900 -8 899 11,2%

Bruttovinst 3 074 2 355 30,5% 9 372 7 546 24,2%

Bruttomarginal 47,9% 45,7% 2,2% 48,6% 45,9% 2,7%

Försäljningskos tnader -1 086 -789 37,6% -3 894 -3 072 26,8%

Adm inis trationskos tnader -506 -430 17,7% -1 832 -1 604 14,2%

Forsknings - och 
utvecklingskos tnader 1 -124 -70 77,1% -497 -335 48,4%

Om strukturerings - och 
integrationskos tnader -73 -27 -221 -257
Övriga rörelseintäkter och 
rörelsekos tnader -15 -6 -22 4

Rörelseresultat 2 1 270 1 033 22,9% 2 906 2 282 27,3%

Rörelsemarginal 19,8% 20,0% -0,2% 15,1% 13,9% 1,2%

Finansnetto -204 -131 -751 -507

Resultat före skatt 1 066 902 18,2% 2 155 1 775 21,4%

Skatt -299 -262 -603 -515

Nettovinst 767 640 19,8% 1 552 1 260 23,2%

Hänförligt till:
Moderbolagets  aktieägare 765 639 1 553 1 259
Minoritets intresse 2 1 -1 1
Nettovinst 767 640 1 552 1 260

Vins t per aktie 3 3,57 2,98 19,8% 7,37 5,97 23,5%

2 Rörelseresultatet är b elastat m ed avsk rivningar
— på förvärvsrelaterade 
im m ateriella tillgångar -93 -36 -330 -138
— på im m ateriella anl tillgångar -36 -27 -116 -82
— på m ateriella anl tillgångar -152 -126 -523 -463

-281 -189 -969 -683

1 Utveck lingskostnader uppgående till 429 Mkr (313) har ak tiverats under året, varav 124 Mkr 
(103) i kvartalet.

3 Nyem issionen registrerades den 15 april 2008. Nyckeltal per ak tie för tidigare perioder har 
om räknats m ed antalet ak tier efter nyem issionen för att uppnå jäm förb arhet m ellan 
redovisningsperioderna. 
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Resultat per kvartal 
 

2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008

M k r kv  4 kv  1 kv  2 kv  3 kv  4 kv  1 kv  2 kv  3 kv  4
N ettoom s ä ttn ing 3 995 3 415 4 029 3 845 5 156 4 107 4 452 4 290 6 423

Kos tnad  fö r s å lda  va ro r -2 120 -1 751 -2 206 -2 141 -2 801 -2 031 -2 253 -2 267 -3 349

Bru ttovins t 1 875 1 664 1 823 1 704 2 355 2 076 2 199 2 023 3 074

R öre ls ekos tnader -1 035 -1 264 -1 327 -1 351 -1 322 -1 524 -1 639 -1 499 -1 804

R öre ls eres u lta t 840 400 496 353 1 033 552 560 524 1 270

Finans ne tto -52 -114 -130 -132 -131 -183 -174 -190 -204

R es u lta t fö re  s ka tt 788 286 366 221 902 369 386 334 1 066

Ska tt -215 -83 -106 -63 -262 -104 -108 -92 -299

N ettovins t 573 203 260 158 640 265 278 242 767

  

Koncernens balansräkning 
 

2008 2007
Tillgångar    M k r 31 dec 31 dec
Im m ateriella anläggnings tillgångar 15 720 10 396

Materiella anläggnings tillgångar 3 257 2 327

Finans iella anläggnings tillgångar 1 253 755

Varulager 4 015 2 913

Kortfris tiga fordringar 7 329 5 706

Likvida m edel 1 506 894

Summa tillgångar 33 080 22 991

Eget kapital och skulder
Eget kapital 10 723 6 623

Långfris tiga skulder 15 836 11 908

Kortfris tiga skulder 6 521 4 460

Summa eget kapital och skulder 33 080 22 991
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

2008 2007 2008 2007
M k r kv 4 kv 4 12 m ån 12 mån
Den löpande verksam heten
Rörelseresultat 1 270 1 033 2 906 2 282
Jus teringar för pos ter som  ej ingår i 
kassaflödet 164 139 935 761
Finans iella pos ter -203 -131 -750 -507

Betald skatt -148 -131 -618 -528

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 1 083 910 2 473 2 008

Förändringar i rörelsekapital
  Varulager 77 247 -575 -341
  Utrus tning för uthyrning -89 -43 -228 -168
  Kortfris tiga fordringar -755 -1 106 -386 -458
  Kortfris tiga rörelseskulder -24 171 187 287

Kassaflöde från den löpande verksamheten 292 179 1 471 1 328

Investeringsverksam heten
Förvärv av dotterföretag 66 -44 -5 008 -5 622
Förvärv av im m ateriella anläggnings tillgångar -143 -116 -476 -348
Förvärv av m ateriella anläggnings tillgångar -190 -130 -617 -467
Avyttring av m ateriella anläggnings tillgångar 8 17 22 34

Kassaflöde från investeringsverksamheten -259 -273 -6 079 -6 403

Finansieringsverksam heten
Förändring av räntebärande skuld -649 91 3 524 4 518
Förändring av långfris tiga fordringar -266 18 -414 1 249
Nyem iss ion 1 964 – 3 455 – 
Utbetald utdelning – – -515 -444

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 049 109 6 050 5 323

Periodens kassaflöde 1 082 15 1 442 248

Likvida m edel vid periodens  början 939 951 894 673

Om räkningsdifferenser -515 -72 -830 -27
Likvida m edel vid periodens  s lut 1 506 894 1 506 894
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Operativ kassaflödesanalys 
 

2008 2007 2008 2007
M k r k v 4 kv  4 12 m ån 12 mån
Rörelsen
Rörels eres ultat 1 270 1 033 2 906 2 282
Om s trukturerings kos tnader 74 27 221 257
Jus teringar för pos ter s om  ej ingår i 
kas s am äs s igt rörels eövers kott 195 215 939 694

1 539 1 275 4 066 3 233

Förändring i operativt kapital
  Varulager 77 247 -575 -341
  U trus tning för uthyrning -90 -43 -228 -168
  Kortfris tiga fordringar -755 -1 106 -386 -458
  Kortfris tiga rörels es kulder -24 171 187 287

Operativt kassaflöde 747 544 3 064 2 553

Om s trukturering, kas s apåverkande -104 -102 -223 -190

Operativt kassaflöde efter 
om struktureringskostnader

643 442 2 841 2 363

 

Koncernens räntebärande nettoskuld 
2008 2007

M k r 31 de c 31 dec
Skulder till kreditins titut 13 244 9 454

Avs ättningar för pens ioner, räntebärande 1 730 1 805

Avgår likvida m edel -1 506 -894

Räntebärande nettoskuld 13 468 10 365  
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Förändring eget kapital 
 

2008 2007
M k r 31 dec 31 dec
Ingående eget kapital 6 623 6 005
Utdelning -515 -444
Nyem iss ion 3 455 – 
Utdelning till m inoritet -2 – 
Förändring om värderings reserv 
säkrings redovisning

-580 -58

Om räkningsdifferens 190 -141
Periodens  resultat 1 552 1 261
Utgående eget kapital 10 723 6 623

Hänförligt till:
Moderbolagets  aktieägare 10 699 6 598
Minoritets intresse 24 25
Totalt eget kapital 10 723 6 623  
Koncernens nyckeltal 
 

2008 2007 Fö r- 2006 2008 2007 Fö r- 2006

kv 4 kv 4 ändr kv 4 12 m ån 12 mån ändr. 12 mån

Orderingång, Mkr 5 638 4 563 23,6% 3 660 19 447 16 497 17,9% 13 316

   d:o jus t. för valuta o. förvärv 5,1% 7,1%

Nettoom s ättning, Mkr 6 423 5 156 24,6% 3 995 19 272 16 445 17,2% 13 001

   d:o jus t. för valuta o. förvärv 8,5% 6,4%

EBITA före om s trukturerings - och 
integrations kos tnader 1 436 1 096 31,0% 848 3 457 2 678 29,1% 2 018
EBITA-m arginal före om s trukturerings - 
och integrations kos tnader 22,4% 21,3% 1,1% 21,2% 17,9% 16,3% 1,6% 15,5%

Om s trukturerings - och 
integrations kos tnader 73 27 -2 221 257 45

EBITA 1 363 1 069 27,5% 850 3 236 2 421 33,7% 1 973

EBITA-m arginal 21,2% 20,7% 0,5% 21,3% 16,8% 14,7% 2,1% 15,2%

Vins t per aktie efter full s katt, kronor* 3,57 2,98 19,8% 2,83 7,37 5,97 23,5% 6,21

Antal aktier, tus en 214 491 201 874 201 874 210 837 201 874 201 874 

Arbetande kapital, Mkr 22 064 10 778 104,7% 10 217

Avkas tning på arbetande kapital, procent 14,2% 19,7% -5,5% 19,2%

Avkas tning på eget kapital, procent 29,8% 20,3% 9,5% 22,6%

Nettos kulds ättnings grad, ggr 1,26 1,57 -0,31 0,93

Räntetäcknings grad, ggr 4,04 4,3 -0,3 9,0

Soliditet, procent 32,4% 28,8% 3,6% 37,8%

Eget kapital per aktie, kronor 44,89 32,68 37,4% 29,64

Antal ans tällda vid periodens  s lut 11 604 10 358 12,0% 7 531

* Nyem issionen registrerades den 15 april 2008. Nyck eltal per ak tie för tidigare perioder har om räk nats 
m ed antalet ak tier efter nyem issionen för att uppnå jäm förb arhet m ellan redovisningsperioderna.  
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Moderbolagets resultaträkning 
 

2008 2007 2008 2007

M k r kv 4 kv 4 12 m ån 12 mån
Adm inis trationskos tnader -35 8 -100 -67

Rörelseresultat -35 8 -100 -67

Finansnetto -1 426 483 -1 848 542

Resultat före skatt -1 461 491 -1 948 475

Skatt 461 103 594 96

Nettovinst -1 000 594 -1 354 571  
Moderbolagets balansräkning 
 

2008 2007
Tillgångar    M k r 31 dec 31 dec
Materiella anläggnings tillgångar 12 12

Andelar hos  koncernföretag 4 796 4 120

Långfris tiga finans iella fordringar 19 41

Uppskjuten skattefordran 31 86

Fordringar hos  koncernföretag 18 994 13 033

Kortfris tiga fordringar 544 65

Summa tillgångar 24 396 17 357

Eget kapital och skulder
Eget kapital 7 095 3 829

Långfris tiga skulder 12 269 7 523

Kortfris tiga skulder 5 032 6 005

Summa eget kapital och skulder 24 396 17 357  
 
Information angående moderbolagets utveckling i rapportperioden januari- december 
2008 
 
Resultaträkning Vid periodens utgång har fodringar och skulder i utländsk valuta 

värderats till balansdagens kurs och en orealiserad förlust om 2 226 Mkr 
ingår i årets finansnetto. 

 
Balansräkning I januari 2008 förvärvades hjärt- och kärlkirurgi divisionerna från Boston 

Scientifics till ett förvärvspris om 750 MUSD (4 851 Mkr). Ökningen i 
moderbolagets långfristiga skulder är i stort hänförlig till finansieringen av 
förvärvet.  
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Förvärvade bolag under 2008 
Boston Scientifics divisioner för hjärt- och kärlkirurgi

Förvärvade nettotillgångar och goodwill i samband med förvärvet

Mkr     Nettotillgångar

Balansräkning 
vid 

förvärvstillfället
Justering till 

verkligt värde Verkligt värde
Immateriella tillgångar 2 1 947 1 949
Materiella tillgångar 351 45 396
Lager 163 163
Övriga omsättningstillgångar 239 239
Avsättningar -170 -170
Kortfristiga skulder -138 -49 -187

447 1 943 2 390
Goodwill 2 461
Totalt förvärv med likvida medel 4 851

Nettoutflöde av likvida medel pga förvärvet 4 851

Olmed AB

Förvärvade nettotillgångar och goodwill i samband med förvärvet

Mkr     Nettotillgångar

Balansräkning 
vid 

förvärvstillfället
Justering till 

verkligt värde Verkligt värde
Immateriella tillgångar 0 39 39
Lager 4 4
Övriga omsättningstillgångar 2 2
Avsättningar -1 -1
Kortfristiga skulder -3 -3

2 39 41
Goodwill 28
Totalt förvärv med likvida medel 69

Nettoutflöde av likvida medel pga förvärvet 69

Goodwill som uppkommit i samband med förvärvet hänför sig till merförsäljning av Medical Systems produkter i Sverge.

I januari 2008 förvärvades hjärt- och kärlkirurgidivisionerna från Boston Scientific. Divisionerna är verksamma inom 
områderna för så kallad "endoscopic vessel harvesting", anastomosering, stabilisatorer och instrument för kirurgi på 
slående hjärtan och kärlimplantat. Totalt förvärvspris uppgick till cirka 750 MUSD (4 851 Mkr). Förvärvet redovisas enligt 
förvärvsmetoden. Förvärvskostnader i samband med förvärvet uppgick till 45 Mkr.

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

Medical Systems har förvärvat samtliga aktier i Olmed AB baserat i Dalby Sverige. Olmed som 2007 omsatte knappt 70 
Mkr har varit distributör av Surgical Workplaces produkterna sedan början av 90-talet och har 10 medarbetare. Förvärvet av 
Olmed följer koncernens och affärsområdets strategi att i största möjliga utsträckning äga distributionskanalerna på alla 
viktigare marknader. Olmed konsoliderades i koncernens räkenskaper den 1:a juli 2008.  

De förvärvade divisionerna från Boston Scientific ingår i Getinges försäljning och rörelseresultat från och med den 1 januari 
2008.

Det är inte praktiskt genomförbart att specificera vinsten för förvärvet sedan förvärvstillfället då en omfattande integration 
genomförts under året.
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Cardio Research Pty Ltd

Förvärvade nettotillgångar och goodwill i samband med förvärvet

Mkr     Nettotillgångar

Balansräkning 
vid 

förvärvstillfället
Materiella tillgångar 1
Lager 5
Övriga omsättningstillgångar 6
Kortfristiga skulder -3

9
Goodwill 9
Totalt förvärv med likvida medel 18

Nettoutflöde av likvida medel pga förvärvet 18

Goodwill som uppkommit i samband med förvärvet hänför sig till merförsäljning av Medical Systems produkter i Australien.

Subtil Crepieux SA

Förvärvade nettotillgångar och goodwill i samband med förvärvet

Mkr     Nettotillgångar

Balansräkning 
vid 

förvärvstillfället
Lager 3
Övriga omsättningstillgångar 1
Kortfristiga skulder -5

-1
Goodwill 36
Totalt förvärv med likvida medel 35

Nettoutflöde av likvida medel pga förvärvet 35

Goodwill som uppkommit i samband med förvärvet hänför sig till merförsäljning av Infection Controls produkter i Frankrike.

Medical Systems har förvärvat samtliga aktier i Cardio Research Pty Ltd, Australien. Bolaget som 2007 omsatte drygt 30 
Mkr har varit distributör av Cardiopulmonary produkter. Bolaget konsoliderades i koncernens räkenskaper den 1:a oktober 
2008.  

Infection Control har förvärvat verksamheten i Subtil Crepieux SA baserat i Frankrike. Subtil Crepieux är ett serviceföretag 
som 2007 omsatte ca 35 Mkr. Bolaget konsoliderades i koncernens räkenskaper den 1:a december 2008.  

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

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