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Getingekoncernen 

Bokslutskommuniké 2014
 

 

Rapportperioden januari – december 
 

 Orderingången ökade med 5,6 % till 26 817 Mkr (25 395), organiskt ökade 
orderingången med 0,7 % 

 Nettoomsättningen ökade med 5,5 % till 26 669 Mkr (25 287), organiskt ökade 
nettoomsättningen med 0,6 % 

 Resultat före skatt minskade med 37,0% till 1 987 Mkr (3 153) 

 Nettovinsten minskade med 36,9 % till 1 448 Mkr (2 295) 

 Vinst per aktie minskade med 37,3 % till 6,01 kr (9,59) 

 EBITA resultatet före omstrukturering minskade med 5,6 % till 4 501 Mkr (4 766) 

 Cash conversion från den löpande verksamheten uppgick till 72,9 % (63,1 %) 

 Utdelning per aktie föreslås till 2,80 kr (4,15) motsvarande 667 Mkr (989) 

 

Rapportperioden oktober – december 
 

 Orderingången ökade med 11,8 % till 7 747 Mkr (6 931), organiskt ökade 
orderingången med 3,0 % 

 Nettoomsättningen ökade med 9,0 % till 8 458 Mkr (7 757), organiskt ökade 
nettoomsättningen med 1,1 %.  

 Resultat före skatt minskade med 19,8 % till 1 371 Mkr (1 709) 

 EBITA resultatet före omstrukturering minskade med 3,2 % till 1 994 Mkr (2 060) 

 Uppskattade finansiella konsekvenser som utkomst av diskussionerna med FDA 
bedöms ha en negativ rörelseresultatpåverkan om cirka 500 Mkr, vilket sannolikt i 
sin helhet kommer att påverka 2015 års resultat. För att slutföra åtgärdsprogrammet 
har ytterligare 175 Mkr bokats i kvartalet, i tillägg till de sedan tidigare aviserade 820 
Mkr. 

 

 Alex Myers utsedd till ny VD och koncernchef för Getinge 

 Joacim Lindoff utsedd till ny affärsområdeschef för Infection Control 

 

 

Telefonkonferens med CEO Johan Malmquist & CFO Ulf Grunander 

28 januari 2015 klockan 15.00 svensk tid 

Sverige: +46 (0) 8 5051 3793  USA: +1 718 354 1357 

UK: +44 (0) 20 3427 1912  Kod: 3593129 
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4:e kvartalet 2014 
 

2014 har varit ett utmanande år på ett flertal plan för koncernen. Med en gradvis förbättring av 

efterfrågan på medicintekniska kapitalvaror och större visibilitet kring Getinges regulatoriska 

utmaningar skapas utrymme för att strukturellt och uthålligt fokusera på att förbättra koncernens 

lönsamhet  

 

 

Orderingång  

 

Koncernens orderingång ökade organiskt med 3,0 % (5,9 %) i perioden, en tillfredsställande utveckling 

givet en förhållandevis stark fjolårsperiod. Medical Systems och Infection Control utvecklades väl i 

förhållande till motsvarande kvartal föregående år och uppvisade en organisk ökning om 4,2 % (9,4 %) 

respektive 7,1 % (6,2 %). Inom Extended Care minskade orderingången med 2,6 % (-1,2 %). Den svaga 

utvecklingen inom Extended Care kan främst härledas till sårvårdssidan, där utmaningarna varit fortsatt 

stora under kvartalet.  

 

Utvecklingen på de västeuropeiska och nordamerikanska marknaderna var planenlig i kvartalet, medan 

övriga marknader utvecklades svagare än förväntat.  

 
Regionerna utanför Västeuropa och Nordamerika har utvecklats till att bli koncernens viktigaste 

marknader för kapitalvaror i spåret av den utbyggnad som skett av sjukvården på dessa marknader under 

senare år. Till följd av det osäkra politiska läget på några av koncernens viktigaste tillväxtmarknader i 

Kina, Brasilien och Ryssland har nyetableringen av sjukhus delvis uteblivit eller skjutits på framtiden, 

vilket resulterat i ett svagt resursutnyttjande av koncernens kapitalvarufabriker. Beläggningen har dock 

varit god i de tillverkningsenheter som producerar förbrukningsvaror.  

 

 

Resultat  

 
Koncernens resultat före skatt uppgick i perioden till 1 371 Mkr (1 709) medan EBITA-resultatet för 

koncernen uppgick till 1 994 Mkr (2 060). Justeras periodens EBITA-resultat med avseende på den 

realisationsvinst om 92 Mkr som försäljningen av SAFEGUARD® och AIR-BAND™ gav upphov till i 

fjolårskvartalet, ökade EBITA-resultatet med 1,3 %.  

Den svaga resultatutvecklingen är främst en följd av låg volymtillväxt på tillväxtmarknaderna samt ett 

flertal uppskjutna leveranser, främst inom Extended Care och Infection Control. Kostnadskontrollen har 

varit god i kvartalet och den lägre bruttomarginalen i perioden förklaras till största del av lägre beläggning 

i koncernens kapitalvarufabriker samt leveransstörningar inom Cardiovascular-divisionen. 

Leveransstörningarna är orsakade av det förbättringsarbete av divisionens kvalitetsledningssystem som 

för närvarande genomförs.  

Perioden har belastats med omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader om totalt 281 Mkr 

(54), av vilka 175 Mkr avser en utökning av åtgärdsprogrammet för att stärka Medical Systems 

kvalitetsledningssystem.  

Medical Systems EBITA-resultat minskade med 3,3 % till 1 309 Mkr (1 353) och EBITA-marginalen i 

perioden uppgick till 27,8 % (31,4 %). Justeras EBITA-resultatet med avseende på den ovan nämnda 

realisationsvinsten om 92 Mkr ökade affärsområdets EBITA-resultat med 3,8 %. Infection Control 

förbättrade sitt EBITA-resultat med 11,4 % till 283 Mkr (254), medan Extended Cares EBITA-resultat 

minskade till 403 Mkr (452).   

Koncernens cash conversion från den löpande verksamheten uppgick till goda 72,9 % (63,1 %) för 

helåret.  
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Alex Myers utsedd till ny VD och koncernchef för Getinge 

 
Som tidigare aviserats har Getinge ABs styrelse utsett Alex Myers till ny VD och koncernchef för Getinge. 
Alex Myers efterträder Johan Malmquist, som efter 26 år på Getinge varav 18 år som VD och 
koncernchef, meddelat styrelsen att han önskar avsluta sitt uppdrag. Alex Myers tillträder sin nya 
befattning som VD och koncernchef för Getinge i samband med årsstämman den 25 mars 2015.   
 
Alex Myers är för närvarande VD och koncernchef för Hilding Anders, en globalt ledande tillverkare av 
sängar med en omsättning om 9 miljarder SEK och 8 000 anställda i 30 länder. Alex Myers har ett 
tidigare förflutet inom Getingekoncernen som VD för ArjoHuntleigh och chef för affärsområdet Extended 
Care under perioden 2009-2013. Innan dess var han medlem i Carlsbergs koncernledning i 10 år, varav 
de sista 5 åren som chef för de västeuropeiska marknaderna. 
 
Johan Malmquist kommer att finnas kvar som rådgivare till styrelsen och VD fram till årsstämman 2016. 

 

 

 

Utsikter 

 
Koncernen räknar med att volymerna på den västeuropeiska marknaden fortsätter att förbättras, om än i 

mycket långsam takt. Vad gäller den nordamerikanska marknaden förväntas efterfrågan att kvarstå på 

nuvarande nivåer. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika finns utmaningar som på kort 

sikt kan påverka volymerna negativt men de långsiktiga tillväxtutsikterna bedöms positiva och koncernen 

spår en förbättring från nuvarande nivåer under 2015. Koncernen räknar med att de produktlanseringar 

och produktförvärv som genomförts under senare tid fortsatt kommer att bidra till tillväxten. Sammantaget 

bedöms volymtillväxten att förbättras under innevarande år. 

Getinge räknar med att inom en nära framtid träffa en slutgiltig överenskommelse med amerikanska FDA, 

med anledning av de synpunkter som myndigheten haft på Medical Systems kvalitetsledningssystem. 

Överenskommelsen bedöms medföra negativa finansiella konsekvenser som förväntas påverka 

koncernens rörelseresultat 2015 med cirka 500 Mkr. 

Nettoeffekten av valutakursförändringar under 2015 förväntas ha en positiv påverkan på koncernens 

resultat före skatt med cirka 40 Mkr, varav valutatransaktionseffekter uppgår till cirka minus 250 Mkr 

medan valutaomräkningseffekter uppgår till cirka 290 Mkr, baserat på rådande valutaläge.  

Potentialen att på medellång sikt förbättra koncernens lönsamhet bedöms alltjämt som god. Den 

omfattande strategiuppdatering som genomförts innefattar initiativ dels för att effektivisera och förädla 

verksamheten samt initiativ för att säkra en långsiktig organisk tillväxt. Getinges avsikt är att i samband 

med en kommande kapitalmarknadsdag presentera nya finansiella mål baserat på dessa nya initiativ. 

Med anledning av det aviserade VD-skiftet vid utgången av det första kvartalet kommer 

kapitalmarknadsdagen att hållas under innevarande års andra kvartal.  
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Affärsområde Medical Systems 
 

 

Orderingång 

 
 

Medical Systems orderingång ökade organiskt med 4,2 % (9,4 %) i perioden vilket ska ställas i relation till 

ett starkt fjolårskvartal. Marknaderna i Västeuropa utvecklades svagt positivt och enligt förväntan. 

Orderingången var särskilt god i länderna i södra Europa. På den nordamerikanska marknaden ökade 

orderingången organiskt med goda 8,6 % (1,7 %). På marknaderna utanför Nordamerika och Västeuropa 

ökade orderingången med blygsamma 3,2 % (16,9 %), vilket var lägre än förväntat. Surgical Workplaces-

divisionen, vars volymer till största del utgörs av kapitalvaruförsäljning, hade en svag utveckling i 

perioden, främst på tillväxtmarknaderna. Cardiovascular-divisionen uppvisade, liksom Critical Care-

divisionen, en god orderingång under kvartalet. 

 

 

Resultat 

 
 
Medical Systems EBITA-resultat minskade med 3,3 % till 1 309 Mkr (1 353) och EBITA-marginalen 

uppgick i perioden till 27,8 % (31,4 %). Resultatförsämringen förklaras av en svag volymutveckling samt 

ett starkt motsvarande kvartal 2013, med en realisationsvinst om 92 Mkr till följd av försäljningen av 

SAFEGUARD® och AIR-BAND™. Justeras EBITA-resultatet avseende denna realisationsvinst ökade 

resultatet med 3,8 %. Den lägre bruttomarginalen i perioden förklaras av svagare kapacitetsutnyttjande i 

kapitalvarufabrikerna samt leveransstörningar inom Cardiovascular-divisionen. Leveransstörningarna är 

orsakade av det förbättringsarbete av divisionens kvalitetsledningssystem som för närvarande 

genomförs. Perioden har belastats med omstruktureringskostnader om 197 Mkr, varav 175 Mkr avser 

ytterligare avsättningar för att stärka affärsområdets kvalitetsledningssystem.  

 
 
 
 
 

2014 2013 Förändr. just. för 2014 2013 Förändr. just. för

Orderingång per marknad kv 4 kv 4  valuta o. förvärv 12 mån 12 mån  valuta o. förvärv

Västeuropa 1 265 1 132 1,0% 4 259 3 824 0,4%

USA och Kanada 1 391 1 130 8,6% 4 741 4 342 3,6%

Övriga världen 1 633 1 515 3,2% 5 061 5 174 -3,3%

Affärsområdet totalt 4 289 3 777 4,2% 14 061 13 340 0,0%

2014 2013 För- 2014 2013 För-

kv 4 kv 4 ändr. 12 mån 12 mån ändr.

Nettoomsättning, Mkr 4 702 4 312 9,0% 14 105 13 322 5,9%

   d:o just. för valuta o. förvärv 0,8% 0,5%

Bruttovinst 2 557 2 431 5,2% 7 756 7 482 3,7%

Bruttomarginal, % 54,4% 56,4% -2,0% 55,0% 56,2% -1,2%

Rörelsekostnader, Mkr -1 386 -1 191 16,4% -5 390 -5 051 6,7%

EBITA före omstrukturerings- 

och integrationskostnader
1 309 1 353 -3,3% 2 868 2 894 -0,9%

EBITA marginal % 27,8% 31,4% -3,6% 20,3% 21,7% -1,4%

Förvärvskostnader -17 -9 -31 -18

Omstrukturerings- och 

integrationskostnader, Mkr
-197 -50 -1 043 -81

EBIT 957 1 181 -19,0% 1 292 2 332 -44,6%

EBIT marginal % 20,4% 27,4% -7,0% 9,2% 17,5% -8,3%
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Aktiviteter 
 
Uppskattade finansiella konsekvenser som utkomst av diskussionerna med FDA 

Som tidigare meddelats gör Getinge betydande investeringar för att stärka kvalitetsledningssystemet 

inom Medical Systems. Åtgärderna är ett resultat av synpunkter som lämnats vid ett flertal inspektioner 

genomförda av FDA under 2013 samt egna observationer. Den fortsatta dialogen med FDA har gett 

Getinge en tydligare bild av FDAs krav och förväntningar. Mot denna bakgrund har Getinge i perioden 

reserverat ytterligare 175 Mkr för att slutföra åtgärdsprogrammet, vilket gör att den totala kostnaden för 

åtgärdsprogrammet nu uppgår till 995 Mkr. 820 Mkr bokades redan i det första kvartalet 2014. Under 

2014 har 470 Mkr tagits i anspråk varav 113 Mkr härrör till det fjärde kvartalet. Det totala 

åtgärdsprogrammet förväntas vara avslutat under mitten av 2016. 

Som tidigare meddelats har Getinge fört diskussioner med FDA under en längre period. Även om ingen 

slutgiltig överenskommelse föreligger i dagsläget bedömer Getinge, mot bakgrund av den information 

som finns till hands, att en framtida överenskommelse kommer få en negativ rörelseresultatpåverkan om 

cirka 500 Mkr. De finansiella konsekvenserna kommer sannolikt i sin helhet att påverka 2015 års resultat. 

 

Omstruktureringsprojekt inom Cardiovascular-divisionen 

Som tidigare rapporterats genomför affärsområdet för närvarande ett omstruktureringsprogram i syfte att 

effektivisera tillverkningen av kärlimplantat.  

Tillverkningen av kärlimplantat äger för närvarande rum vid två fabriker inom Cardiovascular-divisionen. 

Samtlig produktion av textilbaserade kärlimplantat kommer när omstruktureringsprogrammet är genomfört 

att vara koncentrerad till produktionsenheten i franska La Ciotat. Flytten till La Ciotat beräknas vara 

slutförd under andra kvartalet 2015. 

 

Lansering av operationslampan LUCEA DF  

I oktober lanserade affärsområdet en ny och förbättrad operationslampa under produktnamnet LUCEA 

DF. Den nya modellen är ett tillägg till den befintliga LUCEA-produktfamiljen.  
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Affärsområde Extended Care 

 

Orderingång 

 
 
Extended Cares orderingång utvecklades svagt under kvartalet, speciellt med beaktande av en svag 

utveckling även i motsvarande kvartal 2013. Organiskt minskade orderingången med 2,6 % (-1,2 %) i 

kvartalet. I Västeuropa minskade orderingången organiskt med 3,7 % (0,9 %) i perioden. Ordertillväxten 

var god i Sverige och Frankrike men var i övrigt fallande. I Nordamerika minskade den organiska 

orderingången med 2,3 % (-0,8 %), främst till följd av en fortsatt svag uthyrningsmarknad. På 

marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika var den organiska orderutvecklingen sämre än 

förväntat.  

 
Resultat  

 
 
 

Extended Cares EBITA-resultat minskade med 10,8 % till 403 Mkr (452). EBITA-marginalen uppgick till 

20,1 % (24,6 %) i perioden. Extended Cares resultat har påverkats negativt av en svag utveckling av 

sårvårdsverksamheten, främst på den nordamerikanska marknaden. Kapitalvaruförsäljningen har överlag 

varit tillfredsställande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2013 Förändr. just. för 2014 2013 Förändr. just. för

Orderingång per marknad kv 4 kv 4  valuta o. förvärv 12 mån 12 mån  valuta o. förvärv

Västeuropa 912 887 -3,7% 3 391 3 237 -1,9%

USA och Kanada 739 677 -2,3% 2 689 2 633 -1,6%

Övriga världen 282 257 0,6% 1 137 1 040 7,5%

Affärsområdet totalt 1 933 1 821 -2,6% 7 217 6 910 -0,4%

2014 2013 För- 2014 2013 För-

kv 4 kv 4 ändr. 12 mån 12 mån ändr.

Nettoomsättning, Mkr 2 002 1 840 8,8% 7 164 6 870 4,3%

   d:o just. för valuta o. förvärv 0,3% -0,5%

Bruttovinst 983 932 5,5% 3 398 3 328 2,1%

Bruttomarginal, % 49,1% 50,7% -1,6% 47,4% 48,4% -1,0%

Rörelsekostnader, Mkr -615 -511 20,4% -2 494 -2 161 15,4%

EBITA före omstrukturerings- 

och integrationskostnader
403 452 -10,8% 1 041 1 296 -19,7%

EBITA marginal % 20,1% 24,6% -4,5% 14,5% 18,9% -4,4%

Förvärvskostnader -1 9 -1 9

Omstrukturerings- och 

integrationskostnader, Mkr
-55 5 -86 -193

EBIT 312 435 -28,3% 817 983 -16,9%

EBIT marginal % 15,6% 23,6% -8,0% 11,4% 14,3% -2,9%



Bokslutskommuniké för Getingekoncernen 2014.   Sida 7 av 23. 

 

Aktiviteter 
 
Produktlanseringar 

 

Varje år utsätts människor för vårdrelaterade skador som hade kunnat förebyggas. Fallolyckor är ett 

exempel på en vanlig företeelse på både sjukhus och vårdhem som ofta resulterar i livshotande skador, 

mänskligt lidande men också medför att värdefulla resurser utarmas. Detta är en stor utmaning för 

sjukvården och man arbetar aktivt med att hitta lösningar på problemen.  

 

Under kvartalet lanserade affärsområdet SafeSet, ett system utvecklat för de medicinska sängarna i 

Enterprise-sortimentet. SafeSet monitorerar viktiga sängkonfigurationer och ger vårdgivare snabb 

information om risk för skada föreligger och kan på så sätt bidra till att undvika och förebygga 

vårdrelaterade skador som klämskador och fallolyckor. 

 

 

Effektivisering av organisationsstruktur 

 

Under kvartalet har affärsområdet vidtagit åtgärder för att ytterligare förenkla och effektivisera 

organisationsstrukturen. Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader om 55 Mkr, främst 

relaterat till omstrukturering av organisationsstrukturen på de mogna marknaderna. Dessa 

effektiviseringar beräknas leda till årliga besparingar om cirka 60 Mkr från och med 2015. 

 

 

Åtgärdsprogram för förbättrad uthyrningsverksamhet 

 
Affärsområdet har under kvartalet initierat en översyn av uthyrningsverksamheten för att analysera och 

adressera befintliga utmaningar. Baserat på denna översyn förväntas affärsområdet under innevarande 

år genomföra ett åtgärdsprogram för att förbättra lönsamheten. 
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Affärsområde Infection Control 
 

 

Orderingång 

 
 

Infection Controls organiska orderingång ökade med goda 7,1 % (6,2 %). I Västeuropa ökade den 

organiska orderingången med 9,3 % (2,2 %). Utvecklingen var särskilt god i Storbritannien samt i södra 

Europa. Utvecklingen på den nordamerikanska marknaden var god med en organisk orderingångsökning 

om 3,7 % (3,7 %), där USA-marknaden fortsatt utvecklats bra. På marknaderna utanför Västeuropa och 

Nordamerika var volymtillväxten något sämre än förväntat och uppvisade en organisk ökning om 7,8 % 

(14,9 %), med god tillväxt i Asien. Tillväxten avseende kapitalvaror är fortsatt svag medan försäljningen 

av förbrukningsvaror visar goda resultat i perioden.  

 

 

Resultat 

 
 
Infection Controls EBITA-resultat utvecklades positivt i perioden och uppgick till 283 Mkr (254). EBITA-
marginalen förbättrades något och uppgick till 16,1 % (15,8 %). Faktureringen ökade organiskt med 2,9 % 
i perioden samtidigt som kostnadskontrollen var god. Den försämrade bruttomarginalen förklaras av lågt 
kapacitetsutnyttjande i kapitalvarufabrikerna.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2013 Förändr. just. för 2014 2013 Förändr. just. för

Orderingång per marknad kv 4 kv 4  valuta o. förvärv 12 mån 12 mån  valuta o. förvärv

Västeuropa 604 527 9,3% 2 291 2 041 6,7%

USA och Kanada 488 420 3,7% 1 677 1 547 3,6%

Övriga världen 432 385 7,8% 1 571 1 556 0,4%

Affärsområdet totalt 1 524 1 332 7,1% 5 539 5 144 3,9%

2014 2013 För- 2014 2013 För-

kv 4 kv 4 ändr. 12 mån 12 mån ändr.

Nettoomsättning, Mkr 1 754 1 606 9,2% 5 400 5 095 6,0%

   d:o just. för valuta o. förvärv 2,9% 2,3%

Bruttovinst 639 630 1,4% 1 956 1 938 0,9%

Bruttomarginal, % 36,4% 39,2% -2,8% 36,2% 38,0% -1,8%

Rörelsekostnader, Mkr -361 -380 -5,0% -1 380 -1 377 0,2%

EBITA före omstrukturerings- 

och integrationskostnader
283 254 11,4% 592 575 3,0%

EBITA marginal % 16,1% 15,8% 0,3% 11,0% 11,3% -0,3%

Förvärvskostnader -4 0 -6 -3

Omstrukturerings- och 

integrationskostnader, Mkr
-7 -8 -34 -127

EBIT 267 242 10,3% 536 431 24,4%

EBIT marginal % 15,2% 15,1% 0,1% 9,9% 8,5% 1,4%
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Aktiviteter 
 

 
Ny affärsområdeschef  
 
Joacim Lindoff, 41 år, har utsetts till ny affärsområdeschef för Infection Control och Executive Vice 
President i Getingekoncernen. Joacim ersätter Anders Grahn som har lämnat koncernen. 
Joacim har varit anställd i Getingekoncernen sedan 1999 och har haft ett antal ledande positioner inom 
Infection Control, såväl i Sverige som internationellt. Joacim har en gedigen erfarenhet från branschen 
och kommer närmast från rollen som President Sales & Service Europe/International inom Infection 
Control. 
 
Omstruktureringsaktiviteter  
 
Inom ramen för det pågående effektiviseringsprogrammet har omstruktureringskostnader uppgående till 7 
Mkr bokats i kvartalet. 
 
Under kvartalet slutförde affärsområdet flytten av tillverkning av Life Science-autoklaver från Mansfield, 
UK, till Getinge, Sverige. Tillverkningsenheten i Mansfield avvecklades i december 2014. 
Efter periodens utgång har affärsområdet återupptagit förhandlingarna med de fackliga företrädarna med 
avsikten att flytta Getinges produktion av spoldesinfektorer från Växjö, Sverige, till affärsområdets 
tillverkningsenhet i Poznan, Polen. Cirka 40-50 anställda i Växjö kommer att beröras av den föreslagna 
flytten. 
 
Omstruktureringskostnader för att genomföra det totala effektiviseringsprogrammet förväntas uppgå till 
440 Mkr över en fyraårsperiod. 123 Mkr kostnadsfördes under 2013 och 2014 uppgick 
omstruktureringskostnaderna till 34 Mkr. Ambitionen med programmet är att förbättra affärsområdets 
EBITA-marginal från dagens nivå om ca 11 % till en nivå om 17 % inom en period av 2-4 år. 
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Övrig information 
 
 

 
Redovisning   
 
Bokslutskommunikén har, för koncernen, upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För 
moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av 
redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 2013 och ska läsas tillsammans 
med dessa.  
 
Under fjärde kvartalet 2014 slutfördes förvärvet av Pulsion AG. I samband med att bolaget avnoterades från tyska 
börsen har Getinge nu fått full tillgång till finansiell information för räkenskapsåret. I bokslutskommunikén presenteras 
kvartalsinformation för koncernen såsom att konsolidering av Pulsion skett sedan förvärvsdagen. Detta jämfört med 
tidigare kvartalsrapporter under 2014 där resultat och balansräkning av dotterbolaget inkluderats baserat på senast 
publicerade publika information för Pulsion AG med beaktande av reglerna kring publik information för noterade 
bolag. Denna förändring i redovisningen har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens resultat.  
 
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. 
 
 

Utdelning 
 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning för 2014 uppgående till 2,80 kr (4,15) per aktie, vartill 
åtgår 667 Mkr (989). Föreslagen avstämningsdag är den 27 mars 2015. Euroclear räknar med att sända utdelningen 
till aktieägarna den 1 april 2015.  
 
 

Årsstämma 
 
Getinge AB:s årsstämma kommer att hållas den 25 mars 2015, kl 14:00 i kongresshallen, Hotell Tylösand, Halmstad. 
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 25 mars 2015 kan lämna förslaget till Getinges 
styrelseordförande på email: arenden.bolagsstamma@getinge.com eller på adress Getinge AB, Att: 
Bolagsstämmoärenden, Box 8861, 402 72 GÖTEBORG. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i 
kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 4 februari 2015.  

 

 

Riskhantering  
 
Den enskilt största risken för Getingekoncernen är politiska beslut som ändrar vårdens ersättningssystem. Genom att 
Getinge är verksam 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. 
 
Delar av Getingekoncernens produktsortiment omfattas av lagstiftning som stipulerar betydande utvärdering, 
kvalitetskontroll och dokumentation. Det kan inte uteslutas att Getingekoncernens verksamhet, finansiella ställning 
och resultat i framtiden kan komma att påverkas negativt av svårigheter att bemöta myndigheters och kontrollorgans 
befintliga föreskrifter och krav eller förändringar av dessa. 
 
Leverantörer av sjukvårdsprodukter riskerar, likt andra aktörer inom sjuk- och hälsovård, att bli föremål för anspråk 
avseende produktansvar och andra juridiska frågor. Sådana anspråk kan uppgå till stora belopp och betydande 
juridiska kostnader. För egendoms- och ansvarsrisker (t ex produktansvar) som koncernen är utsatt för finns 
omfattande försäkringsprogram.  
 
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. 
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Framtidsinriktad information 

 
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Getinges koncernlednings nuvarande 
förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information 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 avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och 
andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. 

 
 

Nästa rapporttillfälle 
 
Nästa rapport från Getingekoncernen (första kvartalet 2015) lämnas den 20 april 2015.  
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Telefonkonferens 

Telefonkonferens äger rum idag, 28 januari, kl. 15.00 (svensk tid) med Johan Malmquist, CEO, och Ulf 
Grunander, CFO.  
 
Telefonnummer för att delta i konferensen:  

Sverige: +46 (0) 8 5051 3793 
UK: +44 (0) 20 3427 1912 
USA: +1 718 354 1357 
Kod: 3593129 

14.45 Ring konferensnummer  

15.00 Genomgång av delårsrapporten  

15.20 Q&A 

16.00 Avslutning  

 

En inspelad version av konferensen är tillgänglig från kl. 18.00 den 28 januari och till och med midnatt 

den 2 februari på följande nummer:  

Sverige: +46 (0) 8 5051 3897      
UK: +44 (0) 20 3427 0598 
USA: +1 347 366 9565 
Kod: 3593129 

 

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, 

vänligen klicka på följande länk:  

http://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/join?id=3593129&role=attend&pw=pw7735 

 

 

Försäkran 
 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 

moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. 

 

Göteborg 28 januari 2015 

 

 

Carl Bennet  Johan Bygge  Cecilia Daun Wennborg 

Ordförande     

 

 

Peter Jörmalm  Rickard Karlsson Carola Lemne 

 

 

Johan Malmquist Malin Persson  Johan Stern   

Verkställande direktör 

 

 

Maths Wahlström 

Getinge AB 

Box 8861,402 72 Göteborg 

Telefon 010-335 00 00. Telefax 035-549 52 

e-post: info@getinge.com 

Organisationsnummer 556408-5032  

www.getingegroup.com  

 

Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen 

om handel med finansiella instrument. 

http://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/join?id=3593129&role=attend&pw=pw7735
http://www.getinge.com/
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Koncernens resultaträkning 

 

 

 

2014 2013 För- 2014 2013 För-

M kr kv 4 kv 4 ändr. 12 mån 12 mån ändr.

Nettoomsättning 8 458 7 757 9,0% 26 669 25 287 5,5%

Kostnad för sålda varor -4 279 -3 764 13,7% -13 559 -12 540 8,1%

Bruttovinst
 1 4 179 3 993 4,7% 13 110 12 747 2,8%

Bruttomarginal 49,4% 51,5% -2,1% 49,2% 50,4% -1,2%

Försäljningskostnader -1 465 -1 349 8,6% -5 772 -5 363 7,6%

Administrationskostnader -735 -667 10,2% -2 824 -2 599 8,7%

Forsknings- och utvecklingskostnader 
2 -133 -160 -16,9% -597 -619 -3,6%

Förvärvskostnader -22 -1 -38 -13

Omstrukturerings- och 

integrationskostnader 
3

-259 -53 -1 162 -401

Övriga rörelseintäkter och 

rörelsekostnader
1

-27 96 -71 -4

Rörelseresultat
 4 1 538 1 859 -17,3% 2 646 3 748 -29,4%

Rörelsemarginal 18,2% 24,0% -5,8% 9,9% 14,8% -4,9%

Finansnetto -167 -150 -659 -595

Resultat före skatt 1 371 1 709 -19,8% 1 987 3 153 -37,0%

Skatt -376 -468 -539 -858

Nettovinst 995 1 241 -19,8% 1 448 2 295 -36,9%

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 989 1 237 1 433 2 285

Innehav utan bestämmande inflytande 6 4 15 10

Nettovinst 995 1 241 1 448 2 295

Vinst per aktie
 5

4,15 5,19 -20,0% 6,01 9,59 -37,3%

Justerad vinst per aktie 5,56 5,82 -4,5% 11,75 12,74 -7,8%

-33 -29 -100 -98

3 Omstrukturerings- och integrationskostnader

Konsultinsatser kvalitetsledningssystem -175 -995 0

Övrigt -84 -53 -167 -401

-259 -53 -1 162 -401

4 Rörelseresultatet är belastat med avskrivningar

— på förvärvsrelaterade immateriella 

tillgångar
-175 -147 -655 -604

— på immateriella tillgångar -155 -124 -592 -476

— på materiella anl tillgångar -230 -203 -872 -786

-560 -474 -2 119 -1 866

5 Det förekommer ingen utspädning

2 Utvecklingskostnader uppgående till  673 Mkr (679) har aktiverats under året, varav 202 Mkr (180) 

i kvartalet

1 Den i USA införda skatten på medicintekniska produkter har belastat bruttovinsten med följande 

belopp:
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Rapport över totalresultatet 

 
 

 
 

 

Resultat per kvartal 
 

 

2014 2013 2014 2013

M kr kv 4 kv 4 12 mån 12 mån

Periodens resultat 995 1 241 1 448 2 295

Poster som senare kan återföras i 

resultaträkningen

Omräkningsdifferenser 744 238 1 930 -58

Kassaflödessäkringar 820 -188 -112 290

Aktuariella vinster/förluster avseende 

pensioner -666 -148 -666 -148

Inkomstskatt relaterad till övriga

delresultatposter -29 104 223 -25

Periodens övriga totalresultat

netto efter skatt 869 6 1 375 59

Summa totalresultat för perioden 1 864 1 247 2 823 2 354

Totalresultatet hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 1 844 1 243 2 800 2 350

Innehav utan bestämmande inflytande 20 4 23 4

2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

M kr kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4

Nettoomsättning 5 664 6 016 5 850 7 757 5 659 6 329 6 224 8 458

Kostnad för sålda varor -2 813 -2 976 -2 986 -3 764 -2 862 -3 243 -3 176 -4 279

Bruttovinst 2 851 3 040 2 864 3 993 2 797 3 086 3 048 4 179

Rörelsekostnader -2 451 -2 265 -2 149 -2 134 -3 088 -2 366 -2 369 -2 641

Rörelseresultat 400 775 715 1 859 -291 720 679 1 538

Finansnetto -148 -149 -147 -150 -158 -164 -170 -167

Resultat före skatt 252 626 568 1 709 -449 556 509 1 371

Skatt -68 -169 -153 -468 124 -143 -140 -376

Nettovinst 184 457 415 1 241 -325 413 369 995
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Koncernens balansräkning 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013

Tillgångar    M kr 31-dec 31-dec

Immateriella tillgångar 26 561 22 118

Kapitaliserade utvecklingskostnader 3 503 3 008

Materiella anläggningstillgångar 4 971 4 341

Finansiella anläggningstillgångar 1 410 667

Varulager 5 245 4 254

Kundfordringar 7 362 6 630

Övriga Kortfristiga fordringar 2 284 2 137

Likvida medel 1 482 1 148

Summa tillgångar 52 818 44 303

Eget kapital och skulder

Eget kapital 18 694 16 560

Pensionsavsättningar, räntebärande 3 271 2 298

Andra räntebärande skulder 20 752 17 169

Övriga avsättningar 2 578 2 154

Leverantörsskulder 2 083 1 882

Andra icke räntebärande skulder 5 440 4 240

Summa eget kapital och skulder 52 818 44 303
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Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
 
 

 
 

 

 

 

 

Värderingstekniker använda för att beräkna verkliga värden i Nivå 2.

Verkligt värde hierarkin

Verkligt värde på upplåning

2014 2013

31-dec 31 Dec

Långfristiga lån 14 036 13 707

Kortfristiga lån 6 284 3 603

20 320 17 310

Övriga finansiella tillgångar och skulder

- Kundfordringar och andra fordringar

- Övriga kortfristiga fordringar

- Kassa och övriga likvida medel

- Leverantörsskulder och övriga skulder

- Övriga tillgångar och skulder

Upplysningar kring nettoredovisning av finansiella tillgångar och skulder

Upplåning samt finansiella instrument i koncernen redovisat brutto

Tillgångar Skulder Netto

Lån -20 320 -20 320

Räntederivat 11 -570 -559

Fx-derivat 293 -768 -475

Summa 304 -21 658 -21 354

Koncernen tillämpar inte nettoredovisning för några av sina övriga väsentliga tillgångar och skulder.

Koncernen innehar derivat för säkringsändamål nivå 2 per den 31 december 2014  där tillgångarna uppgår till 

304 Mkr och skulder till 1 338 Mkr.  Motsvarande siffror per den 31 december 2013 uppgick till 755 Mkr 

respektive 660 Mkr. Då koncernen innehar enbart finansiella derivatinstrument som värderas enligt nivå 2 

varvid det inte har skett några överföringar mellan värderingskategorierna mellan kvartalen.

Koncernen har ISDA avtal med samtliga av sina väsentliga motparter för upplåning och handel med finansiella 

instrument. För de finansiella tillgångar och skulder som är föremål för rättsligt bindande kvittningsavtal eller 

liknande avtal tillåter varje avtal mellan företag och motparterna avräkning av relevanta finansiella tillgångar 

och skulder. Koncernen har nettoredovisat värdet av koncernens basis swapar mot lån i balansräkningen. 

Värdet på nettoredovisade basis swapar per Q4 2014 är -432 Mkr  (+142 Mkr per Q4 2013).

Verkligt värde på nedanstående finansiella tillgångar och skulder uppskattas i allt väsentligt vara lika med 

dess bokförda värde:

Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och ränteswappar och används för säkringsändamål.

Värderingen till verkligt värde för valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad.

Värderingen av ränteswappar baseras på terminsräntor framtagna utifrån observerbara yieldkurvor.

Diskonteringen ger inte någon väsentlig påverkan på värderingen av derivat i nivå 2.
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

 

 

Koncernens räntebärande nettoskuld 

 
 

 

 

 

2014 2013 2014 2013

M kr kv 4 kv 4 12 mån 12 mån

Den löpande verksamheten

EBITDA 2 098 2 333 4 765 5 614

Kostnadsförda omstruktureringskostnader 259 54 1 162 401

Utbetalda omstruktureringskostnader -147 -122 -751 -352

Övriga icke kassaflödespåverkande poster 12 119 47 153

Finansiella poster -167 -150 -659 -595

Betald skatt -191 -218 -790 -859

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 1 864 2 016 3 774 4 362

Förändringar i rörelsekapital

  Varulager 376 368 -421 -233

  Kortfristiga fordringar -987 -1 183 -42 -812

  Kortfristiga rörelseskulder 123 209 162 227

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 376 1 410 3 473 3 544

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag 0 0 -1 236 -248

Aktiverade utvecklingskostnader -202 -180 -673 -679

Utrustning för uthyrning -52 -62 -221 -299

Förvärv av anläggningstillgångar -208 -301 -945 -1 004

Kassaflöde från investeringsverksamheten -462 -543 -3 075 -2 230

Finansieringsverksamheten

Förändring av räntebärande skuld 1 126 -518 4 083 -277

Förändring av långfristiga fordringar 4 93 -79 303

Utbetald utdelning -4 0 -993 -989

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 126 -425 3 011 -963

Periodens kassaflöde 2 040 442 3 409 351

Likvida medel vid periodens början 1 064 1 237 1 148 1 254

Omräkningsdifferenser -1 622 -531 -3 075 -457

Likvida medel vid periodens slut 1 482 1 148 1 482 1 148

2014 2013

M kr 31-dec 31-dec

Skulder till kreditinstitut 20 752 17 169

Avsättningar för pensioner, räntebärande 3 271 2 298

Räntebärande skulder 24 023 19 467

Avgår likvida medel -1 482 -1 148

Räntebärande nettoskuld 22 541 18 319
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Förändring eget kapital 

 
 

 

Övrigt Innehav utan Summa

tillskjutet Balanserad bestämmande eget 

Mkr Aktiekapital kapital Reserver vinst Totalt inflytande kapital

Ingående balans per

1 januari 2013 119 5 960 -2 160 11 251 15 170 30 15 200

Utdelning -989 -989 -5 -994

Summa totalresultat för 

perioden 167 2 183 2 350 4 2 354

Utgående balans per 119 5 960 -1 993 12 445 16 531 29 16 560

31 december 2013

Ingående balans per

1 januari 2014 119 5 960 -1 993 12 445 16 531 29 16 560

Minoritetsintresse 0 304 304

Utdelning -989 -989 -4 -993

Summa totalresultat för 0

perioden 1840 960 2 800 23 2 823

Utgående balans per 119 5 960 -153 12 416 18 342 352 18 694

31 december 2014
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Koncernens nyckeltal 

 
 

 

 

 

Femårsöversikt 

 
 

2014 2013 För- 2012 2014 2013 För- 2012

kv 4 kv 4 ändr. kv 4 12 mån 12 mån ändr. 12 mån

Orderingång, Mkr 7 747 6 931 11,8% 6 648 26 817 25 395 5,6% 24 416

   d:o just. för valuta o. förvärv 3,0% 0,7%

Nettoomsättning, Mkr 8 458 7 757 9,0% 7 816 26 669 25 287 5,5% 24 248

   d:o just. för valuta o. förvärv 1,1% 0,6%

EBITA före omstrukturerings-, integrations- 

och förvärvskostnader 1 994 2 060 -3,2% 1 943 4 501 4 766 -5,6% 4 849

EBITA-marginal före omstrukturerings-, 

integrations- och förvärvskostnader 23,6% 26,6% -3,0% 24,9% 16,9% 18,8% -1,9% 20,0%

Omstrukturerings- och integrationskostnader -259 -53 -156 -1 162 -401 -184 

Förvärvskostnader -22 -1 -36 -38 -13 -44 

EBITA 1 713 2 006 -14,6% 1 751 3 301 4 352 -24,1% 4 621

EBITA-marginal 20,3% 25,9% -5,6% 22,4% 12,4% 17,2% -4,8% 19,1%

Vinst per aktie efter full skatt, kronor 4,15 5,19 -20,0% 4,43 6,01 9,59 -37,3% 10,58

Justerad vinst per aktie 5,56 5,82 -4,5% 5,52 11,75 12,74 -7,8% 13,23

Antal aktier, tusen 238 323 238 323 238 323 238 323 238 323 238 323 

Räntetäckningsgrad, ggr 5,7 6,9 -1,2 7,3

Arbetande kapital, Mkr 36 529 32 526 12,3% 31 920

Avkastning på arbetande kapital, procent 8,2% 12,8% -4,6% 13,1%

Avkastning på eget kapital, procent 10,4% 14,4% -4,0% 17,0%

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,21 1,10 0,11 1,21

Cash Conversion 65,6% 60,4% 5,2% 70,8% 72,9% 63,1% 9,8% 64,1%

Soliditet, procent 35,4% 37,4% -2,0% 35,4%

Eget kapital per aktie, kronor 78,44 69,60 12,7% 63,70

2014 2013 2012 2011 2010

Mkr 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec

Nettoomsättning 26 669 25 287 24 248 21 584 22 172

Nettovinst 1 448 2 295 2 531 2 537 2 280

Vinst per aktie 6,01 9,59 10,58 10,61 9,55
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Moderbolagets resultaträkning 

 
 

 

 

 

 

Moderbolagets balansräkning 

 
 

 

Information angående moderbolagets utveckling i rapportperioden  

januari-december 2014 

 

 

Resultaträkning  

Vid periodens utgång har fordringar och skulder i utländsk valuta värderats till balansdagens kurs och en 

förlust om 2 967 Mkr (69) ingår i finansnettot för perioden januari-december. Vidare ingår i finansnettot 

erhållna koncernbidrag om 3 625 Mkr (808).  

 

 
 

 

 

2014 2013 2014 2013

M kr kv 4 kv 4 12 mån 12 mån

Administrationskostnader -44 -37 -164 -150

Rörelseresultat -44 -37 -164 -150

Finansnetto 2 078 440 679 791

Resultat efter finansiella poster 2 034 403 515 641

Resultat före skatt 2 034 403 515 641

Skatt -10 -110 -12 -119

Nettovinst 2 024 293 503 522

2014 2013

Tillgångar    M kr 31-dec 31-dec

Materiella anläggningstillgångar 45 36

Andelar i koncernföretag 24 869 22 410

Uppskjuten skattefordran 43 32

Fordringar hos koncernföretag 5 716 6 552

Kortfristiga fordringar 49 38

Likvida medel 801 567

Summa tillgångar 31 523 29 635

Eget kapital och skulder

Eget kapital 8 582 9 068

Långfristiga skulder 14 282 13 347

Skulder till koncernföretag 2 309 3 534

Kortfristiga skulder 6 350 3 686

Summa eget kapital och skulder 31 523 29 635
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Förvärv under 2014 
Pulsion AG 

     Medical Systems förvärvade under första kvartalet 2014 drygt 78 % av aktierna i det tyska bolaget Pulsion 
AG. Bolaget, som är en leverantör av system för hemodynamisk monitorering, omsätter drygt 300 Mkr och 
har ca 130 anställda. Goodwill som uppkommit i samband med transaktionen hänför sig till merförsäljning av 
Medical Systems produkter. Det är inte praktiskt genomförbart att specificera vinsten för förvärvet sedan 
förvärvstillfället då en omfattande integration genomförts. Den uppkomna goodwillen är inte skattemässigt 
avdragsgill. 

Förvärvade nettotillgångar 
    

Mkr     Nettotillgångar     

Tillgångar och 
skulder vid 

förvärvstillfället 
Justering till 

verkligt värde Verkligt värde 

 
Immateriella tillgångar 

 
0 473 473 

 
Materiella tillgångar 

 
30   30 

 
Varulager 

  
46   46 

 
Övriga omsättningstillgångar 83   83 

 
Avsättningar 

  
0 -140 -140 

 
Övriga kortfristiga skulder 

 
-89   -89 

  Summa nettotillgångar   70 333 403 

  Goodwill         838 

  

Totalt förvärv med likvida medel, innehav hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

971 

  Nettoutflöde av likvida medel pga förvärvet   971 

  Innehav utan bestämmande inflytande   270 

       
  

Bolaget ingår i Getinges försäljning och rörelseresultat från och med den 1 mars 2014.   

        Altrax Group Ltd 
     Infection Control förvärvade under andra kvartalet 2014 aktierna i det engelska bolaget Altrax Group Ltd. 

Totalt förvärvspris uppgick till ca 51 Mkr. Bolaget, som tillhandahåller system för spårbarhet och 
kvalitetssäkring inom steriliseringssegmentet, omsätter ca 35 Mkr och har 30 anställda. Goodwill som 
uppkommit i samband med transaktionen hänför sig till förväntad merförsäljning av Infection Controls 
produkter. Det är inte praktiskt genomförbart att specificera vinsten för förvärvet sedan förvärvstillfället då en 
omfattande integration genomförts. Den uppkomna goodwillen är inte skattemässigt avdragsgill.  

Förvärvade nettotillgångar 
    

Mkr     Nettotillgångar     

Tillgångar och 
skulder vid 

förvärvstillfället 
Justering till 

verkligt värde Verkligt värde 

 
Immateriella tillgångar 

 
0 13 13 

 
Materiella tillgångar 

 
1   1 

 
Varulager 

  
5   5 

 
Övriga omsättningstillgångar 8   8 

 
Likvida medel 

  
8   8 

 
Avsättningar 

  
0 -3 -3 

 
Övriga kortfristiga skulder 

 
-7   -7 

  Summa nettotillgångar   15 10 25 

 
Goodwill 

  
    34 

  Totalt förvärv med likvida medel 59 

 

        

  Nettoutflöde av likvida medel pga förvärvet     

 
Betalda likvida medel för förvärvet 

  
59 

  Likvida medel i det förvärvade bolaget vid förvärvstillfället   -8 

       
51 

Bolaget ingår i Getinges försäljning och rörelseresultat från och med den 1 juni 2014. 
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Cetrea A/S 
     Medical Systems förvärvade under tredje kvartalet 2014 aktierna i det danska bolaget Cetrea A/S. Totalt 

förvärvspris uppgick till ca 110 Mkr. Bolaget, som utvecklar och marknadsför IT-system som används för 
resursplanering i realtid på sjukhus, omsätter ca 30 Mkr och har 30 anställda. Goodwill som uppkommit i 
samband med transaktionen hänför sig till merförsäljning av Medical Systems produkter. Det är inte praktiskt 
genomförbart att specificera vinsten för förvärvet sedan förvärvstillfället då en omfattande integration 
genomförts. Den uppkomna goodwillen är inte skattemässigt avdragsgill. 

        Förvärvade nettotillgångar 
    

Mkr     Nettotillgångar     

Tillgångar och 
skulder vid 

förvärvstillfället 
Justering till 

verkligt värde Verkligt värde 

 
Immateriella tillgångar 

 
35 21 56 

 
Varulager 

  
4   4 

 
Övriga omsättningstillgångar 2   2 

 
Avsättningar 

  
0 -5 -5 

 
Övriga kortfristiga skulder 

 
-30 -25 -55 

  Summa nettotillgångar   11 -9 2 

 
Goodwill 

    
68 

  Totalt förvärv med likvida medel 70 

 

      

 Bolaget ingår i Getinges försäljning och rörelseresultat från och med den 1 juli 2014. 

 

        Austmel Pty Ltd 
     Infection Control förvärvade under tredje kvartalet 2014 verksamheten i det australiska bolaget Austmel Pty 

Ltd. Totalt förvärvspris uppgick till ca 144 Mkr. Bolaget, som är specialiserat på produkter och tjänster för 
kvalitetssäkring av sterilisering och termiska processer, omsätter ca 80 Mkr och har ca 25 anställda. Nedan 
visas preliminär förvärvsanalys. Goodwill som uppkommit i samband med transaktionen hänför sig till 
förväntad merförsäljning av Infection Controls produkter. Det är inte praktiskt genomförbart att specificera 
vinsten för förvärvet sedan förvärvstillfället då en omfattande integration genomförts. Den uppkomna 
goodwillen är skattemässigt avdragsgill 

        Förvärvade nettotillgångar 
    

Mkr     Nettotillgångar     

Tillgångar och 
skulder vid 

förvärvstillfället 
Justering till 

verkligt värde Verkligt värde 

 
Immateriella tillgångar 

 
0 48 48 

 
Materiella tillgångar 

 
1 

  

 
Varulager 

  
4 

 
4 

 
Övriga omsättningstillgångar 0 

 
0 

 
Övriga kortfristiga skulder 

 
-2 

 
-2 

  Summa nettotillgångar   3 48 50 

 
Goodwill 

    
94 

  Totalt förvärv med likvida medel 144 

 

      

 Bolaget ingår i Getinges försäljning och rörelseresultat från och med den 1 september 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bokslutskommuniké för Getingekoncernen 2014.   Sida 23 av 23. 

 

 

Definitioner 
EBIT  Rörelseresultat 

EBITA  Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar som har identifierats i samband 

med företagsförvärv 
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar 

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

Justerad Vinst  Nettovinst justerat för förvärvskostnader, omstrukturerings- och integrationskostnader samt 

avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar med beaktande av skatteeffekt på 

samtliga poster.     


