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GHP Speciality Care levererade ett mycket bra kvartals-
resultat, det bästa i bolagets historia med mycket stark 
organisk tillväxt. Bredden var stark då alla tre segment visade 
upp en resultatförbättring. Intäkterna ökade till 383,1 MSEK 
(330,4 MSEK) och resultat efter skatt uppgick till 23 MSEK 
(15,1 MSEK). Osäkerheten framöver med Covid-19 gör dock 
att bolaget kortsiktigt förväntar sig en betydande negativ 
finansiell påverkan under kommande kvartal då bolaget kom-
mer ha svårt att uppnå tillräcklig effektivitet i verksamheten. 
Vi bedömer dock att detta är en kortsiktig effekt och att det 
framöver kommer finnas ett uppdämt vårdbehov som kom-
mer gynna GHP. 

 

Kraftig vinsttillväxt under Q1 

GHP levererade ett kvartal med rekordhöga intäkter, upp 16% i 
årstakt. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet med hela 40%. 
Första kvartalet 2020 var relativt förskonat från effekterna av 
Covid-19 och bådar gott inför framtiden. 

Covid-19 tynger kommande kvartal 

I spåren av Covid-19 har uppskjuten vård och inställda besök gjort 
att det skapats en obalans i planeringen och utförandet av vård. 
Detta medför en negativ påverkan på lönsamheten, varför bolaget 
flaggar för att kommande kvartal kommer att påverkas klart 
negativt. 

Men tillväxten tillbaka redan 2021 

När vi blickar framåt kommer det finnas ett uppdämt behov av 
vård, vilket gör att GHP så småningom återgår till normal verk-
samhet. Vi bedömer dock att bolaget inte växer något under 
innevarade år utan att tillväxten är tillbaka först under 2021. Vårt 
värderingsintervall ligger mellan 13–27 kronor med ett motiverat 
värde på bolaget på 16,50 kronor per aktie. 
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Kort om bolaget: 
GHP Specialty Care är en svensk vårdgivare med verksamhet i Norden, 
Förenade Arabemiraten samt Kuwait. Bolagets kliniker är fokuserade på 
patientens totala vårdbehov inom utvalda diagnosområden där man 
genom hög volym uppnår bra kvalitet och effektivitet.  
 
Bolaget har tre segment 
 
GHP Norden bedriver verksamhet i 20 specialistvårdskliniker där varje 
klinik är fokuserad på patienter med problem inom ett av följande 
områden; rörelseapparaten, rygg, övervikt, hjärta, mage och tarm samt 
neurologiska, proktologiska och urologiska besvär. Man har även kliniker 
för specialisttandvård och idrottsmedicin. Geografiskt är bolagets 
verksamhet belägen i Stockholm, Göteborg samt Skåne/Köpenhamn. 
 
GHP International är en rådgivande ledningsfunktion som inför vård av 
högsta kvalitet på sjukhus främst i Mellanöstern. 
 
GHP Vårdsamverkan tar ett helhetsgrepp över patienten och söker 
eliminera onödiga läkarbesök genom att patienten diagnostiseras tidigt 
och skickas till lämplig läkare. Bolaget arbetar också digitalt både med 
diagnostik men även i vårddelen. Målet är att nå en högre kvalitet och en 
mer kostnadseffektiv vård. 
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Bra tillväxt i alla segment 
 
GHP uppvisade en tillväxt i alla tre segment under första kvartalet. 
För koncernen var tillväxten 15,9% jämfört med Q1 2019. För 
helåret 2020 bedömer vi att tillväxten kommer vara i princip 
oförändrad. Detta får dock räknas som ett hack i kurvan snarare 
än en trendförändring och vi räknar med fortsatt tillväxt redan 
från 2021 förutsatt en återgång till en mer normal tillvaro. 
 
Resultatet före finansiella poster uppgick till 30 MSEK upp från 
21,4 MSEK under Q1 2019. 
 

 
Källa: GHP Q1-20 

 

 
Källa: GHP Q1-20 

 

Segment under kvartalet 
 
Norden – bra start på 2020 
Omsättningen uppgick till 324,2 MSEK (286,4 MSEK) under första 
kvartalet med ett rörelseresultat om 33,1 MSEK (29,6 MSEK). Detta 
är det bästa kvartalet i GHP:s historia för segment Norden.  
 
Bolaget kunde rapportera en hög aktivitet under årets två första 
månader, men i andra halvan av mars börjades en nedgång i 
antalet patienter p.g.a Covid-19 märkas av. 
 
Jämfört med första kvartalet 2019, då GHP startade ett antal nya 
avtal vilket påverkade marginalen negativt, har bolaget under året 
anpassat verksamheten vilket förbättrat resultatet. 
 
 
 

MSEK 2020 Q1 2019 Q1 2019
Intäkter 383,1 330,4 1313
Tillväxt 15,9% 18,6% 17,2%
 - organisk 12,3% 17,4% 14,3%
 - förvärvad/avyttrad 3,2% 0,0% 1,8%
EBITDA 54,2 42,2 150,4
EBIT 30 21,4 63

GHP Försäljningsintäkter och resultat

MSEK 2020 Q1 2019 Q1 2019 MSEK 2020 Q1 2019 Q1 2019
Norden 324,2 286,4 1097,1 Norden 33,1 29,6 81,2
International 29,5 12,8 94,3 International 10,1 2,2 27,2
Vårdsamverkan 29,4 31,3 121,9 Vårdsamverkan 0,1 -0,3 -2
Summa: 383,1 330,4 1313,3 Övrigt -13,3 -10,1 -43,5

Summa 30 21,4 63
Finansnetto -1,8 -1,6 -5,7
Resultat före skatt 28,2 19,8 57,2

Intäkter per område Rörelseresultat före skatt

Norden 
 
Intäkter  324,2 MSEK (286,4 MSEK) 
Rörelseresultat   33,1 MSEK   (29,6 MSEK) 
Rörelsemarginal       10,2%          (10,3%) 
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International – nytt kontrakt drev tillväxt 
Omsättningen uppgick till 29,5 MSEK (12,8 MSEK) under kvartalet 
med ett resultat på 10,1 MSEK (2,2 MSEK). Segmentet uppvisar 
stark tillväxt främst drivet av det nya kontraktet i Kuwait som 
signerades i mitten av 2019. 
 
Bolaget har under 2019 gjort en förändring i hur intäkter från 
Förenade Arabemiraten redovisas. Detta medför att kvartalets 
intäkter och resultat har påverkats positivt med ca 6 MSEK jämfört 
med motsvarande kvartal förra året. Under det andra kvartalet 
kommer det att bli en negativ effekt om ca 6 MSEK av samma orsak. 
Om vi justerar för detta skulle omsättning och resultat legat på 23,5 
MSEK och 4,1 MSEK med en marginal om 17,4%. 
 
Även detta segment påverkades av Covid-19-situationen i slutet av 
kvartalet då restriktioner och resebegränsningar har införts. GHP 
fortsätter dock arbetet med affärsutveckling i regionen och är 
mycket uppskattat av sina kunder, vilket bådar gott givet 
ambitionerna att växa detta segment. 
 
Vårdsamverkan – effektivisering påverkade resultatet positivt 
Omsättningen uppgick till 29,4 MSEK (31,3 MSEK) under kvartalet 
med ett resultat om 0,1 MSEK (-0,3 MSEK). 
 
Detta område minskade sin omsättning något jämfört med Q1 
2019, vilket främst beror på en minskning av inköpt vård. En mindre 
engångseffekt på intäktssidan fanns också i jämförelse med första 
kvartalet förra året. Resultatet har trots intäktsminskningen 
förbättrats, främst genom kontinuerligt förbättringsarbete i vård-
upphandling samt en mindre indexuppräkning. 
 
Affärsområdet har under första kvartalet drivit ett flertal projekt i 
syfte att förbättra vårdkedjorna. GHP har lyckats identifiera ett antal 
effektiveringsprojekt som man även börjat se effekt av. Fortsatt har 
bolaget även drivit på utvecklingen av det digitala erbjudandet till 
både patienter och kunder. Genom det ökande behovet av digital 
kommunikation i samband med Covid-19 så har GHP hastigt kunna 
stärka upp detta till både patienter och kunder. 
 
 
 
 
 
 

International 
 
Intäkter     29,5 MSEK (12,8 MSEK) 
Rörelseresultat    10,1 MSEK  (2,2 MSEK) 
Rörelsemarginal       34,2%          (16,9%) 

Vårdsamverkan 
 
Intäkter     29,4 MSEK (31,3 MSEK) 
Rörelseresultat      0,1 MSEK  (-0,3 MSEK) 
Rörelsemarginal           0,3%          (n/a) 
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Covid-19 påverkan 
GHP presterade ett första kvartal 2020 som på många sätt var det 
bästa i bolagets historia. Under sista delen kom dock effekterna av 
Covid-19, vilket accelererat under andra kvartalet med fler 
uppskjutna patientbesök, utlåning av personal, reserestriktioner 
m.m. Detta är något som påverkar bolaget klart negativt eftersom 
en stor del av kostnaderna är fasta personalkostnader. GHP har i 
viss mån kunnat parera den minskade efterfrågan genom bland 
annat uthyrning av personal. 
 
Nettoeffekten är dock negativ och kommer så att vara tills läget 
normaliseras. Vi har i våra prognoser antagit i princip nolltillväxt för 
år 2020 och en återgång till 14% tillväxt för 2021. 
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Utfall och prognoser 
 
Bolaget har uppvisat en god tillväxt de senaste åren, men vi antar 
en nolltillväxt under 2020 på grund av Covid-19. Under 2021 antar 
vi en återupptagen tillväxt på omkring 14%. Det gör att bolaget 
handlas på ett relativt högt p/e-tal under innevarande år, men det 
är något man får bortse från och se till det underliggande värde-
skapandet framgent. Under 2020 antar vi en försvagad EBIT-
marginal på grund av negativa effekter från Covid-19, vilket bolaget 
inte fullt ut kan parera på kostnadssidan. Nästkommande år antar 
vi en normalisering av lönsamheten. 
 

 
Källa: Analysguiden 

 

 
 
  

Utfall och prognoser
MSEK 2018 2019 2020p 2021p
Intäkter 1125 1320 1346 1534
- tillväxt 17% 2% 14%
EBIT 57 63 40 77
ebit-marginal 5% 5% 3% 5%
Vinst efter skatt¹ 38 36 23 46
Vinst per aktie¹ 0,55 0,53 0,34 0,68
P/E-tal 39,7 19,9
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Värdering 
GHP består i dag av tre segment: Norden, International och Vård-
samverkan. Bolagets EBIT-marginal har de senaste åren legat på 
ca 5%, men International har legat betydligt högre Vi ser det 
området som en spännande del framöver givet den goda lön-
samheten i kombination med intressanta tillväxtutsikter. GHP har 
bland annat satsat på ett lokalt affärsutvecklingskontor i Förenade 
Arabemiraten. Vi ser en klar uppsida i värderingen om bolaget 
skulle kunna fortsätta utveckla affärsområdet. 
 
Vad gäller värderingen utgår vi från tre scenarion där huvud-
scenariot är att bolaget växer med 12% per år under de kommande 
fem åren med en EBIT marginal om 5%. 
 
I det pessimistiska scenariot så växer bolaget med 7% per år med 
en EBIT-marginal om 5%. I det optimistiska scenariot är den årliga 
tillväxten 15% samtidigt som en högre tillväxt inom höglönsamma 
affärsområdet International gör att EBIT-marginalen ökar till 7%. 
 
Evig tillväxt sätter vi till 3% och vi använder oss av ett 
avkastningskrav på 8%. Vårt basscenario ger ett aktievärde på 
ca 16,50 kr medan det negativa scenariot ger ett värde på 13,6 kr 
och uppsidan bedömer vi i dag till ca 27 kr per aktie. 
 
Känslighetsanalys 
 

 
  

MSEK Bear Base Bull
NPV 1 125      1 325           2 023       
Nettoskuld¹ 144 -         144 -              144 -          
Optionsvärde 51 -           51 -                51 -            
Summa 930          1 131           1 829       
Antal aktier 68,5        68,5              68,5         
Värde per aktie 13,6        16,5             26,7         
¹ justerad för IFRS-16 leasingskulder

Bear: 7% tillväxt med EBIT-marginal om 5% 
 
Base: 12% tillväxt med EBIT-marginal om 5% 
 
Bull: 15% tillväxt med EBT-marginal om 7% 
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Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 
sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 
kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 
analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 
investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som 
uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget 
tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande 
under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna 
har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 
denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av 
intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 
dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 
orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 
Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 
och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 
Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 
kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 
indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Joakim Kindahl äger inte och får heller inte äga aktier i det 
analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Joakim Kindahl, Aktiespararna 

 

 


