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UPPDRAGSANALYS 

Återhämtning under 
tredje kvartalet  
Starkt tredje kvartal  
GHP uppvisade sin bästa Q3 hittills med positiva resultat inom alla 

tre segment Norden, International och Vårdsamverkan. 

Verksamheten återgick till normala nivåer under kvartalet vilket 

bidrog till positiv omsättningsökning. Dock har utvecklingen under 

senare delen av kvartalet visat på en andra våg av Covid-19 vilket kan 

påverka negativt under nästkommande månader. 

Vårdskuld har byggts upp som gynnar GHP framgent 
Det fokus som varit på att hantera Covid-19 stora delar av 2020 har 

skapat ett uppdämt behov av vård och behandlingar som måste börja 

betas av, något som kommer att gynna GHP. Bolaget såg 

återhämtning till mer normala nivåer under kvartalet. Dock har 

situationen gradvis försämrats under de senaste veckorna vilket gör 

situationen mer oklar under kommande månader. 

God kostnadskontroll 
GHP har visat en fin kostnadskontroll under 2020 och vi bedömer att 

man kommer kunna ta med sig en del av detta även under en 

normaliserad verksamhet, detta då man haft möjlighet att optimera 

många delar i sin verksamhet utan att det gått ut över den kvalitet 

man levererar.  

Bibehåller motiverat värde trots kortsiktig osäkerhet 
Vi prognosticerar en viss tillväxt under 2020 med en kraftigare 

återgång under 2021 och en ökad marginal. Vi gör inte några större 

förändringar sedan föregående kvartal utan behåller vårt motiverade 

värde på 21,8 kr per aktie med en uppsida till dryga 26 kr per aktie 

givet ett högre antagande om långsiktig tillväxt och marginaler. Vi ser 

affärsområdet International som mycket spännande att bevaka 

framöver då skalbarheten är intressant när man återgår till normal 

verksamhet och kan bedriva affärsutveckling för att växa sig större. 

Värt att notera är att bolaget gjorde en avyttring av ett delägt bolag i 

affärsområdet Norden som kommer ge en positiv resultateffekt under 

fjärde kvartalet på ca 19 MSEK. Vår prognos för 2020 innehåller ej 

denna post då det är en engångseffekt. 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 1 125 1 320 1 372 1 564

Rörelseres. (ebit) 57 63 80 102

Resultat f. skatt 57 57 76 97

Nettoresultat 38 36 49 63

Vinst per aktie 0,53 kr 0,51 kr 0,69 kr 0,89 kr

Utd. per aktie 0,30 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt n/a 17,3% 4,0% 13,9%

Rörelsemarginal 5,0% 4,8% 5,8% 6,5%

P/e-tal 41,1 42,9 31,6 24,7

EV/ebit 29,9 26,8 21,1 16,6

EV/omsättning 1,50 1,28 1,23 1,08

Direktavkastning 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
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Segment under kvartalet 

Norden – återgång till normala nivåer, håller det? 
Omsättningen uppgick till 232,5 MSEK tredje kvartalet 2020, jämfört 

med 221,9 MSEK Q2 2019. GHP noterar att nivåerna på klinikerna 

var tillbaka till nivåer som innan pandemin i slutet av perioden. GHP 

har uppvisat en god kostnadskontroll vilket också påverkat resultatet 

i positiv riktning. Bolaget kommer att expandera rygg- och 

ortopedverksamheten i Skåne och i slutet av 2021 öppnar en ny klinik 

med egna operationssalar i Malmö. Utveckling av Covid-19 under 

hösten gör utvecklingen något osäker under kommande månader. 

International – fortsatt fokus på stöttning av Covid-
19-patienter 
Omsättningen under Q3 2020 uppgick till 22,2 MSEK jämfört med 

28,1 MSEK Q3 2019.  

I Förenade Arabemiraten har sjukhusen fokuserat på att hantera 

Covid-19-patienter under andra kvartalet. Under det tredje kvartalet 

hade verksamheten delvis återgått till det normala men Covid-19 har 

igen tagit över och återhämtningen är försenad.   

GHP tecknade under juni 2019 ett femårsavtal (med möjlighet till 

förlängning) med Kuwait Medical Center Holding Company vilket 

innebär att GHP är operatör av Kuwait Hospital i Kuwait City. Under 

andra kvartalet avstannade verksamhetens planerade uppskalning då 

sjukhuset tillfälligt ställdes om till barnsjukhus. Det normala arbetet 

kunde ej fortgå som planerat vilket påverkade andra och tredje 

kvartalet negativt med ca 5 MSEK. 

Affärsutvecklingen fortgår där man har hög prioritet på diabetesvård 

i Saudiarabien. 

Vårdsamverkan – fortsatt effektivisering påverkade 
resultatet  
Vårdsamverkan minskade sin omsättning Q2 2020 till 23,7 MSEK 

jämfört med 24,2 MSEK Q2 2019. Resultatet förbättrades dock till 2,2 

MSEK upp från 1,3 MSEK under tredje kvartalet 2019. 

Omsättningsminskningen beror till stor del på minskad förmedling 

av vård. Resultatförbättringen är bl a en effekt av kontinuerligt arbete 

med att styra och analysera inköpt vård.  

  

 

 
 
 
 

 
 
Källa: Bolag, Analysguiden 

MSEK 2020 Q3 2019 Q3 2019
Norden 232,5 221,9 1097,1
International 22,2 28,1 94,3
Vårdsamverkan 23,7 24,2 121,9
Summa: 278,4 274,1 1313,3

Intäkter per område

MSEK 2020 Q3 2019 Q3 2019
Norden 9,9 3,9 81,2
International 6,5 10,8 27,2
Vårdsamverkan 2,2 1,3 -2
Övrigt -9,4 -9,4 -43,5
Summa 9,3 6,6 63
Finansnetto -1,5 -1,3 -5,7
Resultat f. skatt 7,7 5,3 57,2

Rörelseresultat före skatt
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Covid-19 påverkan 
Påverkan av Covid-19 på bolaget har påverkat bolaget under 2020 

med många uppskjutna patientbesök, ej behandling av riskgrupper, 

utlåning av anestesipersonal till offentlig vård vilket direkt påverkat 

möjligheten att göra egna operationer och givit en obalans i 

personalsammansättningen. Detta har under tredje kvartalet 

normaliserats men man skall såklart vara uppmärksam på den 

pågående andra vågen av Covid-19 och hur den kommer påverka 

vården under de närmaste månaderna.  

I Förenade Arabemiraten har bolaget i princip enbart behandlat 

Covid-19-patienter och uppstarten av sjukhuset i Kuwait har 

försvårats vilket fått en negativ påverkan på omsättningen. Viss 

återhämtning kunde skönjas under tredje kvartalet 2020 men en 

andra våg av Covid-19 har gjort att denna avstannat. 

Detta har fått en negativ påverkan på omsättningen men GHP har 

uppvisat en imponerande kostnadskontroll vilket gjort att 

resultatpåverkan ej är så stor som man kunnat befara. Vi gör 

antagandet att bolaget kommer att återgå till tillväxt under 2021 då 

det byggts upp en stor vårdskuld då mycket av den vård som normalt 

sker till stor del avstannat under delar av året. Bolaget har också 

effektiviserat många processer vilket med stor sannolikhet gör att vi 

kan anta något högre marginaler framåt.   
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Utfall och prognoser 
Under de senaste åren har bolaget visat på en god tillväxt, dock antar 

vi en marginell tillväxt under 2020 med en återgång till en 14%-ig 

tillväxt under 2021 då vi utgår från att Covid-19 är under kontroll från 

ett vårdperspektiv. Bolagets P/E-tal är således relativt högt men 

förväntas minska under kommande år då vi ser värdeskapande under 

kommande år främst från affärsområdet International som vi 

bedömer som mycket skalbart. Värt att nämna är också att GHP fått 

mycket uppskattning i regionen för det jobb man utfört under 

epidemin, något som mycket väl kan gynna bolaget i sina framtida 

etableringar i regionen. 

Vi har ett ökat marginalantagande under nästkommande år med en 

EBIT-marginal om 6,5% för 2021 givet de åtgärder bolaget gjort på 

kostnadssidan och som vi antar kan kvarstå framöver utan negativ 

kvalitetspåverkan. 
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Vi antar en ökning av EBIT från 80 MSEK  till 102 
MSEK tack vare marginalförbättring. 
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Värdering 
Bolaget består idag av tre segment: Norden, International och 

Vårdsamverkan. Bolagets EBIT-marginal har de senaste åren legat på 

ca 5% där International är det som haft högst marginal. Vi ser det 

området som en spännande del då marginalen är klart högre än de 

övriga segmenten och det kan bli en intressant tillväxt de kommande 

åren då man bl a satsat på ett lokalt affärsutvecklingskontor i 

Förenade Arabemiraten. Vi ser en klar uppsida i värderingen om man 

fortsättningsvis skulle kunna utveckla området både sett till 

omsättning och marginaler.  

Vad gäller värderingen utgår vi från tre scenarion där huvudscenariot 

är att bolaget växer med 12% kommande 5 år med en EBIT marginal 

om 6,5%. Vi har justerat upp marginalen från 5% till 6,5% tack vare 

bolagets bevisade förmåga att minska kostnaderna.  

I det pessimistiska scenariot så växer bolaget med 7% med en EBIT-

marginal om 5% och i det optimistiska scenariot ökar omsättningen 

med 15% kommande 5 år och att International ökar relativt de andra 

vilket gör att marginalen ökar till 7%. Evig tillväxt sätter vi till 3% och 

använder ett avkastningskrav på 8%. Vårt basscenario ger ett 

aktievärde på ca 21,8 kr per aktie medan det negativa scenariot 

ger ett värde på 13,4 kr och uppsidan bedömer vi idag till 26,4 kr per 

aktie. 

 

  

Vi justerar upp långsiktig 

EBIT-marginal från 5% till 

6,5% tack vare ökad 

kostnadskontroll – vilket 

påverkar värderingen positivt 

Bear: 7% tillväxt med EBIT 

marginal om 5%  

Base: 12% tillväxt med EBIT 

marginal om 6,5% 

Bull: 15% tillväxt med EBIT 

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 
 


