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STARK EXPANSION
OCH FORTSATT
UTVECKLING
• Förvärv av Specialistkliniken för Dentala Implantat och start
av dentalklinik i Leeds.
• Start av Vita Bariatric Clinics Skåne.

Global Health Partners omsättning (MSEK)
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• Unikt samarbete med Södersjukhuset i Stockholm
inom ablationsområdet.
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• Mycket god organisk tillväxt för klinikerna inom
Service Line Spine.
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• Flytt av listning till NASDAQ OMX Stockholm från
AIM London.
• Genomförd nyemission i oktober 2008.
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VD-ORD

Per Båtelson, VD
Global Health Partner.

VÅRA PARTNERS ÄR
NYCKELN TILL VÅR
FRAMGÅNG
Bäste aktieägare,
Global Health Partner har just påbörjat sitt tredje fulla verksamhetsår och det finns anledning att reflektera över erfarenheterna
av vår affärsmodell och strategi sedan starten hösten 2006.
För närvarande har vi tolv kliniker i drift och ett antal under
uppstart 2009. Vi har en stark kärna av kliniska partners som
nu verkat som delägare i sina kliniker över en årscykel och
som vi kunnat följa som ledare för sina verksamheter.
Under 2008 har vi börjat följa våra medicinska resultat och
i olika former kunnat jämföra med motsvarande verksamheter
framförallt på offentliga sjukhus.
Vidare har kundrelationer, patienttillfredsställelse och effektiviteten i våra processer utvärderats jämfört med vad som är
standard i sjukhussektorn.
”Kvalitet genom specialisering”, Global Health Partners
ledstjärna, har satt sig väl och målet är att de närmaste åren
leda i bevis att detta förhållningssätt gagnar alla intressenter
i sjukvården.
Våra erfarenheter hittills säger oss att vi är på rätt väg. Vi har
en självkritisk inställning till det vi gör och en beredskap till
förändring när den är nödvändig. Kvalitativa och ekonomiska
resultat visar att vår affärsmodell fungerar som det var tänkt
och vi kan konstatera att det är en stor fördel när våra kliniska
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partners tar det fulla ledaransvaret och kombinerar detta med
aktiv klinisk verksamhet. Förutom mycket nöjda patienter
börjar vi dessutom få material och data för att visa överlägset
bättre medicinska resultat. Vi söker nu aktivt internationella
jämförelseobjekt och kommer under 2009 att kunna börja
publicera denna typ av data.
Vi verkar för att ta ett helhetsansvar för våra patienter, från
tidpunkten när vi får remissen eller då patienten själv söker
till oss, till den tidpunkt då uppföljningen av behandlingen
kan avslutas, ofta fem år efter att den utförts. Vi arbetar också
för att ha en så bred kundkrets som möjligt av både offentligt
och privat finansierade patienter, även utlandspatienter, för
att säkerställa höga volymer och ett brett panorama av
diagnoser och komplexitet. Förutom uppenbara skalfördelar
skapas också högkompetenta arbetsplatser som attraherar
de bästa. Vi kan också konstatera att mindre, kvalificerade
och väl sammanhållna arbetsplatser ger bättre trivsel och
lägre personalomsättning och sjukfrånvaro.
Under 2008 lanserades några banbrytande koncept som vi
kommer att fortsätta utveckla de närmaste åren. Inom området
Bariatrics kunde en ny ersättningsform introduceras med ett
totalpris för hela behandlingskedjan och med garanti som
innebär att vi tar fullt kostnadsansvar för den medicinska kvaliteten och eventuella komplikationer under en tolv månaders
period efter behandling. Detta har fått ett starkt gensvar från
framförallt de offentliga beställarna och håller på att spridas
till andra områden. Det skapar också en större trygghet för

VD-ORD

Medina Pasalic, sköterska, tillsammans med Per Ekenbäck, specialist Oral Protetik och
Thomas Kallus, klinikchef och VD på Specialistkliniken för Dentala Implantat i Nacka.

beställarna när en vårdgivare är beredd att ta ett ekonomiskt
ansvar för kvaliteten.
Unika samarbeten med offentliga sjukhus, även universitetssjukhus, har också startats där vi kunnat etablera egen
verksamhet på, och i samverkan med, det offentliga sjukhuset. Det mest långtgående exemplet är etableringen av
Sveriges modernaste anläggning för behandling av patienter
med oregelbunden hjärtverksamhet, så kallad arytmi, på
Södersjukhuset i Stockholm. Verksamheten som startar
under våren 2009 kompletterar Södersjukhusets egen hjärtverksamhet med behandlingsalternativ som hittills enbart
funnits på universitetssjukhus. Denna samarbetsmodell
underlättar vår etablering av ny verksamhet och kortar ledtiderna för klinikuppbyggnad. Den ger också fördelar för
vår hyresvärd, det offentliga sjukhuset, i form av mer intäkter
och kompletterande behandlingar. Det är vår avsikt att gå
vidare med denna etableringsmodell och också testa den
utanför Sverige.
Koncernen har utvecklats väl under 2008. Global Health
Partner har ökande intäkter och en god lönsamhet på kliniknivå.
Vi har haft uppstartskostnader under 2008 som dragit ner den
totala lönsamheten, liksom några större utvecklingsprojekt
framförallt inom området Bariatrics. Ett antal uppstarter är
också på väg, som behöver resurser från moderbolaget. Så
är det och så kommer det att fortsätta. Vi behöver en större
klinikbas för att avlasta moderbolagets projekt- och utvecklingskostnader, därför måste vi fortsätta att växa.

Vi har också organiserat oss, både för att klara att utveckla
och stödja befintliga kliniker, bland annat för att säkra den
organiska tillväxten, och också för fortsatt tillväxt genom tillsättandet av dedikerade ledare för våra Service Lines Spine,
Dental och Bariatrics.
Marknadsförutsättningarna för fortsatt tillväxt är goda, både
i Skandinavien och UK. Vi har också förberett några insteg
i marknader utanför dessa geografier under 2009. Däremot
påverkar den internationella finanskrisen även oss, det finns
inte samma möjligheter att belåna nya verksamheter som
tidigare, vilket innebär en hårdare prioritering och en mer
försiktig hållning till större förvärv.
Inför 2009 är vår förhoppning att kunna leva upp till ambitionerna som uttrycktes i Global Health Partners noteringsprospekt
från september 2008. Vi skall klara att starta minst en ny klinik
per kvartal i våra utvalda diagnosområden och säkra en fortsatt
god lönsamhetsutveckling. Marknadskommunikationen kommer också att uppgraderas under 2009 och vi hoppas därmed
få en mer aktiv relation till er som aktieägare.

Per Båtelson, VD
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AFFÄRSMODELL, MÅL OCH STRATEGI

AFFÄRSMODELL,
MÅL OCH STRATEGI
Global Health Partner bildades våren 2006 av Per Båtelson,
grundare av och före detta koncernchef i Capio, tillsammans
med Johan Wachtmeister, före detta VD i Ledstiernan och
medgrundare av Stockholm Spine Center. Sedan oktober 2008
är bolaget noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

behandlingsområden eller så kallade Service Lines, med
ambitionen att bli en ledande global aktör inom dessa. Vi tror
starkt på att all sjukvård, även högspecialiserad vård kan drivas
både mer effektivt och med högre kvalitet i kliniker utanför
de stora traditionella sjukhusen. En hög volym kombinerat
med fokusering och specialisering bidrar också till att attrahera
de bästa läkarna.

Global Health Partners affärsmodell och strategi har vuxit
fram utifrån de behov och förutsättningar som finns på den
europeiska sjukvårdsmarknaden. Global Health Partner driver
högspecialiserad vård inom ett begränsat antal utvalda

Global Health Partners strategi kan sammanfattas i nedanstående fyra huvudpunkter:

Bakgrund

Kvalitet genom
specialisering
– Service Lines

Partnerskapsmodell

Decentraliserad
affärsmodell

Snabb tillväxt på
utvalda marknader

• Erbjuda hela vårdkedjan
inom väldefinierade
diagnosområden

• Ledande specialistläkare
kombinerat med entreprenörskap

• Liten overhead:
– Kvalificerat, men
begränsat centralt stöd

• Stora volymer och hög
komplexitet

• Delägande och medinvestering ger ett gemensamt
intresse för bolagets
utveckling, lånsiktighet
och ansvarstagande

• Snabb anpassning till
förändrade marknadsförutsättningar

• Etablering på
marknader med:
– hög förekomst av
patienter inom relevanta
behandlingsområden

• Fokus på hög kvalitet
• Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad för
att stärka volymtillväxt
• Nätverk av samarbetande
kliniker för att säkerställa:
– varumärkesvärde
– skalfördelar
– möjlighet att jämföra
stora mängder data
kring resultat m.m.

• Internationellt kollegialt
nätverk dedikerat till
att samarbeta och dela
resultat och erfarenheter
• Enkla och få, men strikta
regler för styrning, finansiering, riskhantering etc.
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• Självständiga kliniker med
engagerad och integrerad
klinik- och affärsledning
• Projekt för att driva skalfördelar initieras och leds
av klinikerna

– otillräckligt offentligt
utbud
– möjlighet till bred
kundbas
– hög patientmedvetenhet
• Tillväxt:
– Förvärv
– Nystarter/nyetableringar
– Partnerskap, både med
offentliga och privata
sjukvårdsaktörer

AFFÄRSMODELL, MÅL OCH STRATEGI

Resultatmätning ur ett helhetsperspektiv
För att förstå och omsätta värdet av den sjukvård som bedrivs
krävs mätbarhet ur flera perspektiv. Subjektiv kvalitet mäter
patientens upplevelse av vården, t.ex. bemötande och delaktighet samt resultat i förhållande till förväntningarna.
Objektiv kvalitet mäter de kliniska och medicinska resultaten
bl.a. genom komplikationer, infektioner och återgång till arbete.
Effektivitetsperspektivet definierar resursutnyttjande, exempelvis kostnad per patient, ledtider och kvalitetsbristkostnader.

Den underliggande efterfrågan på sjukvårdstjänster växer
till följd av flera faktorer. De viktigaste är:
• Demografi – en åldrande befolkning kommer att leda
till ökat behov av sjukvård
• Patientmakt – efterfrågan på förbättrade servicenivåer
och tillgänglighet
• Utveckling av medicinsk teknologi – gör behandling
tillgänglig för nya eller utökade patientgrupper

Mål
Genom Global Health Partners affärsmodell ges förutsättningar
att nå en balans mellan dessa perspektiv på en hög nivå. De
resultat vi hittills har kunnat ta fram visar att vår strategi styrker
vår ledstjärna ”Kvalitet genom Specialisering”. Vi fortsätter våra
ansträngningar att hitta fler mätetal där resultaten kan jämföras
både internt inom varje Service Line och med andra vårdgivare.

Marknad
Global Health Partners kunder kan indelas i följande grupper:
• offentliga avtalskunder, t.ex. landsting och Försäkringskassan
• privata försäkringsbolag
• privatpersoner
Genom att ha en bred kundbas, även inom respektive bolag,
minskar beroendet av enskilda avtal och därmed risken.

Global Health Partner har som mål att expandera snabbt för
att ta tillvara möjligheterna på den växande marknaden för
specialiserad privatvård. Bolaget har därför antagit en strategi
som omfattar både förvärvsbaserad och organisk tillväxt
genom nyetableringar.
Global Health Partner har ställt upp följande finansiella mål
för den kommande treårsperioden:
• Genomsnittlig omsättningstillväxt på mer än 30 procent per
år. Ytterligare förvärvsmöjligheter skulle kunna öka denna
siffra avsevärt.
• Att uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent under
räkenskapsåret 2011, netto efter alla centrala, utvecklings-,
start- och projektkostnader.

Service Lines
Privat
23%
Offentlig
65%

Global Health Partner
har en bred intäktsbas.

Försäkringsbolag
12%

För Global Health Partner innebär specialiseringen även avgränsade och väldefinierade marknader per Service Line. Vi väljer
gärna områden där en klinik per en miljon invånare skulle ge
lokala eller regionala marknadsandelar om 10 – 25 procent.
I ett land som Sverige med cirka 9 miljoner invånare avser vi
att etablera 3 – 5 kliniker per Service Line (inom Dental något
fler), vilket skulle innebära en klar marknadsledande ställning.
Hälso- och sjukvårdsmarknaden är en stor och betydande sektor i samhället. I de nordiska länderna utgör sjukvårdsutgifterna
cirka 8,6 procent av BNP och den totala sjukvårdsmarknaden
uppgick till cirka 510 miljarder SEK 2007. Den brittiska sjukvårdsmarknaden uppgick 2007 till cirka 1 150 miljarder SEK.

Global Health Partners geograﬁska närvaro
Vi har hittills inriktat oss på fyra vårdområden/Service Lines:
Spine, Dental, Bariatrics och Orthopaedics. I maj 2009
tillkommer vårt nya center för arytmi. Vi ﬁnns idag
etablerade i Sverige, Norge, Storbritannien och Egypten.
•
•
•
•
•

Spine – 3 kliniker
Dental – 4 kliniker
Bariatrics – 5 kliniker
Orthopaedics – 2 kliniker
Arrhythmia – 1 klinik (fr.o.m. maj 2009)
Huvudkontor

Global Health Partner har satt upp följande kriterier som
skall uppfyllas för att starta en Service Line:
• Växande och ej tillgodosett behov
• Existerande medicinska resultat är ej i nivå med vad som
kan uppnås, ”Golden standard”
• Brist på kvalificerade specialister
• Höga uppstartskostnader
• Rimlig möjlighet att etablera regional dominans
• Skalfördelar och synergier vad gäller att sätta upp kliniker
• Potential att ta hand om hela vårdcykeln
• Elektiv vård, ej akutvård

Doktor Martin Skeppholm
arbetar som ryggkirurg på
Stockholm Spine Center.

Service Line Spine
Service Line Spine bedriver verksamhet inom ryggkirurgi och
rehabilitering och står för den största omsättningen inom
Global Health Partner. De två största klinikerna, i Stockholm
respektive Göteborg, har haft en mycket bra utveckling under
2008 både avseende tillväxt och resultat. Efterfrågan är stor
både från offentliga och privata kunder. Klinikerna gjorde över
1 800 ryggoperationer under 2008, vilket gör oss till den överlägset största aktören på den svenska marknaden.
Även Bergen Spine Center i Norge är ett högvolymcenter
som utför nästan 500 operationer per år. För många patienter
är våra högspecialiserade Spine Centers den vårdgivare som
äntligen kan bota eller förbättra deras sjukdomstillstånd. Vår
ledstjärna är att kunna erbjuda en helhetssyn på det problem
patienten har och upplever. Stockholm Spine Center är en
föregångare inom branschen och kompletterar ryggkirurgin
med multiprofessionell rehabilitering. Konceptet har visat sig
mycket framgångsrikt och vår ambition är att införa det på
samtliga våra Spine Centers.

Ryggrehabilitering på Stockholm Spine Center
– ett unikt behandlingskoncept
En grundläggande idé för Stockholm Spine Center (SSC) är
att man på samma klinik ska kunna erbjuda både kirurgi och
rehabilitering. SSC är den enda klinik i Sverige som har denna
helhetssyn. Vi ser inte detta som ett motsatsförhållande utan
snarare som att kirurgi är en del av den multiprofessionella
ryggrehabiliteringen. Det är inte heller alltid antingen eller, utan
ofta en kombination av behandlingar som är bäst för patienten.

naprapat eller kiropraktor. Alla yrkesgrupper tror på en biopsykosocial förklaringsmodell till ryggbesvär och dess effekter,
dvs. både uppkomst och effekterna av ryggsmärta kan förklaras
ur ett biologiskt perspektiv (t.ex. diskbråck), psykologiskt
perspektiv (t.ex. depression) och ur ett socialt perspektiv (t.ex.
arbetslöshet). Efter de olika enskilda undersökningarna hålls
en teamkonferens där man kommer överens om vad man tror
är de grundläggande problemen och hur de ska åtgärdas.
Därefter träffar teamet patienten och man kommer tillsammans överens om ett åtgärdsprogram. Denna grundliga
bedömningsvecka är mycket uppskattad av patienterna, ofta
uttrycks att det är första gången som någon lyssnat på problemen under alla år i sjukvårdssystemet. Ibland kan denna
bedömning räcka för att patienten ska kunna gå vidare på
egen hand med sina problem, alltid är det en bra grund för
fortsatt rehabilitering.
Cirka 70 procent av fallen går vidare till grupprehabilitering
som har kognitiv beteende terapi som grund. Max tolv personer i samma grupp får undervisning under tre månader
i bland annat hur man ska hantera smärtan, strategier för
att klara av sin situation, avslappningsövningar och träning.
Förutom gruppträffar sker efter behov enskilda behandlingar
hos de olika yrkesgrupperna. Fokus ligger på fortsatt aktivitet
och, genom träffar med Försäkringskassan och arbetsgivare,
på återgång till någon form av arbete. Resultaten, som tagits
fram av ett oberoende vetenskapligt råd, har visat på
kraftigt ökad livskvalitet och hög återgång i arbete trots
långvarig sjukskrivning.

Om det är ett komplext fall som varit långvarigt och orsakar
sjukskrivning görs först en grundlig utvärdering av personens
ryggproblem. Under en bedömningsvecka träffar patienten
rehabläkare, ryggkirurg, psykolog, kurator, sjukgymnast samt

Service Line Spine 2008
Kliniker

Ägarandel,
%

Kategori

Antal
anställda

Antal
operationer

Omsättning,
MSEK

Stockholm Spine Center

90

Operativ enhet

75

1 211

121,2

Spine Center Göteborg

63

Operativ enhet

45

599

50,1

Bergen Spine Center

37

Operativ enhet

20

479

30,2
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SERVICE LINE SPINE

MÅLET MED ALL BEHANDLING PÅ VÅRA SPINE CENTERS
ÄR ATT FÖRBÄTTRA PATIENTENS LIVSKVALITET,
MED MÖJLIGHET TILL RÖRELSE OCH ARBETE
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Personal på Specialisttandvården
vid Sophiahemmet i Stockholm.

Service Line Dental
Service Line Dental, med verksamhet inom specialisttandvård,
har under 2008 haft en mycket god tillväxt. I april 2008 förvärvades Specialistkliniken för Dentala Implantat (SFDI) i Nacka,
Stockholm vilken är landets största privata enhet för specialisttandvård. SFDI är också som enda privata specialisttandvårdsenhet godkänd av Socialstyrelsen som utbildningsklinik för
erhållande av specialistbehörighet.
I och med förvärvet av SFDI är Global Health Partner med
klinikerna på Sophiahemmet och i Norrköping Sveriges största
producent av privat specialisttandvård.
I Leeds startade Global Health Partner i januari 2008 en klinik
med specialisering på tandimplantatkirurgi, The Concord
Dental Implant Clinic. Kliniken är planerad att bli den första
av flera i Storbritannien.

att ”odla” de goda terapeuter patienterna vill möta i vården.
Förmågan att prioritera helheten, patienten och den professionella kompetensen är avgörande.
Tandvårdens normgivande aktörer såsom fakulteter, försäkringskassan, landstingen, tandläkarorganisationerna och industrin har på senare tid endast tillerkänt specialistkompetensen
– egenarten – ett begränsat värde. I den färska tandvårdsreformen i Sverige likabehandlas allmän- och specialisttandvård ur ekonomiska och kontrollerande aspekter. I syfte att
från standardiserad vård särskilja en unik vårdkvalitet koncentrerar SFDI alla berörda specialiteter under ett tak. Härigenom
säkerställs hela vårdkedjans kvalitetskontroll, vilket direkt
kommer den enskilda patienten till del. SFDI har ambitionen
att vara vårdens goda exempel och tjäna patient, remitterande
kolleger och samhälle.

Specialistkliniken för Dentala Implantat – SFDI
SFDI har satt patienten i centrum och utvecklat en vårdenhet
baserad på evidens och mänsklig omsorg. Verksamheten
bygger på ansvar, enkelhet och tillgänglighet. Strävan efter
finansiell framgång genom att effektivisera vårdkedjan och
produktiviteten genomsyrar verksamheten och har fäst fokus
vid rationalitet och långsiktig kvalitetskontroll.
Ett specialistteam som utför komplicerad specialisttandvård
med regelbunden, hög frekvens säkerställer ett behandlingsresultat av hög, beständig kvalitet. Specialistkompetensen
administreras och legaliseras av Socialstyrelsen. SFDI har
Socialstyrelsens auktorisation att utbilda specialister i Oral
Protetik. Utbildningsuppdraget kommer patienterna till godo
genom att specialisterna lyfter sig till en högre teoretisk kunskapsnivå vilket skapar förhöjd klinisk skicklighet. SFDI strävar
efter att skapa en professionellt öppen och kritisk miljö, för

Service Line Dental 2008
Kliniker

Ägarandel,
%

Kategori

Antal
anställda

Antal
operationer

Omsättning,
MSEK

Specialisttandvården vid Sophiahemmet

51

Operativ enhet

14

n/a

29,5

Specialistkliniken för Dentala Implantat

99

Förvärv

35

n/a

46,1

Specialistkliniken i Norrköping

41

Operativ enhet

7

n/a

11,1

Concord Dental Implant Clinic

100

Nystart

3

n/a

1,6
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SERVICE LINE DENTAL

EN HÖG GRAD AV
SPECIALISERING OCH PROFESSIONALISM
GARANTERAR VARJE PATIENT BÄSTA MÖJLIGA VÅRD
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Marie Odin är dietist
på Vitaklinikerna vid
Sophiahemmet i Stockholm.

Service Line Bariatrics
Inom detta område behandlas patienter för fetma, med fokus
på kirurgi. Förekomsten av sjuklig övervikt eller fetma antar
epidemiska former i hela västvärlden. WHO bedömer att
närmare 150 miljoner människor kommer att lida av fetma
i Europa 2010. Dessa människor utvecklar vanligtvis olika typer
av följdsjukdomar såsom diabetes typ II, högt blodtryck och
infertilitet. Såväl övervikten som följdsjukdomarna orsakar stort
lidande hos patienterna och resulterar i höga sjukvårdskostnader. Studier visar att den mest framgångsrika behandlingen
för svårt överviktiga är kirurgi. Global Health Partners kliniker
använder sig främst av den metod som kallas gastric bypass,
där en liten magsäcksficka skapas och kopplas direkt till tunntarmens mellersta del.
Vita Bariatric Clinics Stockholm som bedriver verksamhet vid
Sophiahemmet (Vitaklinikerna vid Sophiahemmet) har under
året utökat kapaciteten och omsättningen har nästan fördubblats. Under 2008 genomfördes 379 operationer varav 268
gastric bypass. De operationer som inte utgjorde gastric
bypass var allmänkirurgiska ingrepp såsom bråck- och galloperationer. Antalet ökade kraftigt under 2008 till följd av
förvärvet av Nordahls kirurgi. Verksamhet har också bedrivits
i Skåne, genom Vita Bariatric Clinics Skåne (Vitaklinikerna Lund),
där en kökortningsinsats under 2008 uppskattades mycket av
såväl patienter som personal och beställare.

hyrdes operationssal och vårdavdelning och Vitaklinikerna
tillhandahöll operationsutrustning, kirurger, operationssköterskor och all anestesipersonal för operationerna som
planerades in under sju arbetsveckor. För att kunna genomföra
det tuffa schemat med sex operationer per dag under tre till
fyra dagar per vecka krävdes att stora delar av de befintliga
rutinerna på CSK förändrades. Bland annat behövdes mycket
snabba bytesrutiner och en flexibel organisation. Sjuksköterskor
och läkare hjälpte till i bytet mellan patienter och utvecklade
ett mycket bra samarbete, samtidigt som de förbättrade
rutinerna. Efter en vecka exkluderades till exempel den postoperativa avdelningen och patienterna fördes direkt till vårdavdelningen för övervakning och mobilisering.
All verksamhet sköttes under kontrollerade former och effektivitet och patienttillfredsställelse mättes kontinuerligt. Få
och inga allvarliga komplikationer rapporterades. Sjukhusledningen uttryckte att det bästa med detta projekt var att
kunna visa hela sjukhuset att det finns stora förändringar att
göra och att det går att förbättra rutiner genom att studera
hur andra gör och därigenom leverera högkvalitativ vård med
förbättrad effektivitet.

Under första kvartalet 2009 har tre nya Bariatric Centers startat,
i Birmingham, Bergen och Kairo.

Privatdriven vård på offentligt sjukhus i Skåne
Våren 2008 fick Vitaklinikerna i Lund uppdraget att operera
150 överviktiga patienter med gastric bypass, genom en
kökortningssatsning för Region Skåne. Region Skåne ville
utnyttja tomma lokaler på Centralsjukhuset i Kristianstad
(CSK) för operationer och postoperativ vård. Enligt avtalet
Service Line Bariatrics 2008
Kliniker

Ägarandel,
%

Kategori

Antal
anställda

Antal
operationer

Omsättning,
MSEK

Vita Bariatric Clinics Stockholm

64

Operativ enhet

4

379

35,3

Vita Bariatric Clinics Skåne

98

Nystart

2

150

13,1

Vita Clinics UK

100

Nystart 2009

n/a

n/a

n/a

Bariatric Center Bergen

90

Nystart 2009

n/a

n/a

n/a

Bariatric Centre Cairo

70

Nystart 2009

n/a

n/a

n/a
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SERVICE LINE BARIATRICS

VI ERBJUDER INDIVIDANPASSAD ÖVERVIKTSBEHANDLING
FÖR ATT GE PATIENTEN EN VARAKTIG VIKTNEDGÅNG
OCH ETT HÄLSOSAMMARE LIV
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Sjukgymnast Hanna Lööw arbetar
på OrthoCenter Stockholm.

Service Line Orthopaedics
Global Health Partners satsning på ortopedi består av två
huvuddelar, dels proteskirurgi och dels idrottsortopedi.
OrthoCenter Göteborg (IFK-kliniken) flyttade i början av 2008
till nya lokaler i den nybyggda Annedalskliniken. Efter en del
uppstartsproblem fick verksamheten upp volymerna under det
sista kvartalet. Förutsättningarna för fortsatt expansion är goda.
Stockholms Specialistvård AB ändrade under året namn till
OrthoCenter Stockholm AB för att tydligare profilera verksamheten som från 2008 enbart omfattar ortopedisk verksamhet,
men också för att namnbytet ger en närmare koppling till
Global Health Partner och OrthoCenter Göteborg. Koncentrationen på ortopedisk verksamhet har möjliggjort ett ökat
antal operationer av primära höft- och knäledsplastiker som
under föregående år uppgick till cirka 750 stycken. Det innebär
att OrthoCenter Stockholm är bland de tio största producenterna av höft- och knäledsplastiker i Sverige.

Fritt vårdval för höft- och knäproteser i Stockholm

Det är endast patienter som inte kräver de stora sjukhusens
resurser för eventuella komplikationer till följd av sjukdomstillstånd i samband med operationer som omfattas av det fria
vårdvalet. Förutsättningen för det fria vårdvalet för patienterna
är att de måste få en remiss till en auktoriserad vårdgivare.
Dessa remisser ska skrivas från privata ortopeder eller från
allmän läkare som då måste ta ställning till patientens allmänhälsotillstånd, men också ordinera adekvata röntgenbilder
för att möjliggöra ett ställningstagande för en eventuell
plastik. Detta utgör givetvis en begränsning, men i det
stora hela ser vi det fria vårdvalet som en stor möjlighet
att kunna växa och befästa oss som den ledande aktören
på Stockholmsmarknaden.
Verksamheten under 2009 kommer att bli en spännande
utmaning för OrthoCenter Stockholm då det planeras för
ombyggnad av vårdavdelningen för att kunna utöka produktionen ytterligare. Vi känner oss säkra på att genom att bedriva
en välfungerande, effektiv verksamhet med en mycket god
kvalitet och inte alltför långa väntetider kommer vi att kunna
attrahera fler patienter via det fria vårdvalet.

Under 2008 tog Stockholms läns landsting beslut om att från
årsskiftet 2008/2009 införa ett fritt vårdval för patienter med
höft- och knäledsartros. I och med detta ställde landstinget
upp en regelbok med en mängd olika villkor för att bli en
auktoriserad aktör inom det fria vårdvalet. Under året har
OrthoCenter Stockholm arbetat på att uppfylla dessa villkor
och har därmed också blivit inspekterade och auktoriserade.
Förutom krav på verksamheten krävs också garanti för utförd
operation som omfattar samtliga komplikationer under de
kommande två åren. Dessa krav ser vi som helt i linje med
Global Health Partners och OrthoCenter Stockholms målsättningar med att försöka öka och ställa garantier på den verksamhet som utförs inom koncernen.

Service Line Orthopaedics 2008
Kliniker

Ägarandel,
%

Kategori

Antal
anställda

Antal
operationer

Omsättning,
MSEK

OrthoCenter Stockholm

79

Operativ enhet

35

1 742

52,8

OrthoCenter Göteborg

80

Operativ enhet

23

1 396

49,8
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SERVICE LINE ORTHOPAEDICS

HOS OSS FINNS LEDANDE KIRURGER
INOM IDROTTSORTOPEDI
OCH PROTESKIRURGI
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Docent Anders Englund är
specialist i kardiologi och
invärtesmedicin och VD för
Arrhythmia Center Stockholm.

Ny Service Line Arrhythmia
Global Health Partner utreder för närvarande möjligheten att
etablera en femte Service Line inom området arytmi. Som ett
första steg utreddes under våren 2008 möjligheten att bygga
det första centret i Sverige där man utför ablationer med
magnetnavigering. Beslut om investering togs under hösten
2008 och under våren 2009 startar Global Health Partner ett
nytt center (Arrhythmia Center Stockholm) för behandling av
patienter med störningar i hjärtats rytm, så kallade arytmier,
på Södersjukhuset i Stockholm.

Först under de sista tre åren har ablation som behandlingsform av förmaksflimmer allmänt etablerats och upptagits
i amerikanska och europeiska riktlinjer. Utbyggnaden av
vården för att möta de ökande behoven av ablationer har
inte skett tillräckligt snabbt vilket har lett till en besvärlig
kösituation i stora delar av Europa.
I Sverige är situationen den att nuvarande produktion på
grund av kapacitetsbrist endast motsvarar cirka 600 ablationer
av förmaksflimmer per år, vilket lett till årslånga köer på flera
håll i landet.

Bakgrund
Sedan cirka 30 år har arytmier kunnat behandlas med så kallad
ablation. En ablation innebär att vävnadsområdet som orsakar
arytmin elimineras med hjälp av en särskild kateter som levererar energi. Metoden har revolutionerat hjärtsjukvården och
tusentals patienter har blivit botade och fått förbättrad livskvalitet. Tidigare har i första hand patienter med någon form
av medfödd störning på hjärtats rytm behandlats med ablation
men sedan knappt tio år har metoder utvecklats för att även
behandla patienter med förmaksflimmer.
Förmaksflimmer är den vanligaste behandlingskrävande rytmrubbningen i hjärtat. Man beräknar att en till två procent av
befolkningen har denna sjukdom, det vill säga mellan 100 000
och 150 000 personer i Sverige.
Förmaksflimmer leder till att hjärtats övre hjärtrum (förmak)
slår på ett snabbt och okontrollerat sätt (flimmer). Detta
påverkar blodflödet genom hjärtat vilket orsakar en oregelbunden puls och en obehagskänsla i bröstet. Vid förmaksflimmer kan hjärtat ibland slå upp till 150 – 200 slag per minut
mot normala 60 – 90 slag vid vila. Många personer har så svåra
besvär att de varken kan arbeta eller utföra vardagliga sysslor.

14 GLOBAL HEALTH PARTNER – ÅRSREDOVISNING 2008

Arrhythmia Center Stockholm
Arrhythmia Center Stockholm öppnar under våren 2009 och
är en klinik specialiserad på behandling av arytmier. Kliniken
arbetar med den allra senaste tekniken och är det första centret i Sverige som utför ablationer med magnetnavigering,
Stereotaxis.
På kliniken arbetar personal med hög kompetens och lång
erfarenhet av arytmisjukvård. Klinikens strävan är att erbjuda
den bästa tänkbara vården för patienter med rytm-relaterade
sjukdomar.
Genom ett samarbete med Södersjukhuset i Stockholm kan
kliniken erbjuda den lilla enhetens flexibilitet och möjligheter
att fokusera tillsammans med det stora sjukhusets resurser.

ARRHYTHMIA

UNDER VÅREN 2009 STARTAR VI
ETT CENTER FÖR BEHANDLING AV
ARYTMI PÅ SÖDERSJUKHUSET I STOCKHOLM
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören i Global Health
Partner AB (publ), org. nr. 556757-1103, med säte i Göteborg,
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för
verksamhetsåret 2008. Beträffande moderbolaget omfattar
verksamhetsåret perioden 28 april 2008 till 31 december 2008.
Global Health Partner har inriktat sig på högspecialiserad vård
inom ett begränsat antal utvalda behandlingsområden, så
kallade Service Lines, och på att bli en ledande global aktör
inom dessa. Global Health Partner har dessutom ambitionen
att utveckla sina vårdtjänster till högre kvalitets- och servicenivåer än vad som erbjuds av den första generationens privata
vårdgivare i Europa.
Global Health Partner driver för närvarande tolv kliniker inom
verksamhetsområdena (Service Lines) Spine, Orthopaedics,
Dental och Bariatrics. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.
Global Health Partner hade under 2008 i genomsnitt 253
medarbetare, inräknat alla anställda vid klinikerna.
Koncernens tillväxt har varit god under de senaste åren.
I noteringsprospektet uppställdes finansiella mål för kommande
räkenskapsår. Global Health Partners styrelse och ledning vidhåller den däri uppsatta målsättningen om årlig tillväxt överstigande 30 procent samt en lönsamhet om 10 procent under
räkenskapsåret 2011.

Väsentliga händelser
Start av dentalklinik i Leeds
I januari 2008 öppnade Global Health Partner sin första
dentalklinik i Leeds, England.

Förvärv av Specialistkliniken för Dentala Implantat
Förvärv i april 2008 av Specialistkliniken för Dentala Implantat
i Nacka, vilket medförde att Global Health Partner intar en
ledande ställning i Sverige avseende tillhandahållande av
specialisttandvård.

Start av unikt samarbete inom ablationsområdet
Global Health Partner startade i maj 2008 ett unikt samarbete
inom ablationsområdet med Södersjukhuset i Stockholm där
nu helt nya möjligheter till behandling etableras genom en
satsning på ett specialiserat högvolymcentra. Kliniken beräknas
öppna i maj 2009.

Start av Bariatric Center i Skåne
Under hösten 2008 startade Global Health Partner en klinik
i Skåne för behandling av patienter inom Service Line Bariatrics.

Nedläggning av klinik inom Service Line Dental
Kliniken på Skånegatan i Stockholm, som förstördes av en
brand under 2007, har under hela 2008 haft svårt att återskapa
tillräckliga intäktsflöden. Global Health Partner beslutade under
det fjärde kvartalet att avveckla kliniken.

Strukturella förändringar
Styrelsen i Global Health Partner Plc beslutade under 2008 att
flytta bolagets notering från AIM-listan i London till NASDAQ
OMX Stockholm.
En notering på NASDAQ OMX Stockholm sågs som strategiskt
logiskt för bolaget av följande huvudskäl:
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• Global Health Partners verksamhet är i nuläget till största
delen förlagd till Skandinavien
• En flytt förbättrar tillgängligheten till den skandinaviska
kapitalmarknaden där den naturliga investerarkretsen för
Global Health Partner finns
• Merparten av verksamhet och företagsledning är baserad
i Sverige
• Det förväntade intresset bland svenska institutionella och
privata investerare kan leda till ökad likviditet i aktien
Förvärvet av samtliga utestående aktier i Global Health
Partner Plc genomfördes av ett nybildat svenskt bolag,
Global Health Partner AB, på villkoren en (1) Global Health
Partner AB aktie för en (1) Global Health Partner Plc aktie,
genom ett så kallat Scheme of Arrangement. Ett Scheme of
Arrangement faller inom ramen för kapitel 26 i UK Companies
Act 2006, vilket krävde godkännande av Global Health
Partner Plc’s aktieägare vid en extra bolagsstämma samt ett
tillstånd från engelsk domstol. Slutligt domstolsgodkännande
av Scheme of Arrangement erhölls den 18 september 2008.
Global Health Partner AB:s förvärv av Global Health Partner
Plc genomfördes slutligen genom en emission av aktier,
där en Global Health Partner AB aktie gav en Global Health
Partner Plc aktie (”transaktionen”). Transaktionen utgjorde
inte ett företagsförvärv enligt IFRS 3, och därmed är vägledning om hur transaktionen skall redovisas inte tillgänglig.
Eftersom ingen förändring av koncernens verksamhet skedde
till följd av transaktionen och då det förelåg en gemensam
kontroll av de båda bolagen, har transaktionen redovisats
enligt poolningsmetoden. Denna metod innebär att de historiska räkenskaperna för Global Health Partner Plc poolas med
dem för Global Health Partner AB, varvid koncernens räkenskapsår är kalenderåret 2008. Den underliggande verksamheten
i koncernen påverkades inte av transaktionen.
Efter transaktionen utgör Global Health Partner AB moderbolaget i koncernen. Bolaget är nybildat under 2008 och
dess första räkenskapsår omfattar perioden 28 april 2008 till
31 december 2008.
I samband med genomförande av transaktionen fastställdes
att koncernens rapporteringsvaluta ska vara svenska kronor
istället för brittiska pund. Eftersom såväl koncernens huvudsakliga kassa som underliggande kassaflöde och investeringar
sker i svenska kronor ger koncernens nuvarande verksamhet
upphov endast till en mycket begränsad valutaexponering.

Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättning
Global Health Partners nettoomsättning för 2008 ökade med
45 procent till 400,4 MSEK jämfört med föregående år. Den
organiska tillväxten, i vilken inkluderas tillväxt i befintliga kliniker
samt uppstarter av kliniker, utgör merparten av tillväxten.
MSEK

Helår
2008

Helår
2007

Nettoomsättning

400,4

276,2

Tillväxt, %

45

n/a

Varav organisk tillväxt, %

24

n/a

Varav förvärvad tillväxt, %

21

n/a

2008 präglades av stabila intäkter från de mer etablerade klinikerna och av stark tillväxt från de kliniker som är i tidigare fas.
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Global Health Partner har en väl diversifierad intäktsportfölj
där 35 procent av intäkterna kommer från icke offentligfinansierade källor. Intäkterna från offentligt finansierade källor
består av ett stort antal avtal av varierande storlek med olika
regioner och landsting.
Privat
23%

Minoritetsintresse
Global Health Partners affärsidé bygger på att partners äger
del i de kliniker de är verksamma i. Konsoliderad omsättning
och resultat som redovisas är högre än det som är hänförligt
till Global Health Partner AB’s aktieägare. Minoritetens andel
av klinikernas rörelseresultat under 2008 uppgick till cirka
22 procent.

Offentlig
65%

Kassaflöde
Försäkringsbolag
12%

MSEK

Kassaflöde från löpande verksamhet

Helår
2008

Helår
2007

34,0

-17,7

Rörelseresultat

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-51,4

-59,0

Rörelsemarginalerna i de operativa klinikerna var i huvudsak
goda eller mycket goda. Två kliniker redovisade negativt
rörelseresultat vilket påverkade koncernens rörelsemarginal.

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

37,2

138,6

Rörelseresultatet för 2008 påverkades i betydande omfattning
av engångskostnader och en nedskrivning av goodwill och
uppgick till -32,5 MSEK (-16,8). Exklusive dessa poster uppgick
rörelseresultatet till -2,5 MSEK (-16,8).
MSEK

Helår
2008

Helår
2007

Rörelseresultat från rörelsesegment före nedskrivning av goodwill och centrala kostnader

39,8

23,2

Rörelseresultat efter centrala kostnader

-2,5

-16,8

Rörelseresultat efter kostnader för omlistning

-12,5

-16,8

Redovisat rörelseresultat, efter nedskrivning
av goodwill

-32,5

-16,8

Valutakursdifferenser
Kassaflöde

-22,2

-1,7

-2,4

60,2

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
34,0 MSEK (-17,7). Det förbättrade kassaflödet kommer av
ett förbättrat rörelseresultat från klinikerna och ett lägre
arbetande kapital. Detta trots att delar av engångskostnader
för omlistningen belastar kassaflödet från den löpande
verksamheten. Resterande del av dessa engångskostnader
reducerade kassaflödet från finansieringsverksamheten.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för helåret 2008 till -51,4 MSEK (-59,0). Under det andra kvartalet
förvärvades Specialistkliniken för Dentala Implantat, vilket
utgör huvuddelen av investeringarna under året. Kassaflödet
från finansieringsverksamheten påverkades till stor del av
den nyemission som gjordes under det fjärde kvartalet 2008
uppgående till 62,1 MSEK (netto) och det första kvartalet
2007 uppgående till 155,4 MSEK (netto). För 2008 uppgick
kassaflödet till -2,4 MSEK jämfört med 60,2 MSEK för 2007.

Jämförelsestörande poster
I rörelseresultatet för helåret 2008 ingick kostnader uppgående till 10,0 MSEK för förberedelser och genomförande av
avregistreringen från AIM, noteringen vid NASDAQ OMX
Stockholm samt nyemission.
Under 2008 skedde nedskrivning av goodwill hänförlig till
dentalverksamheten uppgående till 20,0 MSEK. Mer information om detta återfinns under avsnittet om Service Line Dental.

Finansnetto
MSEK

Helår
2008

Helår
2007

1,2

3,6

Resultatandel från intressebolag

-2,0

-2,7

Nedskrivningar

-3,1

Övriga finansiella poster

-1,1

0,2

Finansnetto

-5,0

1,1

Räntenetto

2008 uppvisade ett sämre finansnetto än 2007. Negativa
avvikelser består främst av högre räntekostnader samt av
nedskrivning av investeringen i intressebolaget Elutera.
Vidare återfinns en negativ valutaeffekt med anledning av att
koncernen under året genomgick en omstrukturering av sina
finansiella positioner med anledning av bytet av notering från
England till Sverige.

Finansiell ställning
Koncernens konsoliderade totala tillgångar per den 31 december 2008 uppgick till 785,1 MSEK jämfört med 710,8 MSEK per
den 31 december 2007. Av dessa uppgick immateriella anläggningstillgångar till 393,9 MSEK (357,2), varav goodwill utgjorde
389,9 MSEK (357,1). Ökningen av goodwill härrör i huvudsak
från förvärvet av Specialistkliniken för Dentala Implantat.
Likvida medel uppgick den 31 december 2008 till 227,2 MSEK
att jämföras med 229,6 MSEK den 31 december 2007.

Eget kapital
Totalt eget kapital ökade under 2008 och uppgick per den
31 december till 546,6 MSEK varav 40,8 MSEK var hänförligt
till minoritetsaktieägare. Per den 31 december 2007 var motsvarande siffror 465,8 MSEK varav 18,1 MSEK var hänförligt
till minoritetsaktieägare.

Nettoupplåning
Den externa upplåningen, främst för att finansiera förvärv
med förvärvade rörelsers kassaflöden som säkerhet, uppgick
den 31 december 2008 till 134,5 MSEK att jämföra med
31 december 2007 då motsvarande belopp uppgick till
182,7 MSEK. Minskningen av nettoupplåningen beror på
amorteringar, omvandling av konvertibelt skuldebrev till
minoritetsaktieägare samt en konvertering av ett lån från
minoritetsaktieägare till eget kapital genom aktieägartillskott.
Nettolånefordran har ökat till 96,2 MSEK per den 31 december
2008 i jämförelse med 50,8 MSEK den 31 december 2007.
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Bariatrics

Den 31 december 2008 förekom avvikelser i två underkoncerner mot covenants som uppställts i samband med
upptagande av förvärvskrediter. Waivers har utfärdats av
långivaren i båda fallen.

Service Line Bariatrics bedriver verksamhet inom behandling
och kirurgi vid fetma och består av
• Vita Bariatric Clinics Stockholm
• Kirurgkliniken (Nordahls kirurgi)
• Vita Bariatric Clinics Skåne
• Organisation för affärsutveckling (Göteborg)

Utveckling per Service Line
Global Health Partner-koncernen har fyra Service Lines; Spine,
Bariatrics, Dental och Orthopaedics. I resultatet för respektive
segment ingår segmentsspecifika utvecklingskostnader, såsom
IT, marknadsanalyser och förberedelser för klinikstarter. Före
utvecklingskostnader uppgick det sammanlagda rörelseresultatet för klinikerna till 51,9 MSEK (32,9) för 2008.
Under 2008 har en något jämnare fördelning av intäkterna
uppnåtts mellan koncernens olika segment. Detta beror
på att både Bariatric- och Dentalsegmenten har ökat sina
intäkter mer än koncerngenomsnittet. Intäkterna från Service
Line Bariatrics har ökat från 6 till 12 procent av koncernens
omsättning medan intäkterna från Service Line Dental har
ökat från 12 procent tilll 19 procent. Andelen av koncernens
intäkter som härrör från segmenten Spine och Orthopaedics
har minskat något till följd av den starka expansionen inom
Dental och Bariatrics.
Dental
19%

Bariatrics
12%
Orthopaedics
26%

Rörelsemarginal, %

Helår
2008

Helår
2007

Förändring (%)

171,3

132,7

29

25,4

16,1

58

15

Rörelsemarginal, %

Förändring (%)

48,5

16,2

199

2,1

2,5

-16

4

16

Service Line Bariatrics visade en stark tillväxt under hela 2008
jämfört med 2007. Tillväxten är hänförlig till ökad kapacitet
på kliniken vid Sophiahemmet, förvärvet av Nordahls kirurgi
samt den i september startade kliniken i Skåne. Stora projektutvecklingsresurser, bland annat avseende expansion,
marknadsföring och IT-stöd lades ner under årets första två
kvartal. Utvecklingsarbetet, bland annat inför klinikstarten i
England, har även under hösten varit prioriterat och påverkade
rörelsemarginalen under det fjärde kvartalet. Totalt uppgick
utvecklingsspecifika kostnader till 6,7 MSEK för 2008 vilket
påverkade rörelsemarginalen väsentligt jämfört med 2007. De
operativa klinikerna uppvisade god lönsamhet under hela 2008.

Service Line Dental bedriver verksamhet inom specialisttandvård och består av
• Nordic Dental Implants Clinics (vid Sophiahemmet samt den
under kvartal 4 nedlagda verksamheten vid Skånegatan)
• Specialistkliniken för Dentala Implantat (Nacka)
• Specialistkliniken för käkkirurgi och dentala implantat
Norrköping (Norrköping)
• Concord Dental Implant Clinic
• Organisation för affärsutveckling (Göteborg)

Service Line Spine bedriver verksamhet inom ryggkirurgi
och rehabilitering och består av
• Stockholm Spine Center
• Spine Center Göteborg
• VOS Bergen
• Organisation för affärsutveckling (Göteborg)

Rörelseresultat

Rörelseresultat

Helår
2007

Dental

Spine

Nettoomsättning

Nettoomsättning

Helår
2008

I början av 2009 öppnade Global Health Partner tre nya kliniker.
Dessa finns i Bergen i Norge, Birmingham i Storbritannien
och Kairo i Egypten. Benämningen på denna Service Line har
ändrats från Obesity till Bariatrics. Klinikerna kommer att gå
under namnet Bariatric Centers.

Spine
43%

MSEK

MSEK

12

Service Line Spine visade en stabil tillväxt under 2008 och
produktionen från de två svenska klinikerna var mycket god.
Antalet operationer uppgick under 2008 till 1 810 stycken
(1 715), vilket bekräftade Global Health Partner som en dominerande leverantör av ryggkirurgi i Sverige.
Nettoomsättningen ökade med 29 procent för 2008 och hela
tillväxten är organisk. Ökningen härrör i huvudsak från ökade
volymer vid Spine Center Göteborg.
Rörelsemarginalen för segmentet förbättrades där den ökande
mognadsgraden i Spine Center Göteborg var en starkt bidragande faktor. Kliniken startades i juni 2007. Rörelsemarginalen
redovisas efter segmentsspecifika utvecklingskostnader, såsom
marknadsstudier etc. i syfte att expandera verksamheten.
Dessa kostnader ökade jämfört med föregående år och uppgick för helåret 2008 till 2,6 MSEK.
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MSEK

Nettoomsättning

Helår
2008

Helår
2007

Förändring (%)

78,0

34,1

129

Rörelseresultat exkl.
nedskrivning av goodwill

9,1

6,1

49

Rörelsemarginal, %

12

18

Nettoomsättningen ökade under 2008 med 129 procent jämfört
med 2007. Den huvudsakliga delen av tillväxten härstammar
från den under det andra kvartalet förvärvade Specialistkliniken
för Dentala Implantat i Nacka. En del av tillväxten under kvartal
tre och fyra kan också tillskrivas tandvårdsreformen som
genomfördes per den 1 juli 2008 och som har gett förutsättningar för en ökad efterfrågan hos klinikerna.
Service Line Dental uppvisar ett högre rörelseresultat exklusive
nedskrivning av goodwill för 2008 jämfört med 2007. Ökningen
härrör från den under året förvärvade Specialistkliniken för
Dentala Implantat i Nacka. Kliniken vid Sophiahemmet uppvisade ett något sämre resultat under året jämfört med föregående år. Vidare har segmentsspecifika utvecklingskostnader
om 0,6 MSEK belastat rörelseresultatet. Kliniken på Skånegatan
i Stockholm, som förstördes av en brand under 2007, har
under hela 2008 varit bidragande till försämrade rörelse-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

marginaler för segmentet. Detta trots att betydande insatser
har gjorts för att återskapa lönsamheten i kliniken. Global
Health Partner beslutade under det fjärde kvartalet att
avveckla kliniken. Mot bakgrund bland annat av avvecklingen
gjordes en nedskrivning av goodwill med 20,0 MSEK.

Orthopaedics
Service Line Orthopaedics bedriver verksamhet inom
idrottsortopedi och proteskirurgi och består av
• OrthoCenter Göteborg/IFK-kliniken
• OrthoCenter Stockholm
• Organisation för affärsutveckling (Göteborg)

Utdelning av medel till aktieägarna

MSEK

Helår
2008

Helår
2007

Förändring (%)

Nettoomsättning

102,6

93,2

10

3,2

-1,5

n/a

3

-2

Rörelseresultat
Rörelsemarginal, %

Till följd av noteringen vid NASDAQ OMX Stockholm den
3 oktober 2008 är aktier som innehas av koncernledningen
i Global Health Partner belagda med lock-up under en period
av 6 månader från nämnda datum. Det föreligger inga övriga
begränsningar i rätten att överlåta aktier enligt bolagsordningen, och såvitt styrelsen känner till inte heller några avtal
mellan aktieägare som begränsar överlåtelserätten.

Service Line Orthopaedics utvecklades positivt under 2008
med ökande volymer, i synnerhet under kvartal fyra då
även OrthoCenter Göteborg uppvisade ökad omsättning.
OrthoCenter Stockholm bidrog med fortsatt goda volymer
samt en god underliggande rörelsemarginal för hela 2008,
trots viss ökning av omkostnaderna under det fjärde kvartalet
2008 jämfört med motsvarande kvartal under 2007, huvudsakligen hänförligt till ombyggnation och IT-relaterade kostnader.
OrthoCenter Göteborg, som flyttade till nya lokaler i januari
2008, drog ner rörelseresultatet för segmentet. Vidare har
segmentsspecifika utvecklingskostnader om 0,7 MSEK belastat
rörelseresultatet.

Affärsutveckling och koncernadministration
Global Health Partners centrala organisation har två huvuduppgifter, affärsutveckling samt administration av koncernen.
Två tredjedelar av kostnaderna för organisationen syftar till
att skapa nya affärer inom de valda diagnosområdena samt
att analysera och efterforska andra expansionsmöjligheter
inom sjukvårdssektorn. Eventuella kostnader för tjänster till
enskilda kliniker faktureras på affärsmässiga grunder och ingår
således inte i de centrala kostnaderna. Även segmentsspecifika
kostnader allokeras till respektive segment.
De centrala kostnaderna exklusive kostnader för omlistningen,
dvs. omkostnader för upprätthållandet av en koncerngemensam ledningsgrupp och koncerngemensam affärsutvecklingsverksamhet, uppgick under 2008 till 42,4 MSEK (exklusive kostnader för omlistningen) att jämföra med 40,1 MSEK under föregående år. De administrativa kostnaderna har minskat efter
omlistningen i oktober medan kostnaderna för affärsutveckling har ökat något jämfört med 2007.

Aktiekapital och ägande
Global Health Partner ABs aktiekapital uppgick per den
31 december 2008 till 64,8 MSEK, motsvarande 64 816 074
antal aktier. Aktiekapitalet består av ett aktieslag där Bank of
New York är största ägare med 38,0 procent av kapitalet och
rösterna. Vidare äger SEB Private Bank S.A. 15,7 procent och
Investor Growth Capital 14,2 procent. Information om aktieägare och aktieägande uppdateras varje kvartal på bolagets
hemsida, www.globalhealthpartner.com.
Till följd av byte av lista för notering från AIM i London
till NASDAQ OMX Stockholm är merparten av aktierna
i Global Health Partner förvaltarregistrerade.

Under en treårsperiod efter noteringen vid NASDAQ OMX
Stockholm den 3 oktober 2008 avser inte Global Health
Partner att betala utdelning. Genererat kassaflöde kommer
istället att användas till investeringar och expansion.

Miljöpåverkan
Moderbolaget bedriver inte någon verksamhet som kräver
tillstånd enligt miljöbalken. Vissa av dotterbolagens verksamhet inbegriper nyttjande av röntgenapparatur vilket kräver
tillstånd enligt Strålskyddslagen (1988:220).

Forskning och utveckling
Koncernen bedriver från tid till annan verksamhet inom forskning och utveckling. Kostnader för forskning och utveckling
har under 2008 belastat koncernens resultat med 0 MSEK.

Styrelsen och bolagsordningen
Enligt bolagsordning antagen av årsstämma den 9 juni 2008
ska bolagets styrelse bestå av lägst fem och högst åtta styrelseledamöter, med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs
vid årsstämman.
Bolagsordningen innehåller inga specifika regler kring ändring
av bolagsordningen.

Bemyndigande att ge ut nya aktier
Vid extra bolagsstämma den 27 augusti 2008 beslöts att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst
intill nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets
aktiekapital genom nyemission, i sådan utsträckning att det
ryms inom de vid var tid gällande gränserna för bolagets
aktiekapital respektive antal aktier såsom detta anges i bolagsordningen. Nyemission av aktier skall kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller
utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Riskhantering
Global Health Partner utsätts för olika typer av risker i sin
verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, verksamhetsrelaterade risker, legala risker och
finansiella risker.

Marknadsrelaterade risker
Global Health Partners tjänster vänder sig till både privata och
offentliga kunder. Kundernas villighet att köpa vårdtjänster
påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget. Vidare
finns det en risk för ökad konkurrens genom att andra privata
och offentliga vårdgivare ökar och/eller förbättrar verksamhet
som direkt eller indirekt konkurrerar med Global Health Partner.
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Verksamhetsrelaterade risker
Global Health Partner har ett antal väsentliga avtal med olika
landsting och försäkringsbolag i Sverige. Även om Global
Health Partners diversifierade intäktsprofil minskar exponeringen mot individuella avtal kan uppsägning av ett avtal leda
till minskade intäkter och försämrad lönsamhet.
Bolagets framtida utveckling är delvis beroende av att nyckelpersoner med specialistkunskaper stannar i organisationen.
Bolaget har hittills inte haft några svårigheter att rekrytera
sådan personal, men bolaget kan inte garantera att ersättare
med likvärdig kompetens kan rekryteras i framtiden.

Legala risker
Marknaden för Global Health Partner påverkas av tillämplig
lagstiftning och andra regelverk. Förändringar i lagstiftningen
eller politiska beslut kan påverka Global Health Partners möjlighet att bedriva eller utveckla verksamheten.
Till följd av den inneboende risken för komplikationer vid
utförandet av medicinska behandlingar förekommer viss risk
för skadeståndskrav och ansvarsskyldighet. För att skydda
koncernen mot de ekonomiska effekterna av eventuella krav
är koncernen försäkrad mot allmänna och verksamhetsrelaterade skadeståndskrav.

Finansiella risker
Global Health Partner är utsatt för finansiella risker som kan
leda till fluktuationer i resultat och kassaflöde. Dessa risker är
huvudsakligen valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt likviditetsrisk.

Valutarisk:
Merparten av Global Health Partners verksamhet bedrivs
i Sverige och i svenska kronor. Valutarisken i befintlig verksamhet är således mycket begränsad och förändringar i valutakurser påverkar koncernen endast marginellt.

Ränterisk:
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån skall
påverka koncernens resultat. Global Health Partners ränterisk
avser främst banksaldon och upptagna låns exponering mot
rörliga räntor. Global Health Partners likvida medel matchar
koncernens skuldsättning varför förändringen i räntenivåer
endast har en begränsad effekt på koncernens resultaträkning.

Kreditrisk:
Med kreditrisk avses risken för att en kommersiell motpart
inte infriar ett betalningsåtagande. Koncernens kreditrisker är
i första hand knutna till kassa och likvida medel samt kundfordringar. Risken för kundförluster hanteras genom bevakning av kundreskontra. Kreditrisken är vanligtvis begränsad
då koncernens stora kunder i stor utsträckning är offentliga
organisationer.

Likviditetsrisk:
Likviditetsrisken bedöms vara den som påverkas mest av
rådande marknadsläge på bank- och finansmarknaden. Vid en
starkt negativ finansiell utveckling skulle banker kunna komma
att säga upp befintliga lån och kreditlöften vilket skulle inverka
negativt på bolagets finansiella ställning. Mot bakgrund av
rådande finanskris kan också möjligheten att belåna förvärv
påverkas negativt.
Global Health Partner har en betydande kassa i det obelånade
moderbolaget, vilket minskar beroendet av kortfristig belåning.
För detaljerad information om
• Redovisningsprinciper, se Not 1 på sidan 28
• Finansiell riskhantering, se Not 16 på sidan 42
• Finansiella instrument, se Not 16 på sidan 42 – 43
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Anställda
Genomsnittligt antal anställda 2008 uppgick till 253 (190).
Totala ersättningar till anställda uppgick under 2008 till
185,2 (139,0) MSEK.

Ersättningsprinciper för koncernledningen
De ersättningsprinciper för 2009 som styrelsen kommer att föreslå årsstämman är i allt väsentligt samma som de som antogs
vid extra stämma i Global Health Partner den 16 september
2008 och som redogjordes för i Global Health Partners noteringsprospekt. Dessa principer redogörs för nedan.
Global Health Partner AB (bolaget) ska sträva efter att erbjuda
en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig inom
den marknad bolaget är verksamt. Ersättningsvillkoren ska
återspegla ”betalning efter prestation” och variera i förhållande
till den enskildes prestationer och bolagets resultat. Den totala
ersättningen kan bestå av en årlig grundlön samt ersättning
från incitamentsprogram.

Grundlön och ersättning från incitamentsprogram
Den årliga grundlönen ska utgöra grunden för den totala
ersättningen för bolagets ledning. Lönen ska vara konkurrenskraftig på den relevanta marknaden och avspegla det ansvar
som arbetet medför. Lönenivåerna ska ses över regelbundet
(vanligen genom den årliga löneutvärderingen) för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella
prestationer.
Enligt principen ”betalning efter prestation” kan ersättning
från olika former av incitamentsprogram utgöra en viktig del
av den totala ersättningen för bolagets ledning. Sådan ersättning kan erbjudas både mot kortsiktiga (upp till 1 år) och mot
långsiktiga prestationsmål (3 år eller längre). Prestationerna
kan mätas mot såväl finansiella som icke-finansiella mål. De
finansiella målen ska bestå av värdeskapande på koncernnivå, såväl som andra finansiella mått. De icke-finansiella
målen ska fokusera på faktorer i enlighet med bolagets
strategiska planer.
Annan rörlig ersättning kan godkännas av styrelsen vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana arrangemang
har till syfte att rekrytera eller behålla personal. Vidare ska
sådana arrangemang som har till syfte att behålla personal
innehålla prestationsmål. Speciella arrangemang i rekryteringssyfte kan innehålla sådana mål.

Försäkringsbara förmåner
Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska
utformas så att de följer regler och praxis. Pensionsplanerna
ska så långt det är möjligt vara avgiftsbestämda.

Andra förmåner
Andra förmåner kan tillhandahållas hela bolagets ledning
eller enskilda medlemmar av denna. Dessa förmåner ska inte
utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Händelser efter balansdagen
I början av 2009 öppnade Global Health Partner tre nya kliniker.
Dessa finns i Bergen i Norge, Birmingham i Storbritannien
och Kairo i Egypten. Benämningen på Service Line Obesity
har ändrats till Service Line Bariatrics. Klinikerna kommer att
gå under namnet Bariatric Centers.
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Global Health Partner beslutade under det fjärde kvartalet att
avveckla dentalkliniken på Skånegatan som ägdes av Nordic
Dental Implants Clinic. Under det första kvartalet 2009 har
klinikens tillgångar avyttrats.

Moderbolaget
Global Health Partner AB bildades den 28 april 2008 och
dess första räkenskapsår omfattar perioden 28 april 2008 till
31 december 2008.
Global Health Partner AB utgör sedan 18 september 2008
moderbolaget i koncernen, se avsnittet ”Strukturella
förändringar”. Global Health Partner AB genomförde förvärvet av Global Health Partner Plc genom emission av aktier
uppgående till 845,1 MSEK. Genom transaktionen tillfördes
bolaget ett värde uppgående till motsvarande belopp.

Årsstämma
Årsstämma hålls onsdagen den 29 april 2009, kl 16.00
i SE Bankens lokaler, adress Östra Hamngatan 24,
405 04 Göteborg. Aktieägare kommer att kallas genom
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Deltagande
Varje aktieägare som den 23 april 2009 är införd i den av
Euroclear AB förda aktieboken är berättigad att deltaga
på årsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för
att ha rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt föras
in som ägare i aktieboken hos Euroclear.

Anmälan
Anmälan kan göras:

Den 3 oktober 2008 genomfördes en nyemission uppgående
till 74,2 MSEK före kostnader.
Aktier i dotterbolag för 2008 uppgick till 845,1 MSEK medan
likvida medel var 64,3 MSEK per den 31 december 2008. Fritt
eget kapital uppgick vid periodens slut till 840,0 MSEK.

• per telefon:
031-712 53 00

Förslag till vinstdisposition
Bolagets årsredovisning kommer att framläggas för fastställande vid årsstämma den 29 april 2009. Till årsstämmans förfogande står följande medel enligt moderbolagets balansräkning:
Överkursfond
Årets resultat, förlust

• per post:
Global Health Partner AB
Östra Hamngatan 26 – 28
411 09 Göteborg

847 280 010 SEK
-7 251 682 SEK
840 028 328 SEK

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Till aktieägarna utdelas SEK 0 kr per aktie. I ny räkning föres
840 028 328 SEK.

• per fax:
031-313 13 21
• per e-mail
info@ghpartner.com
Vid anmälan skall aktieägaren ange namn, person/organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Aktieägare
som önskas företrädas av ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Fullmakten bör insändas i god tid före stämman.
Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
aktuellt registreringsbevis.

Intygande
Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder
IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning
och resultat, samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 26 mars 2009

Urban Jansson
Ordförande

Andrew Wilson
Ledamot

Joachim Werr
Ledamot

Lottie Svedenstedt
Ledamot

Per Båtelson
Ledamot och VD
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
MSEK

Not

2008

2007

2

400,4

276,2

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3, 13

8,3

12,9

408,7

289,1

-106,0

-75,5

Rörelsens kostnader
Inköp av varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar

4, 19

-110,7

-69,8

5, 7

-194,3

-148,2

11, 12

Rörelseresultat

-30,2

-12,4

-441,2

-305,9

-32,5

-16,8

Ränteintäkter m.m.

8

9,5

13,7

Räntekostnader m.m.

8

-13,1

-10,1

0,6

0,2

13

-2,0

-2,7

Valutakursdifferenser
Resultat från andelar i intresseföretag

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

9

Årets resultat

-5,0

1,1

-37,5

-15,7

-4,1

2,9

-41,6

-12,8

-41,2

-15,3

Resultat hänförligt till:
- majoriteten
- minoritetsintressen

-0,4

2,5

-41,6

-12,8

-0,71

-0,29

Före utspädning

57 724

52 637

Efter utspädning

60 255

56 101

Resultat per aktie:
Före och efter utspädning (SEK)

10

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental:
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
MSEK

Not

31 dec. 2008

31 dec. 2007

389,9

357,1

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar:
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Totala immateriella anläggningstillgångar

11

4,0

0,1

393,9

357,2

Materiella anläggningstillgångar:
Byggnader och mark

23,4

–

Övriga materiella anläggningstillgångar

49,1

31,7

12

72,5

31,7

Finansiella tillgångar som kan säljas

14

17,4

19,2

Andelar i intresseföretag

13

1,7

3,0

Uppskjuten skattefordran

22

4,1

–

Övriga finansiella anläggningstillgångar

15

3,8

5,6

27,0

27,8

493,4

416,7

6,1

3,6

16

36,6

41,7

9

9,8

9,0

17

Totala materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar:

Totala finansiella anläggningstillgångar

Totala anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m

Kortfristiga fordringar:
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9,0

5,1

Övriga kortfristiga fordringar

3,0

5,1

Totala kortfristiga fordringar

58,4

60,9

227,2

229,6

Totala omsättningstillgångar

291,7

294,1

SUMMA TILLGÅNGAR

785,1

710,8

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar
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16

KONCERNENS BALANSRÄKNING
MSEK
EGET KAPITAL

Not

31 dec. 2008

31 dec. 2007

64,8

347,7

509,1

107,3

31

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Konvertibelt skuldebrev
Omräkningsreserv

–

4,0

-1,3

14,3

Balanserat resultat

-66,8

-25,6

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

505,8

447,7

40,8

18,1

546,6

465,8

102,1

106,4

Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen

SUMMA EGET KAPITAL

SKULDER

Långfristiga skulder:
Skuld till kreditinstitut

20

Skuld för finansiella leasingkontrakt

20

1,3

0,3

Skuld till minoritetsaktieägare

20

4,3

29,9

–

29,3

Uppskjuten skatteskuld

22

12,1

3,9

Övriga långfristiga skulder

23

Konvertibelt skuldebrev

Totala långfristiga skulder

–

14,6

119,8

184,4

26,0

16,4

Kortfristiga skulder:
Skuld till kreditinstitut

20

Leverantörsskulder
Skuld för finansiella leasingkontrakt
Aktuell skatteskuld

26,7

17,3

20

0,8

0,4

9

5,0

2,4

1,2

–

Garantiavsättningar
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

30,7

17,2

Övriga kortfristiga skulder

18

28,3

6,9

Totala kortfristiga skulder

118,7

60,6

SUMMA SKULDER

238,5

245,0

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

785,1

710,8

Ställda säkerheter

20

287,7

277,9

Eventualförpliktelser

25

15,5

–
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
MSEK

Eget kapital 31 december 2006

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Konvertibelt
skuldebrev

Balanserat
resultat

266,4

26,4

4,0

-10,3

Omräkningsreserv

Eget
kapital
hänförligt
till majoriteten

Hänförligt
till minoritetsintressen

Summa
eget
kapital

1,2

287,7

3,9

291,6

Omräkningsdifferenser

13,1

13,1

0,4

13,5

S:a förmögenhetsförändringar
redovisade direkt mot eget kapital

13,1

0,4

13,5

-15,3

2,5

-12,8

-2,2

2,9

Årets resultat

-15,3

S:a förmögenhetsförändringar
Nyteckning av aktier

-15,3
81,3

Kostnader för nyemission

13,1

162,9

162,9

-0,7

-0,7

-0,7

Försäljning till (+) förvärv
från (-) minoritet samt utdelningar
Eget kapital 31 december 2007

347,7

107,3

4,0

-25,6

Omräkningsdifferenser
S:a förmögenhetsförändringar
redovisade direkt mot eget kapital
Årets resultat

Nyteckning av aktier GHP AB (not 31)

Apportemission GHP Plc

447,7

-15,6

-15,6

-15,6

-15,6

-41,2

-15,6

11,3
465,8
-15,6
-15,6

-41,2

-0,4

-41,6

-56,8

-0,4

-57,2

13,6

24,5

24,5

5,3

68,9

74,2

74,2

-12,1

-12,1

28,3

28,3

-12,1
21,5

10,8

-320,6

320,6

64,8

509,1

-4,0

–

Försäljning till (+) förvärv
från (-) minoritet samt utdelningar
Eget kapital 31 december 2008

11,3
18,1

10,9

Kostnader för nyemission
Konvertibellån

14,3

-41,2

S:a förmögenhetsförändringar
Nyteckning av aktier GHP Plc

0,7

81,6

–

-66,8

-1,3

505,8

23,1

23,1

40,8

546,6

Kapitalhantering
Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 546,6 MSEK (465,8). Global Health Partners finansiella strategi är att skapa
betryggande finansiella förutsättningar för koncernens drift och utveckling. Av stor vikt är måtten på soliditet och nettolånefordran/skuld. Vid utgången av 2008 uppgick soliditeten till 69,6 procent (65,6). Nettolånefordran uppgick vid utgången av
2008 till 96,2 MSEK (50,8).
Beträffande bolagets utdelningspolicy har beslut fattats att under en treårsperiod efter noteringen vid NASDAQ OMX
Stockholm den 3 oktober 2008 avser inte Global Health Partner att betala utdelning. Genererat kassaflöde kommer istället
att användas till investeringar och expansion.
Avseende hanteringen av put/call-optioner, hänvisas till not 24.
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
MSEK

Not

2008

2007

-37,5

-15,7

Den löpande verksamheten:
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar och nedskrivningar

11, 12

30,2

12,4

Andelar i intresseföretags resultat

13

4,0

2,7

Övriga ej kassaflödespåverkande poster

21

3,1

3,4

Betald skatt

2,2

-11,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

2,0

-8,8

-0,9

–

Kortfristiga fordringar

7,5

2,8

Avsättningar

1,2

–

Kortfristiga skulder

24,2

-11,7

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

32,0

-8,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

34,0

-17,7

-39,8

-14,8

-27,7

-20,5

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital:
Varulager

Investeringsverksamheten:
Förvärv av dotterföretag

26

Investering i materiella anläggningstillgångar

-2,1

–

Investering i intresseföretag

Investering i immateriella tillgångar
13

-5,4

-5,1

Investering i finansiella tillgångar som kan säljas

14

-0,6

-19,2

–

3,5

-1,9

–

26,1

–

Försäljning av finansiella tillgångar
Utdelning till minoritet
Tillskott från minoritet
Övrigt
Kassaflöde från investeringsverksamheten

27

–

-2,9

-51,4

-59,0

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Återbetalning av lån
Nyemission
Kostnader för emissioner
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

20,0

3,9

-44,9

-20,7

74,2

156,1

-12,1

-0,7

37,2

138,6

19,8

61,9

-22,2

-1,7

-2,4

60,2

Likvida medel vid årets början

229,6

169,4

Likvida medel vid årets slut

227,2

229,6

Betalda räntor

-9,1

-6,7

Erhållna räntor

8,6

13,6

Kursdifferens i likvida medel
Årets kassaflöde efter kursdifferens i likvida medel
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1. Redovisningsprinciper
Allmän information
Global Health Partner AB (publ), org nr 556757-1103 med
säte i Göteborg. Besöksadressen till huvudkontoret är
Östra Hamngatan 26 – 28, Göteborg. Bolaget är noterat på
NASDAQ OMX, under sektionen Small Cap. Denna koncernredovisning har den 26 mars 2009 godkänts av styrelsen
för offentliggörande.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna
av International Accounting Standards Board (IASB) samt
tolkningsuttalanden från International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av
EG-kommissionen för tillämpning inom EU. I tillägg till IFRS
tillämpas rådet för finansiell rapporterings rekommendation
RFR 1.2 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner).
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till
verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella tillgångar
klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar
som kan säljas. Tillgångar och skulder som förfaller inom tolv
månader klassificeras som korta och de som förfaller efter
tolv månader klassificeras som långfristiga.

Redovisningsmässiga effekter av omlistningen
Global Health Partner ABs förvärv av GHP Plc genomfördes
genom en emission av aktier, där en Global Health Partner AB
aktie gav en GHP Plc aktie. Transaktionen utgjorde inget företagsförvärv enligt IFRS 3, och därmed saknades vägledning
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om hur transaktionen skulle redovisas. Eftersom ingen förändring av koncernens verksamhet skedde till följd av transaktionen
och då gemensam kontroll föreligger av de båda bolagen, har
transaktionen redovisats enligt poolningsmetoden. Denna
metod innebär att de historiska räkenskaperna för GHP Plc
poolas med dem för Global Health Partner AB. Detta innebär
att koncernens räkenskapsår fortsatt är kalenderår och att
jämförelsesiffror avser 2007.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som
även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för
koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges,
är avrundade till närmaste miljontals kronor med en decimal.
Under 2008 har den funktionella valutan ändrats från brittiska
pund till svenska kronor som ett resultat av omlistningen från
AIM-listan i London till NASDAQ OMX Stockholm. Detta var
en följd av ett styrelsebeslut i Global Health Partner Plc den
7 juli 2008. I samband med omlistningen har efter omprövning
fastställts att koncernens rapporteringsvaluta ska vara svenska
kronor istället för brittiska pund. Eftersom såväl koncernens
huvudsakliga kassa som underliggande kassaflöde och investeringar sker i svenska kronor ger koncernens nuvarande verksamhet upphov endast till en mycket begränsad valutaexponering.

Förutsättningar vid upprättande av koncernens
finansiella rapporter
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS
kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna
och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och
ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden
synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och
antaganden används sedan för att bedöma de redovisade
värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från
dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen
görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen
påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen
av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella
rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra
väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter
beskrivs närmare i not 11, Goodwill.
De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras
i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår.
Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent
på rapportering och konsolidering av dotterföretag.

Rapportering per segment
Global Health Partner har fyra Service Lines som redovisas
som fyra segment; Spine, Dental, Bariatrics och Orthopaedics.
Omsättning och rörelseresultat för respektive segment redovisas efter allokering av kostnader för segmentsspecifika
personal- och projektkostnader men exklusive kostnader för
centrala funktioner och affärsutveckling som avser koncernen
i sin helhet. Som sekundärt segment fungerar geografiska
segment, för närvarande primärt Sverige. Segmentsinformation
lämnas i enlighet med IFRS 8 endast för koncernen. Denna
rekommendation förtidstillämpas från och med 2008 för
Global Health Partner-koncernen.

KONCERNENS NOTER

1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
Klassificering m.m.
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt
väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas efter mer än 12 månader räknat från balansdagen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt
väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas inom 12 månader räknat från balansdagen. Som
kortfristiga skulder har klassificerats de avsättningar som
har en begränsad åtagandetid om 12 månader.

Konsolideringsprinciper
I koncernens bokslut ingår moderbolaget Global Health
Partner AB (publ) och de dotterbolag i vilka moderbolaget
har bestämmande inflytande vid årets slut.

dotterföretag. Moderbolagets funktionella valuta, tillika
rapporteringsvaluta, är svenska kronor. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor.
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill
och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas
till svenska kronor till den valutakurs som råder på balansdagen.
Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till
svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna som rådde vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning
av utlandsverksamheter redovisas direkt mot eget kapital som
en omräkningsreserv.
Följande valutakurser har använts i bokslutet:

Förvärv av bolag redovisas enligt förvärvsmetoden, vilket
innebär att tillgångar och skulder redovisas till verkliga värden
enligt upprättad förvärvsanalys. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet
av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill. Dotterföretags
finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och
med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande
inflytandet upphör.
Intresseföretag är företag i vilket koncernen har ett betydande
men inte bestämmande inflytande, vilket generellt motsvarar
ett aktieinnehav som ger upphov till en rösträtt på mellan
20 och 50 procent. Investeringar i intresseföretag redovisas
enligt kapitalandelsmetoden och vid anskaffningstidpunkten
värderas de till sina anskaffningsvärden. Investeringar i intresseföretag inkluderar goodwill som uppstår vid förvärvstillfället
(netto med hänsyn till nedskrivningar). Global Health Partners
andel av intressebolags resultat redovisas i resultaträkningen.
Operativa innehav (för 2008 behandlas det norska intresseföretaget Vos som operativt) redovisas i rörelseresultatet
under rubriken övriga rörelseintäkter. Övriga intresseföretag
av icke operativ karaktär redovisas i finansnettot under rubriken
andelar i intresseföretags resultat. Vinster och förluster efter
förvärvet påverkar den redovisade kapitalandelen. När koncernens andel av förluster i ett intresseföretag uppgår till,
eller överskrider, intresseföretagets värde, inklusive osäkra
fordringar, redovisas inte ytterligare förluster såvida Global
Health Partner inte ådragit sig förpliktelser eller gjort inbetalningar i intresseföretagets ställe.
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras
i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella
valutan med den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas
om till den funktionella valutan med den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid
omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära
tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.
Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga
värden omräknas till den funktionella valutan med den kurs
som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde, valutakursförändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig
värdeförändring avseende tillgången eller skulden.
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer
där de i koncernen ingående bolagen bedriver sin verksamhet. De bolag som ingår i koncernen är moderbolag och

Genomsnittskurs
2008

Balansdagskurs
31 dec. 2008

Genomsnittskurs
2007

Balansdagskurs
31 dec. 2007

GBP

12,10

11,24

13,50

12,77

NOK

1,17

1,10

1,16

1,17

Valuta

Intäktsredovisning
Global Health Partners intäkter redovisas i takt med att tjänster
utförts. Intäkten motsvarar normalt det fakturerade värdet av
tjänster till kunden, netto före mervärdesskatt. Inom segmentet
Dental förekommer längre behandlingstider, vilket medför att
upparbetat arbete intäktsförs per balansdagen och eventuella
förskott skuldförs. I segmentet Dental tillämpas därmed successiv vinstavräkning. Karaktären i övrigt av bolaget sjuk- och
hälsovårdsverksamhet är sådan att intäkter ska redovisas då
avtal har slutits, villkor är klargjorda samt tjänsterna utförts. Vid
den tiden är prissättningen redan fastslagen. Koncernens förfarande kräver att granskning görs av kundens betalningsförmåga
innan tjänsten utförs för att minimera risken för kundförluster.

Leasing
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som
finansiell eller operationell leasing. Operationell leasing
innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med
utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad
som de facto erlagts som leasingavgift under året. I enlighet
med IAS 17 Leasingavtal, redovisas finansiella leasingavtal
som anläggningstillgångar respektive finansiella skulder i koncernens balansräkning. Hyreskostnaden fördelas i koncernresultaträkningen ut på avskrivning av den hyrda tillgången
respektive räntekostnad som om tillgången hade varit förvärvad
direkt. Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om det innebär att de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet i allt
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett
leasingavtal klassificeras som operationellt om det inte
innebär att dessa fördelar och risker i allt väsentligt överförs
till leasetagaren.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på
bankmedel och fordringar och räntebärande värdepapper,
räntekostnader på lån, eventuella utdelningsintäkter samt
valutakursdifferenser.
Ränta aktiveras inte i tillgångars anskaffningsvärden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen
i enlighet med reglerna i IAS 39.
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KONCERNENS NOTER

1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan bland annat likvida medel och kundfordringar. På skuldsidan återfinns bland annat leverantörsskulder och låneskulder.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga
villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura
har skickats. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.

Skulder
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att de initialt redovisas till verkligt värde efter avdrag för
transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas
lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre
än 12 månader medan kortfristiga har en löptid kortare än
12 månader. Finansiella skulder som inte innehas för handel
värderas till upplupet anskaffningsvärde.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar
kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell
tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och
avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen,
som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva
eller avyttra tillgången förutom i de fall bolaget förvärvar
eller avyttrar noterade värdepapper då likviddagsredovisning tillämpas.

Leverantörsskulder

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är tillgångar som innehas för handel. En finansiell
tillgång klassificeras i denna kategori om huvudsyftet är att
den ska säljas på kort sikt. Tillgångar tillhörande denna kategori
klassificeras som omsättningstillgångar.

Goodwill

Lånefordringar och kundfordringar:
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar
som inte utgör finansiella derivat och som har fastställda eller
fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv
marknad. De klassificeras som en omsättningstillgång med
undantag för fordringar med en löptid på mer än tolv månader
efter balansdagen. Kundfordringar värderas inledningsvis till
verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde. Då
kundfordrans förväntade löptid är kort, redovisas värdet till
nominellt belopp utan diskontering. Avdrag görs för osäkra
fordringar, vilka bedöms individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Övriga kortfristiga
fordringar är fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka handel med fordringsrätten.
Om den förväntade innehavstiden är längre än 12 månader
utgör de långfristiga fordringar och om den är kortare övriga
fordringar. Dessa fordringar tillhör kategorin Lånefordringar
och kundfordringar.

Förvärvade vårdavtal är värderade till verkligt värde baserat
på deras respektive diskonterade kassaflöden. Avskrivning
sker linjärt över kontraktstiden vilket vanligen är 3 till 5 år.

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning:
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning är icke finansiella derivat som initialt klassificeras som tillgång tillgänglig
för försäljning eller på grund av att de inte kan klassificeras
som någon av de andra kategorierna. Tillgångarna klassificeras
som anläggningstillgångar om ledningen ej planerar att avyttra
investeringen inom de närmaste tolv månaderna.

Likvida medel
Likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden samt övriga penningmarknadsinstrument
med ursprunglig löptid understigande tre månader. Poster
som löper med fast ränta värderas till upplupet värde.

Finansiella placeringar
Finansiella placeringar utgörs av kortfristiga placeringar.
Om löptiden eller den förväntade innehavstiden är längre än
12 månader utgör de finansiella anläggningstillgångar och
om de är kortare än 12 månader kortfristiga placeringar.

Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella
skulder och värderas inledningsvis till verkligt värde och därefter
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Då leverantörsskulderna har kort förväntad
löptid värderas de utan diskontering till nominellt belopp.

Immateriella anläggningstillgångar
De poster som redovisas i koncernens balansräkning är goodwill, aktiverade vårdavtal som erhållits via förvärv samt övriga
immateriella anläggningstillgångar.
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet
för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade
tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser.
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella
ackumulerade nedskrivningar.

Vårdavtal

Övriga immateriella tillgångar
Utgifter för forskning kostnadsförs i den period de uppkommer.
I koncernen redovisas utgifter för utveckling som immateriell
tillgång i det fall tillgången bedöms kunna generera framtida
ekonomiska fördelar och då endast under förutsättning att det
är tekniskt och finansiellt möjligt att färdigställa tillgången,
avsikten är och förutsättning finns att tillgången kan användas
i verksamheten eller säljas samt värdet kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
I koncernens balansräkning är aktiverade utvecklingsutgifter
upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget
är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till
anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska
fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen
och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra
utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över
immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida
inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Goodwill prövas
för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde.
Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum
då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är:
Balanserade utgifter produktutveckling
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1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
Balanserade utgifter för produktutveckling skrivs av på 5 år
vilket motsvarar de flesta produkters förväntade livslängd.
Balanserade utgifter för produktutveckling redovisas under
övriga immateriella anläggningstillgångar.

i de antaganden som låg till grund för beräkningen av
återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs endast till den
utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte
överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft
om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av
de avskrivningar som då skulle ha gjorts.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång
i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information
är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och
att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar utgörs främst
av byggnader och mark, sjukvårdsutrustning, kontorsinventarier,
datorer och förbättringsutgift på annans fastighet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras i balansräkningen endast om
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är
förknippade med tillgången kommer att komma företaget
till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad
i den period de uppkommer.
Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift
läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av
identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana
utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats
läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna
redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av
komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med
utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.
Global Health Partner tillämpar komponentavskrivningar.

Avskrivning
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod,
mark skrivs inte av. De beräknade nyttjandeperioderna är:
Byggnader
30 år
Medicinsk utrustning
5 – 10 år
Inventarier, verktyg och installationer
5 – 10 år
Datorutrustning
3 – 5 år
Förbättringsåtgärd på annans fastighet – över hyresavtalets
livslängd.
Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod
görs årligen.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
och verkligt värde minus försäljningskostnader.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras
vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation
på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns,
beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av
nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning
görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet.
En nedskrivning belastar resultaträkningen. För alla immateriella
tillgångar som har obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas
återvinningsvärdet årligen.
Nedskrivningar på goodwill återförs inte. Nedskrivningar
på andra tillgångar återförs om det har skett en förändring

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de
hänför sig. Kostnader redovisas i resultaträkningen enligt
effektivräntemetoden.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat
i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och
på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående
under året.

Pensioner
Premierna kostnadsförs löpande och inga förpliktelser att betala
ytterligare avgifter finns. Koncernens resultat belastas för
kostnader i takt med att premier erläggs. Åtaganden för
förmånsbestämda pensioner inom Alecta har redovisats som
avgiftsbestämda då inte tillräcklig information finns för att
kunna redovisa dessa som förmånsbestämda. Utöver Alecta
förekommer inga förmånsbestämda planer i koncernen.
I Sverige saknas uppgift från Alecta, varför bolaget redovisar
pensionsåtaganden som en avgiftsbestämd plan enligt UFR 6.
Konsolideringsgraden i Alecta var den 31 december 2008
112 procent.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har
en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen
samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Skatter
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken
beslutade i de länder där moderföretagets dotterföretag är
verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är
föremål för tolkning och gör avsättningar för belopp som
troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas
redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar)
som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med
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1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen
beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas
bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och
skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen.
Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill
och i normalfallet inte heller i skillnader hänförliga till andelar
i dotterföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver
inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas
däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld
och eget kapital.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt
åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som
en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas.

Uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, såsom förväntningar avseende framtida händelser som under rådande
förhållanden anses rimliga. Global Health Partner gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar
som görs kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga utfallet. De uppskattningar och förväntningar som
väsentligen kan leda till att redovisade tillgångar och skulder
under nästkommande räkenskapsår förändras omnämns nedan:
(a) Goodwills återvinningsbara värde uppskattas minst en gång
per år. En kassagenererande enhets återvinnningsvärde fastställs genom att dess nyttjandevärde beräknas vilket innebär att
marknadstillväxt, framtida intäkter, kostnader, kassaflöden och
diskonteringsräntan tas i beaktande. En känslighetsanalys har
utförts och det har konstaterats att förändringar i någon av
gjorda antaganden, allt annat lika, leder till nedskrivningsbehov.
Inga förändringar i gjorda bedömningar behöver rimligen
i enlighet med bolagets bedömningar göras för närvarande.
(b) Skatteberäkning (aktuell skatt och uppskjuten skatt) görs
för varje legal enhet. Skulder för förväntade skatter redovisas.
Om den slutliga skatten avviker från vad som tidigare redovisats
kommer skillnaden påverka den aktuella skatten och den
uppskjutna skatten i den period som beslut tagits.

Förändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
Koncernen har under året infört följande nya och ändrade
standarder från IASB och uttalande från IFRIC från och med
1 januari 2008:
• IAS 39 och IFRS 7 (tillägg) Omklassificering av finansiella
instrument (godkänd av EU 15 oktober 2008)
Tilläggen innebär att vissa finansiella instrument får omklassificeras från en kategori till en annan under specifika omständigheter, något som varit tillåtet sedan tidigare enligt US GAAP.
De instrument som får omklassificeras är finansiella tillgångar
i kategorin verkligt värde via resultaträkningen med undantag
för derivat och tillgångar som designerats i kategorin verkligt
värde via resultaträkningen av företaget vid första redovisningstillfället. Tillägget tillåter även ett företag att omklassificera en
finansiell tillgång från kategorin finansiella tillgångar som kan
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säljas, till lånefordringar och kundfordringar om tillgången
skulle uppfyllt definitionen på lånefordringar och kundfordringar (om inte den finansiella tillgången designerats som
finansiella tillgångar som kan säljas), och om företaget har
avsikten och möjligheten att inneha den finansiella tillgången
under en överskådlig framtid. Koncernen har inte gjort någon
omklassificering enligt detta tillägg och det har därmed inte
haft någon påverkan på koncernens finansiella ställning
eller resultat.
Övriga nya och ändrade standarder från IASB och uttalandande
från IFRIC från och med 1 januari 2008 återfinns nedan. Dessa
har dock inte haft någon effekt på koncernens finansiella
då inga transaktioner förekommit som skulle berörts av
dessa standards:
• IFRIC 11 – IFRS 2 Transaktioner med egna aktier,
även koncerninterna
• IFRIC 12 Service Concession Arrangement
• IFRIC 14 – IAS 19 The limit on a defined benefit asset,
Minimum Funding Requirements and their interaction
Koncernen har också under året valt att förtidstillämpa följande
IFRS och IFRIC tolkningar från och med 1 januari 2008:
• IFRS 8 Rörelsesegment – Ikraftträdande 1 januari 2009
(Godkänd av EU 21 november 2007)
IASB gav ut IFRS 8 i november 2006. Vid ikraftträdande ersätter
IFRS 8 IAS 14 Segmentrapportering. Koncernen har förtidstillämpat denna standard från och med 1 januari 2008.
Koncernen har kommit fram till att rörelsesegmenten som
bestäms utifrån IFRS 8 är samma som segmentrapporteringen
som tidigare identifierats utifrån IAS 14. Upplysningar enligt
IFRS 8 återfinns i not 2.
Utgivna ändringar av redovisningsprinciper som ej trätt i kraft:
Nedan presenteras de nya standarder och tolkningar som ska
tillämpas för kalenderåret 2009 eller senare:
• Tillägg till IFRS Första gången International Financial
Reporting Standards tillämpas och IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (godkänd
av EU). De nya kraven påverkar endast moderbolagets
separata finansiella rapporter och har ingen påverkan
på koncernredovisningen.
• IFRS 3R Rörelseförvärv och IAS 27R Koncernredovisning och
separata finansiella rapporter (godkänd av EU). Global Health
Partners affärsidé bygger på att ledande kliniker äger andelar
i det bolag de är verksamma. Dessa kliniker har erhållit en
möjlighet att under vissa givna omständigheter och vissa
givna perioder sälja dessa andelar till Global Health Partner.
Global Health Partner har i sin tur erhållit en möjlighet att
under vissa givna omständigheter och vissa perioder köpa
nämnda andelar. IFRS 3R och IAS 27R kommer att påverka
redovisningen av framtida förvärv, förlust av kontroll och
transaktioner med minoritetsägare, varför redovisningen av
dessa derivat kan komma att förändras i och med ikraftträdandet av nämnda regler.

KONCERNENS NOTER

1. Redovisningsprinciper (fortsättning)
• Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Koncernen avser att tillämpa två uppställningar.
• IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering och IAS 1
Utformning av finansiella rapporter – Inlösningsbara finansiella
instrument och förpliktelser som uppstår vid avveckling
(godkänd av EU). Effekten av tilläggen till standarderna har
ännu inte utvärderats av koncernen.
• IAS 39 -Finansiella instrument: Redovisning och värdering
– Eligible Hedged Items (förväntas godkännas 2009).
Effekten av tilläggen till standarderna har ännu inte
utvärderats av koncernen.
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2. Segmentsinformation
Styrelsen fattade under 2007 beslut om att koncernen är indelad i fyra primära segment:
• Spine
• Dental
• Orthopaedics
• Bariatrics
Januari – december 2008
MSEK

Spine

Nettoomsättning
Rörelseresultat från segment

Dental

Orthopaedics

Bariatrics

Total

171,3

78,0

102,6

48,5

400,4

25,4

-10,9

3,2

2,1

19,8

Centrala kostnader

-52,3

Rörelseresultat

-32,5

Finansiellt netto

-3,0

Andelar i intresseföretags resultat

-2,0

Resultat före skatt

-37,5

Årets skattekostnad

-4,1

Årets resultat

-41,6

Januari – december 2007
MSEK

Spine

Dental

Orthopaedics

Bariatrics

Total

Nettoomsättning

132,7

34,1

93,2

16,2

276,2

16,1

6,1

-1,5

2,5

23,2

Rörelseresultat från segment
Centrala kostnader

-40,0

Rörelseresultat

-16,8

Finansiellt netto
Andelar i intresseföretags resultat
Resultat före skatt
Årets skattekostnad
Årets resultat

3,8
-2,7
-15,7
2,9
-12,8

Det förekommer ingen väsentlig försäljning mellan segmenten. Transaktioner mellan segmenten sker på marknadsmässiga villkor.
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2. Segmentsinformation (fortsättning)
Per den 31 december 2008, utgjorde tillgångar och skulder, tillsammans med utgifter för investeringar i anläggningstillgångar,
avskrivningar och nedskrivningar följande:
MSEK

Spine

Dental

Orthopaedics

Bariatrics

Ej allokerat

Total

Tillgångar

234,8

224,4

87,3

34,1

202,8

783,4

Kapitalandelar
Totala tillgångar
Totala skulder
Investeringar anläggningstillgångar
Av- och nedskrivningar

0,1

–

1,6

–

–

1,7

234,9

224,4

88,9

34,1

202,8

785,1

74,2

88,2

25,3

22,0

28,8

238,5

8,0

3,3

10,1

4,7

0,7

26,8

-2,8

-22,8

-3,4

-0,8

-0,4

-30,2

Per den 31 december 2007, utgjorde tillgångar och skulder, tillsammans med utgifter för investeringar i anläggningstillgångar,
avskrivningar och nedskrivningar följande:
MSEK

Spine

Dental

Orthopaedics

Bariatrics

Ej allokerat

Total

Tillgångar

207,7

125,7

96,0

25,4

253,0

707,8

Kapitalandelar
Totala tillgångar
Totala skulder
Investeringar anläggningstillgångar
Av- och nedskrivningar

–

–

1,5

–

1,5

3,0

207,7

125,7

97,5

25,4

254,5

710,8

68,8

78,2

27,1

15,6

55,3

245,0

3,8

9,5

5,7

–

0,9

19,9

-7,9

-0,3

-3,6

-0,2

-0,4

-12,4

Koncernens fyra primära segment är främst verksamma inom ett geografiskt segment (bestämt som sekundärt segment),
för närvarande Sverige. Koncernen har viss affärsutveckling i Storbritannien. Till och med september 2008 hanterades viss
administration hänförlig till den engelska listningen i England. Totala tillgångar samt utgifter för investeringar har allokerats
med bakgrund av var tillgångarna är allokerade.
MSEK

2008

2007

732,2

493,3

51,2

214,5

783,4

707,8

Totala tillgångar:
Sverige
Storbritannien

Kapitalandelar

1,7

3,0

785,1

710,8

25,4

17,3

Investeringar:
Sverige
Storbritannien

1,4

2,6

26,8

19,9
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3. Övriga intäkter
MSEK
Forskningsbidrag
Försäkringsersättning

2008

2007

3,1

2,3

–

5,8

Hyresersättningar

0,4

–

Övriga rörelseintäkter

4,8

4,8

8,3

12,9

2008

2007

- Ernst&Young, revisonsarvoden

1,2

–

- Ernst&Young, konsultationsarvoden

2,2

0,3

- revisionsarvoden

0,5

2,3

- konsultationsarvoden

0,3

0,4

4,2

3,0

MSEK

2008

2007

Löner och andra ersättningar

127,8

97,4

Sociala kostnader

40,7

28,3

Pensionskostnader

16,7

13,3

185,2

139,0

2008

2007

Anställda i Sverige

243

186

- varav kvinnor

155

141

10

4

4. Arvoden till revisorer
MSEK
Ersättningar till valda revisorer:

Ersättningar till övriga revisorer:

5. Löner och ersättningar till anställda

6. Medelantal anställda

Anställda i England
- varav kvinnor

5

2

253

190

2008

2007

Spine

87

75

Dental

58

19

Orthopaedics

74

72

Bariatrics

14

6

Centralt

20

18

253

190
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7. Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare
MSEK

2008

2007

0,5

0,3

–

–

0,5

0,2

–

–

- Fast årslön

2,3

2,2

- Övriga ersättningar/förmåner

0,1

0,1

- Pension (inkl löneskatt)

0,5

0,9

- Fast årslön

5,8

8,0

- Pension (inkl löneskatt)

1,6

1,1

- Övriga ersättningar/förmåner

0,1

0,1

11,4

12,9

Styrelsens ordförande:
- Fast årslön
- Övriga ersättningar/förmåner
Övriga styrelseledamöter:
- Fast årslön
- Övriga ersättningar/förmåner
Verkställande direktör:

Andra ledande befattningshavare:

Uppgifter om ledande befattningshavares innehav av aktier (inklusive närståendes samt ägda via bolag):
Per Båtelson, VD, 3 286 600 aktier, 991 667 köpoptioner
Johan Wachtmeister, 3 850 986 aktier, 991 666 köpoptioner
Ann-Sofi Lodin, 112 000 aktier
Tobias Linebäck, 116 600 aktier
Howard Watkins, 0 aktier, 75 000 köpoptioner
Uppgifter om styrelseledamöter och dess ersättningar 2008:
Urban Jansson – 480 000 SEK
Andrew Wilson – 240 000 SEK
Joachim Werr – 240 000 SEK
Lottie Svedenstedt – 120 000 SEK
Per Båtelson – avlönad som VD
För VD Per Båtelson betalar bolaget 35 procent av den fasta månadslönen till pensionsförsäkring. VD har en uppsägningstid
från bolagets sida på tolv månader. Vid uppsägning från VD:s sida är uppsägningstiden sex månader.
Bolaget har inga avtalade avgångsvederlag för ledningen och det utgår inga förmåner efter det att respektive ledande befattningshavares anställning upphört. För övriga personer i bolagets ledningsgrupp är den avtalade uppsägningstiden 6 – 12 månader
vid uppsägning från bolagets sida och 3 – 6 månader vid uppsägning från individens sida. Pensionspremier inklusive löneskatt
till bolagets ledningsgrupp (exklusive VD) har under året erlagts med 1,6 MSEK.
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8. Räntor och liknande resultatposter
MSEK

2008

2007

9,5

13,6

–

0,1

9,5

13,7

Räntekostnader på banklån

-7,6

-6,7

Räntekostnader på skulder till minoritet

-0,6

-0,9

–

-2,3

Räntekostnader finansiella leasingkontrakt

-0,2

-0,1

Nedskrivningar av intressebolagsandelar

-3,1

–

Finansiella intäkter:
Ränteintäkter på banktillgodohavanden
Övriga finansiella intäkter

Finansiella kostnader:

Räntekostnader konvertibellån

Övriga finansiella kostnader

Finansiella intäkter och kostnader, netto

-1,6

-0,1

-13,1

-10,1

-3,6

3,6

2008

2007

-6,8

-2,2

2,7

5,1

-4,1

2,9

9. Skatter
MSEK
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt (not 22)

Skatten på koncernens resultat skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle uppstått om den genomsnittliga skattesatsen
hade applicerats på alla enheter. Nedan följer därför en härledning till koncernens skattekostnad i resultaträkningen:
MSEK

2008

2007

Resultat före skatt

-37,5

-15,7

10,5

4,4

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

0,3

0,3

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-0,2

–

Aktivering av underskottsavdrag

4,1

–

Effekt av ändrad skattesats (utgående temporära skillnader)

0,5

–

Skatt enligt gällande skattesats

Koncernmässiga nedskrivningar på goodwill
Övriga justeringar
Skatteeffekt av ej beaktade underskottsavdrag

-3,5

–

–

-1,4

-15,8

-0,4

-4,1

2,9

Bolagsskatten i Sverige inkomståret 2008 uppgick till 28 procent. Från 2009 uppgår bolagsskatten till 26,3 procent vilket beaktas
vid beräkning av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder per 31 december 2008. Effekten av omräkningen till 26,3 procent
har inneburit en minskad skattekostnad om 0,5 MSEK.
Uppskjutna skattefordringar:
Uppskjutna skattefordringar har tagits upp i balansräkningen till ett sammanlagt värde av 4,1 MSEK. Detta motsvarar bolagets
beräknade värde av tidigare förluster som kan användas för att kvitta framtida vinster. Om dessa framtida vinster inte sker
enligt planerat, kan denna tillgång, eller delar av den, behöva omvärderas.
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10. Resultat per aktie
Resultat per stamaktie har beräknats på det resultat som är hänförligt till majoritetens nettoresultat. Detta har dividerats med
det genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden.

Årets resultat hänförligt till majoriteten (MSEK)
Genomsnittligt antal utestående ordinarie aktier
Resultat per aktie (SEK)

2008

2007

-41,2

-15,3

57 724 407

52 637 288

-0,71

-0,29

Utspädning
Utspädningseffekten är helt hänförlig till det konvertibellån som löstes in september 2008. Ökningen av genomsnittligt antal
aktier med hänsyn till detta uppgick till 2 531 088 (3 463 771). Då resultatet är negativt ger utspädningen ingen effekt på
resultat per aktie.

11. Goodwill och övriga immateriella tillgångar
MSEK

2008

2007

Goodwill

389,9

357,1

Vårdavtal

0,3

0,1

Övriga immateriella tillgångar

3,7

–

Immateriella tillgångar

MSEK

4,0

0,1

393,9

357,2

Goodwill

Vårdavtal

Övriga
immateriella
tillgångar

Total

357,1

7,7

–

364,8

Anskaffningar:
31 december 2007
Omräkningsdifferenser

0,4

0,4

Anskaffningar
Förvärv (not 26)
Ackumulerade anskaffningsvärden

3,8

3,8

52,4

0,3

409,9

8,0

3,8

421,7

52,7

-7,6

–

-7,6

-0,1

-0,1

-0,2

–

-7,7

-0,1

-7,8

–

–

–

Avskrivningar:
31 december 2007
Omräkningsdifferenser
Periodens avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Nedskrivningar:
31 december 2007

–

Periodens nedskrivningar

-20,0

-20,0

Ackumulerade nedskrivningar

-20,0

-20,0

Bokfört värde:
31 december 2008

389,9

0,3

3,7

393,9

31 december 2007

357,1

0,1

–

357,2
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11. Goodwill och övriga immateriella tillgångar (fortsättning)
Goodwill allokeras till kassagenererande enheter (CGUs) i syfte att utvärdera huruvida nedskrivningsbehov föreligger.
Respektive segment utgör en kassagenererande enhet. Allokering sker till den kassagenererande enhet eller de grupper av
kassagenererande enheter som förmodas dra fördel av förvärven. Det bokförda värdet per den 31 december 2008 fördelades
till respektive segment enligt följande:
MSEK

2008

2007

Spine

181,1

160,6

Dental

137,5

106,6

44,8

60,7

Orthopaedics
Bariatrics

26,5

29,2

389,9

357,1

Goodwill testas för nedskrivningar årligen och därutöver då förändringar och omständigheter indikerar att tillgången är för
högt värderad. Om en sådan prövning indikerar att det redovisade värdet är för högt fastställs återvinningsvärde för tillgången,
vilket bestäms till det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet beräknas som nuvärdet av de
framtida betalningar som respektive kassagenererande enhet förväntas generera i framtiden. Kassaflödet före skatt baserar
på finansiella budgetar fastställda av ledningen för varje ettårsperiod. Kassaflödet efter det första året extrapoleras med hjälp
av vägt genomsnitt av uppskattade tillväxtfaktorer. Tillväxten uppgår i alla fall utom ett till 2 – 3%, vilket är konservativt då flera
verksamheter befinner sig i tillväxtfas. Nämnda tillväxt överstiger inte heller den genomsnittliga långsiktiga tillväxten för det
verksamhetsområde som den kassaflödesgenererande enheten är verksam inom. Undantaget avser en verksamhet under
omstrukturering och tillväxten har där angetts till 15 – 17% under de första två åren för att därefter reducera till 3 – 5 procent.
Rörelsemarginaler har beräknats till mellan 7 procent till 23 procent, där flertalet av verksamheterna återfins mellan 10 – 15%.
Diskonteringsräntan efter skatt för år 2008 sattes till 9,54 procent (8,26) för hela koncernen och till mellan 9,5 – 11,5 procent för
respektive CGU. Budgeterade rörelsemarginaler baserar på tidigare års utfall samt förväntningar på marknadsutvecklingen.
De använda diskonteringsräntorna återspeglar specifika identifierbara risker.

12. Materiella anläggningstillgångar
MSEK

Byggnader
och mark

Medicinsk
utrustning

Kontorsinventarier

Datorer

Förbättr.åtgärder
annans
fastighet

Total

–

22,4

7,9

3,2

5,0

38,5

24,0

2,5

–

–

–

26,5

Anskaffningsvärden:
31 december 2007
Förvärv av dotterbolag (not 26)
Anskaffningar

11,7

3,6

1,1

10,4

26,8

–

-2,5

-0,3

-0,7

-3,5

-0,3

-0,1

-0,1

-0,5

-1,0

24,0

36,3

8,9

3,9

14,2

87,3

–

-4,2

-1,6

-0,9

-0,1

-6,8

0,4

1,5

0,2

0,1

2,2

-5,3

-1,7

-1,1

-1,3

-10,0

Avyttrat/utrangerat
Omräkningsdifferenser
Ackumulerade anskaffningsvärden
Avskrivningar:
31 december 2007
Avyttrat/utrangerat
Avskrivningar

-0,6

Nedskrivningar

-0,2

Omräkningsdifferenser

-0,2

-0,1

–

0,1

–

-0,6

-9,4

-1,8

-1,8

-1,2

-14,8

24,0

36,3

8,9

3,9

14,2

87,3

-0,6

-9,4

-1,8

-1,8

-1,2

-14,8

23,4

26,9

7,1

2,1

13,0

72,5

Ackumulerade av-/nedskrivningar
31 december 2008:
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde 31 december 2008

Taxeringsvärde fastighet: 9,5 MSEK, varav byggnad 8,0 MSEK
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12. Materiella anläggningstillgångar (fortsättning)
Bokfört värde på materiella anläggningstillgångar som innehas via finansiella leasingavtal är enligt följande:
MSEK

2008

2007

Medicinsk utrustning

2,0

0,5

Kontorsinventarier

0,2

0,4

2,2

0,9

2008

2007

3,0

0,3

13. Andelar i intresseföretag
MSEK
Ingående anskaffningsvärde
Anskaffning under året

2,9

4,9

Resultatandelar1)

-3,9

-2,5

Omräkningsdifferenser

-0,3

0,3

1,7

3,0

Bokfört värde
1)

-1,9 MSEK av resultatandelarna redovisas under övriga rörelseintäkter

Innan Stockholm Spine Center AB förvärvades i augusti 2006, hade SSC förvärvat 26 procent av aktierna i det norska företaget
Vestnorsk Ortopedisk Sykehus AS (VOS), ett företag etablerat i Bergen och som är verksamt inom ryggkirurgi. Efter nyemission
i bolaget uppgick aktieinnehavet 31 december 2006 till 22,1 procent. Under 2007 gjordes ytterligare kapitaltillskott innebärande
en ökning av ägarandelen till 24,6 procent. I januari 2008 genomfördes ytterligare kapitaltillskott genom kontantemission samt
konvertering av befintligt lån. Stockholm Spine Centers ägarandel i VOS uppgår därefter till 41,4 procent.
Den finansiella informationen för VOS per den 31 December 2008 och för räkenskapsåret var enligt nedan:
MSEK

2008

2007

Totala tillgångar

21,0

19,9

Totala skulder

19,9

17,9

Nettoomsättning

30,2

21,8

Nettoresultat

-5,2

-6,9

Under året har även nya investeringar gjorts i intressebolagen Elutera och Orthocenter Motala. Intressebolagen med undantag av Vos
är i praktiken vilande varför ingen ekonomisk information återges avseende dessa bolag.

14. Finansiella tillgångar som kan säljas
MSEK

2008

2007

–

19,2

19,2

19,2

0,6

–

Omräkningsdifferenser

-2,4

–

31 december 2008

17,4

19,2

Anskaffning
31 december 2007
Anskaffning

Den 31 oktober 2007 förvärvade Global Health Partner 1,1 procent i Priory Investments Holdings Limited (PIHL). PIHL är den ledande
oberoende leverantören av akut- och långsiktig mental hälsovård, neurohabilitering och specialistutbildningstjänster. Lord Ashcroft,
KCMG, som äger 18 procent av aktierna i bolaget har ett 32,5 procentigt innehav i PIHL. Dessutom är Global Health Partners styrelseledamöter Per Båtelson och Andrew Wilson styrelseledamöter i PIHL. Det verkliga värdet av finansiella tillgångar som kan säljas
bedöms motsvara det redovisade värdet.
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15. Övriga anläggningstillgångar
MSEK

2008

2007

Fordringar på intresseföretag

3,5

3,9

Övriga tillgångar

0,3

1,7

3,8

5,6

Värdet av övriga anläggningstillgångar uttrycks i svenska kronor och innehåller inga tillgångar som skrivits ned vid tidigare tillfällen.
Lånet till intressebolaget Vos har lämnats utan säkerhet och det löper med räntesats motsvarande Nibor (Norwegian Interbank
Offered Rate) plus 4 procent och ska återbetalas år 2010. Lånets effektiva ränta för året uppgick till 9,45 procent (9,53).

16. Finansiella instrument
Finansiella risker – mål och policies
Global Health Partner är utsatt för finansiella risker i sin verksamhet som kan leda till fluktuationer i resultat och kassaflöde.
Dessa risker är huvudsakligen valutarisk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Valutarisker
Före Global Health Partner AB:s förvärv av Global Health Partner Plc var bolagets rapporterande valuta GBP och följaktligen
påverkades koncernredovisningen av fluktuerande valutakurser, främst mellan GBP och SEK, vilket fick konsekvenser på koncernredovisningen. Efter transaktionen, som genomfördes i september 2008, är bolagets rapporterande valuta SEK.
Global Health Partner är verksamt i mer än ett land och bokför följaktligen kostnader och intäkter i olika valutor. Merparten av
koncernens nuvarande verksamhet bedrivs i Sverige och i svenska kronor. Global Health Partner har även en andel i, och tillhandahåller lån till, ett närstående företag i Norge samt har en klinik och ett kontor i Storbritannien. I den utsträckning Global Health
Partner är verksamt utanför Sverige försöker Global Health Partner matcha inflöde och utflöde av valutor på koncernnivå. Det
kan dock inte garanteras att dessa åtgärder på ett fullgott sätt skyddar Global Health Partners resultat och ställning i övrigt.
Vid omräkning av de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder till svenska kronor uppstår valutarisk i form av omräkningsexponering för Global Health Partner. Även om Global Health Partner försöker minska risken för omräkningsexponering genom
att ha lån på dotterbolagsnivå i samma valuta som tillgångarna, kan omräkningsexponeringen få effekt på koncernens finansiella
ställning. För Global Health Partners aktieägare innebär detta att deras investeringar kommer att vara denominerade i SEK
snarare än GBP.
Eftersom koncernens nuvarande verksamhet huvudsakligen bedrivs i Sverige och svenska kronor är koncernens exponering
mot fluktuerande valutor mycket begränsad. Av koncernens omsättning härrör 0,4 procent från andra valutor än SEK. Även
betydande rörelser i valutakurser får endast ytterst marginell inverkan på koncernens resultaträkning.

Ränterisker
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån skall påverka koncernens resultat. Koncernens ränterisk avser främst banksaldon och upptagna låns exponering mot rörliga räntor. Risker förenade med förändrade räntenivåer hanteras genom att hålla
centrala likvida medel motsvarande upplåningen i verksamheterna och genom att endast placera dessa på dags- och kortfristiga
inlåningskonton, främst i svenska kronor. Per balansdagen har koncernen en nettolånefordran vilket gör att en generell höjning
av räntenivåerna skulle påverka räntenettot positivt. Vid en förändring av marknadsräntan med +/- 1 procent och med motsvarande
nettolåneposition som den 31 december 2008 skulle detta påverka koncernens finansnetto med 1 MSEK.

Kreditrisker
Med kreditrisk avses risken för att en kommersiell motpart inte infriar ett betalningsåtagande. Koncernens kreditrisker är i första
hand knutna till kassa och likvida medel samt kundfordringar. Koncernen placerar sina likvida medel hos finansinstitut med
högt kreditbetyg och begränsar enligt policy beloppet för kreditexponering mot respektive finansinstitut. Risken för kundförluster
hanteras genom bevakning av kundreskontra. Kreditlimiter, kontinuerliga kreditprövningar och kontoövervakning används för
att minimera förlustrisken. Dessutom anses kreditrisken vara begränsad då koncernens stora kunder vanligen är offentliga
organisationer. Det kan dock inte uteslutas, om en motpart inte infriar sina betalningsåtaganden, att detta får en negativ effekt
på bolagets resultat och ställning. För en genomgång av koncernens kundfordringar och dess förfallostruktur etc, hänvisas till
not 16 sid 43.

Likviditetsrisk (och refinansieringsrisk)
Med likviditetsrisk avses risken för att bolaget på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra sina åtaganden och inte
uppnår affärskritiska volymer. Koncernens målsättning är att hålla en balans mellan kontinuitet och flexibilitet i finansieringen
genom banklån, checkkrediter och finansiell leasing. Krediter till kunder och krediter från leverantörer påverkar i hög grad
behovet av likvida medel. Vid en stark negativ finansiell utveckling kan banker komma att säga upp befintliga lån och kreditlöften. Återbetalning av lån och indragna kreditlöften skulle inverka negativt på bolagets finansiella ställning och förmåga till
fortlevnad. Global Health Partners affärsmodell bygger på samägande av klinikerna med läkarna som leder respektive klinik
inom var och en av bolagets Service Lines. Syftet är att öka engagemanget och incitamenten på lokal nivå. Global Health Partners
ambition är att vara majoritetsägare i var och en av klinikerna. Läkarna har rätt att sälja sina aktier i klinikerna till Global Health
Partner enligt fastställda värderingmetoder och under vissa tidsperioder. På motsvarande vis har Global Health Partner rätt att
förvärva aktierna från läkarna enligt fastställda värderingsmetoder under vissa tidsperioder. Följaktligen kan Global Health
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16. Finansiella instrument (fortsättning)
Partner tvingas att använda sina likvida medel för att förvärva sådana aktier från läkarna. Alternativt kan Global Health Partner
enligt några av aktieägaravtalen emittera nya aktier i Global Health Partner som betalning för de aktier som läkare har i klinikerna.
Den 31 december 2008 förekom avvikelser i två underkoncerner mot covenants som uppställts i samband med upptagande av
förvärvskrediter. Waivers har utfärdats av långivaren i samtliga fall.

Specifikation reserv kundförluster:
Kundfordringar som vid bokslutsdatum är förfallna sedan mindre än en månad anses inte vara osäkra fordringar. Per den
31 december 2008 hade kundfordringar motsvarande 5,9 MSEK (9,2) förfallit till betalning men bedömdes ej vara osäkra och
har därför inte skrivits ned. Dessa fordringar avser ett antal kunder som historiskt sett inte haft några betalningssvårigheter.
En åldersanalys för kundfordringar presenteras i nedanstående tabell.
MSEK

2008

2007

Kundfordringar

36,6

41,7

Avgår osäkra kundfordringar

–

–

36,6

41,7

MSEK

2008

2007

Ej förfallna

Summa kundfordringar

Förfallostruktur kundfordringar:

30,7

32,5

förfallna 1 – 15 dagar

3,9

6,5

förfallna 16 – 30 dagar

0,4

0,9

förfallna >30 dagar

1,6

1,8

36,6

41,7

2008

2007

31 december 2007

–

–

Periodens förändring

–

–

31 december 2008

–

–

Specifikation reserv kundförluster:
MSEK

Redovisningen och upplösningen av osäkra kundfordringar redovisas i resultaträkningen och de klassificeras som övriga rörelsekostnader. Övriga kortfristiga fodringar inkluderar inte några nedskrivna poster. Den maximala kreditrisken för ovanstående
fordringar utgörs av dess redovisade värden.
De bokförda värden fördelar sig i följande valutor:
MSEK

2008

2007

Brittiska pund

0,1

1,5

Svenska kronor

36,5

40,2

36,6

41,7

2008

2007

Likviditetsreserv:
MSEK
Banktillgodohavanden – brittiska pund
Banktillgodohavanden – svenska kronor

2,9

–

204,4

43,1

Kortfristiga placeringar – brittiska pund
Kortfristiga placeringar – svenska kronor

–

180,0

19,9

6,5

227,2

229,6

Den effektiva räntan på den kortfristiga placeringen den 31 december 2008 var 0,3 procent (3,9).
Den 31 december 2008 hade de kortfristiga placeringarna en löptid understigande 60 dagar (dag-för-dag).
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17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
MSEK

2008

2007

Förutbetalda hyror

3,1

1,7

Upplupna intäkter

2,5

0,1

Övriga poster

3,4

3,3

9,0

5,1

MSEK

2008

2007

Löner

3,3

2,1

Semesterlöneskuld

6,9

3,7

Sociala avgifter

4,9

2,1

18. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter

3,7

–

11,9

9,3

30,7

17,2

MSEK

2008

2007

Lokaler

24,5

15,4

Övriga upplupna kostnader

19. Leasingavtal
Periodens leasingavgifter:

Övrigt

3,7

0,7

28,2

16,1

Operationell leasing:
Koncernen hyr lokaler, medicinsk utrustning, datorer och övrig utrustning. Leasingavtalen har varierande villkor, uppsägningstider
och förnyelseavtal. De framtida minimileaseavgifterna är enligt nedan:
Kontrakterade leasingavgifter:
MSEK

2009

2010 – 2013

>2013

Lokaler

18,7

39,6

7,4

Övrigt
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20. Låneskulder
MSEK

2008

2007

26,0

16,4

0,8

0,4

26,8

16,8

102,1

106,4

–

29,3

4,3

29,9

Kortfristiga:
Bankskulder (mot säkerhet)
Finansiella leasingkontrakt (mot säkerhet)

Långfristiga:
Bankskulder (mot säkerhet)
Konvertibelt skuldebrev
Skuld till minoritetsaktieägare (utan säkerhet)
Finansiella leasingkontrakt (mot säkerhet)

1,3

0,3

107,7

165,9

134,5

182,7

MSEK

2008

2007

1 – 2 år

23,7

13,1

2 – 5 år

57,0

92,9

Totala låneskulder

Upptagna banklån, skulder till minoritetsaktieägare samt finasiell leasing löper i svenska kronor.

Förfallostruktur långfristiga lån:

> 5 år

27,0

59,9

107,7

165,9

2008

2007

Bankskulder, %

3,6

5.3 - 5.9

Konvertibelt skuldebrev, %

n/a

8,0

Skuld till minoritetsaktieägare, %

3,5

3,5

3,1 – 12,0

3,1 – 12,0

Skulderna löper med en effektiv ränta enligt följande:

Finansiella leasingkontrakt, %

Redovisat värde och verkligt värde på de långfristiga lånen är följande:

Bankskulder
Konvertibelt skuldebrev

Redovisat
värde 2008

Verkligt
värde 2008

Redovisat
värde 2007

Verkligt
värde 2007

102,1

110,4

106,4

113,4

–

–

29,3

29,3

Skuld till minoritetsaktieägare

4,3

4,3

29,9

29,9

Finansiella leasingskulder

1,3

1,5

0,3

0,3

Vid beräkning av verkligt värde har använts en antagen ränta om 4 procent.
Kortfristiga låneskulders verkliga värde överensstämmer med dess redovisade värde.
Beviljad checkräkningskredit per 31 december 2008 uppgick till 13,0 MSEK (10,6). Av denna hade 3,2 MSEK (3,6) utnyttjats.
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20. Låneskulder (fortsättning)
Ställda säkerheter:
MSEK

2008

2007

- Spärrade bankmedel

26,5

6,5

- Företagsinteckningar

21,5

18,5

- Pantförskrivna fastigheter

17,7

–

222,0

252,9

287,7

277,9

2008

2007

3,1

–

Kapitaliserad ränta, ej betald

–

3,0

Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar

–

0,4

3,1

3,4

Övrigt

Total

–

3,9

2,6

6,9

För egna skulder och avsättningar
avseende skulder till kreditinstitut:

- Aktier i dotterbolag

21. Övriga ej kassaflödespåverkande poster
MSEK
Nedskrivningar av andelar i intresseföretag

22. Uppskjutna skatter
Temporära
skillnader

Uppskjuten skatt på
koncernmässiga justeringar
av avskrivningar

Uppskjuten skatteskuld 31 December 2007

3,3

0,6

Förvärv av dotterbolag (not 26)

4,3

Periodens förändring

1,3

-0,2

0,2

1,3

Uppskjuten skatteskuld 31 december 2008

8,9

0,4

2,8

12,1

Uppskjuten skattefordran 31 december 2007

–

–

–

–

Periodens förändring uppskjuten skattefordran

-4,1

-4,1

Uppskjuten skattefordran 31 december 2008

-4,1

-4,1

Uppskjuten skatteskuld, netto 31 december 2008

4,8

0,4

2,8

8,0

Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan skattemässiga och redovisade skillnader på tillgångar
och skulder. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal rätt att göra så. Uppskjuten skattefordran
avseende underskottsavdrag har beaktats endast i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot framtida
överskott. Den 31 december 2008 avstod Global Health Partner från att redovisa en uppskjuten skattefordran om 17,6 MSEK
(5,9). Under 2008 har aktivering av befintliga underskottsavdrag gjorts resulterande i en uppskjuten skattefordran om 4,1 MSEK.
Vid beräkning av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder per 31 december 2008 har hänsyn tagits till att skattesatsen från
och med 2009 ändras från 28 procent till 26,3 procent.
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23. Övriga långfristiga skulder
MSEK
Övriga skulder

2008

2007

–

14,6

Långfristiga skulders verkliga värden motsvarar dess redovisade värden. Någon säkerhet finns inte för dessa skulder och de löper
utan ränta. Skulden 31 december 2007 innefattade tilläggsköpeskilling för förvärv som genomförts under 2006 och förfaller till
betalning under 2009 och har därmed klassificerats om till kortfristig skuld den 31 december 2008.

24. Framtida åtaganden
Minoritetsandelar:
(i) Stockholm Spine Nya Holding AB – samtliga minoritetsägare har liksom Global Health Partner har rätt att kräva att motparten
köper eller säljer de utestående minoritetsandelarna vid olika tidpunkter efter juli 2009 baserat på formler som framgår av
aktieägaravtalet. Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med stamaktier i bolaget.
(ii) Nordic Dental Holding AB – tilläggsköpeskilling kan komma betalas i september 2009 i form av likvida medel eller aktier, om
vissa villkor uppfylls. Varje minoritetsinnehavare har, liksom företaget, rätt att kräva att motparten köper eller säljer utestående
minoritetsandelar vid olika tidpunkter efter juli 2009 baserat på formler som framgår av aktieägaravtalet. Köpeskillingen
regleras antingen med likvida medel eller med stamaktier i bolaget.
(iii) Orthocenter IFK-kliniken (f.d. Göteborg Medical Center AB) – varje minoritetsinnehavare, liksom företaget, har rätt att kräva
att motparten köper eller säljer de utestående minoritetsandelarna vid olika tidpunkter efter december 2011 baserat på
formler som framgår av aktieägaravtalet. Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med stamaktier i bolaget.
(iv) Vita Bariatric Clinics Stockholm AB – varje minoritetsinnehavare och företaget har rätt att kräva att motparten köper eller säljer
de utestående minoritetsandelarna vid olika tidpunkter efter januari 2012 baserat på formler som framgår av aktieägaravtalet.
Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med stamaktier i bolaget.
(v) Orthocenter Stockholm AB (f.d. Stockholm’s Specialistvård AB) – varje minoritetsinnehavare och företaget har rätt att kräva
att motparten köper eller säljder de utestående minoritetsandelarna vid olika tidpunkter efter januari 2009 baserat på formler
som framgår av aktieägaravtalet. Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med stamaktier i bolaget.
(vi) Spine Center Göteborg AB varje minoritetsinnehavare och företaget har rätt att kräva att motparten köper eller säljer de
utestående minoritetsandelarna vid olika tidpunkter efter januari 2012 baserat på formler som framgår av aktieägaravtalet.
Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med stamaktier i bolaget.

25. Eventualförpliktelser
(a) Avtal har inom ramen för den normala affärsverksamheten slutits avtal med anställda för utförandet av tjänster.
Skattemässigt är regelverket komplext för denna typen av avtal och öppet för tolkningar. Koncernen har gjort bedömningen
att Global Health Partner inte har några ytterligare förpliktelser, och skulle kraftfullt försvara sitt ställningstagande i händelse
av eventuell beskattning.
(b) I ett dotterbolag förekommer eventualförpliktelse för skulder i ett kommanditbolag. 31 december 2008 uppgick denna
till 15,5 MSEK.
(c) Utöver vad som anges ovan, har koncernen ingen kännedom om ytterligare eventualförpliktelser eller rättstvister
med väsentlig negativ effekt på koncernens resultat, kassaflöde eller finansiella ställning per 31 december 2008.
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26. Förvärv av dotterbolag
Väsentliga förvärv under året var följande:

a) Oradent AB
Under april 2008, med ekonomisk verkan från den 1 april 2008, förvärvades 100 procent av Oradent AB (Specialistkliniken för
Dentala Implantat). Förvärvet finansierades med 1 444 641 nyemitterade aktier i Global Health Partner Plc samt 42,5 MSEK
kontant. För perioden 1 april till 31 december 2008 bidrog Oradent med 35,9 MSEK i intäkter och 6,6 MSEK i nettoresultat.
MSEK
Köpeskilling:
- Kontant betald köpeskilling

42,5

- Betalt med aktier

20,5

- Skuldförd tilläggsköpeskilling

5,7

- Förvärvskostnader

0,7

Summa köpeskilling

69,4

Summan av värdet av förvärvade tillgångar och skulder

-21,2

Goodwill

48,2

Goodwill är hänförlig till den förvärvade verksamhetens framtida avkastningsförmåga och den lokala ledningsgruppens förmåga
att vidareutveckla verksamheten.
Tillgångar och skulders värden presenteras i nedanstående uppställning:
MSEK

Bokfört värde

Verkligt värde

5,9

5,9

17,3

26,4

6,7

6,7

Övriga kortfristiga skulder

-3,4

-3,4

Långfristiga skulder

-7,5

-7,5

Uppskjuten skatt

-4,3

-6,9

Summa övertagna nettotillgångar

14,7

21,2

Kontanter och liknande
Materiella anläggningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar

Kontant betald köpeskilling
Förvärvskostnader
Likvida medel i dotterbolag som förvärvats
Påverkan på koncernens likvida medel

-42,5
-0,7
5,9
-37,3

b) Nordahl
Under september 2008, med ekonomisk verkan från och med den 1 september 2008, förvärvades 75 procent av Kirurgkliniken
Stockholm AB (Nordahls kirurgi). Köpeskillingen för verksamheten uppgick till 2,8 MSEK och har finansierats med egna medel.
Den förvärvade verksamheten bidrog omsättningsmässigt med 2,4 MSEK och med en nettovinst uppgående till 0,2 MSEK för
perioden 1 september till 31 december 2008.
MSEK
Köpeskilling:
- Kontant betalt köpeskilling
Total köpeskilling
Summan av värdet av tillgångar och skulder i Nordahl
Goodwill

2,8
2,8
-0,5
2,3

Goodwill är hänförlig till den förvärvade verksamhetens framtida avkastningsförmåga och den lokala ledningsgruppens förmåga
att vidareutveckla verksamheten.

48 GLOBAL HEALTH PARTNER – ÅRSREDOVISNING 2008

KONCERNENS NOTER

26. Förvärv av dotterbolag (fortsättning)
Tillgångar och skulders värden presenteras i nedanstående uppställning:
MSEK

Bokfört värde

Verkligt värde

Kontanter och liknande

0,3

0,3

Materiella anläggningstillgångar

0,1

0,1

Immateriella anläggningstillgångar

–

0,3

Uppskjuten skatt

–

-0,1

Summa nettotillgångar
Minoritetsintressen
Summa förvärvade nettotillgångar

0,4

0,6

-0,1

-0,1

0,3

0,5

Kontant betald köpeskilling

-2,8

Likvida medel i förvärvat bolag

0,3

Påverkan på koncernens likvida medel

-2,5

Under 2007 gjordes följande större förvärv:

a) Stockholms Specialistvård AB (nuvarande Orthocenter Stockholm AB)
Den 12 januari 2007 förvärvades 88 procent av Stockholms Specialistvård AB, en ortopedisk klinik belägen i Stockholm.
Förvärvet av Stockholms Specialistvård AB finansierades med hjälp av 14,0 MSEK i likvida medel. Den 29 november 2007
användes 9,43 procent av aktierna i Stockholms Specialistvård AB för att förvärva andelar i Sabbatskliniken AB (se not d nedan).
Den förvärvade verksamheten bidrog med 46,4 MSEK i omsättning samt en nettovinst uppgående till 1,4 MSEK till koncernen
för perioden den 12 januari till den 31 december 2007.

b) Vita Bariatric Centre Stockholm Holding AB (nuvarande Vita Bariatric Stockholm Holding AB)
Den 15 februari 2007 förvärvades 65 procent av Vita Bariatric Centre Stockholm Holding AB med dess helägda dotterbolag
Vita Bariatric Centre Stockholm AB (nuvarande Vita Bariatric Clinics Stockholm AB), en privat fetmaklinik belägen i Stockholm.
Förvärvet finansierade genom en emission av 328 829 aktier till ett värde uppgående till 130 pence per styck (avsåg dåvarande
koncernmoder GHP Plc). Den förvärvade verksamheten bidrog med 16,2 MSEK i omsättning samt en nettovinst uppgående till
1,3 MSEK för perioden 15 februari till den 31 december 2007.

c) Förvärv av Leif Swärd Ortopedi AB
Den 23 april 2007 förvärvades Leif Swärd Ortopedi AB (IFK-kliniken), en privat idrottsmedicinsk klinik belägen i Göteborg,
Sverige. Förvärvet finansierades med likvida medel om cirka 14,5 MSEK och emission av aktier i dotterbolaget Gothenburg
Medical Center AB (GMC) till ett värde av cirka 13,5 MSEK, vilket innebär en 28 procents minoritetspost i GMC. Leif Swärd
Ortopedi AB fusionerades med GMC den 28 december 2007. Den förvärvade verksamheten bidrog med 13,6 MSEK i omsättning
och en nettovinst uppgående till 0,5 MSEK för perioden den 23 april till den 31 december 2007.

d) Andra förvärv
Under räkenskapsåret gjordes ytterligare förvärv:
• inkråmsförvärv i Specialistkliniken för Dentala Implantat i Norrköping AB, en klinik för dentala implantat, förvärvades för
cirka 2,5 MSEK i likvida medel.
• Sabbatskliniken AB, en ortopedisk klinik, förvärvades för 3,2 MSEK, varav 89 000 aktier till ett värde uppgående till
117,5 pence styck i GHP Plc, samt aktier motsvarande en andel uppgående till 9,43 procent i Stockholms Specialistvård AB.
• i samband med förvärvet av Stockholm Spine Center AB i augusti 2006, beräknades tilläggsköpeskillingen till 14,6 MSEK.
Denna skuldfördes under 2007. Tabellen på nästa sida sammanfattar dessa transaktioner.
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26. Förvärv av dotterbolag (fortsättning)
MSEK

(a)

(b)

(c)

(d)

Köpeskilling:
- Kontant betald köpeskilling

14,0

0,4

14,5

3,0

- Betalt med aktier

–

5,9

13,5

1,2

- Skuldförd tilläggsköpeskilling

–

–

–

14,6

- Förvärvskostnader

–

–

–

0,1

Summa köpeskilling

14,0

6,3

28,0

18,9

Summan av värdet av förvärvade tillgångar och skulder

-8,1

-0,1

-7,9

-1,0

5,9

6,2

20,1

17,9

Goodwill

Goodwill är hänförlig till den förvärvade verksamhetens framtida avkastningsförmåga och den lokala ledningsgruppens förmåga
att vidareutveckla verksamheten.
Tillgångar och skulders värden presenteras i nedanstående uppställning:
MSEK

(a)

(b)

(c)

(d)

Kontanter och liknande

4,6

3,4

8,6

0,5

Materiella anläggningstillgångar

3,4

0,5

0,3

0,8

–

8,6

–

–

–

0,2

–

–

8,6

2,1

4,7

0,2

-6,7

-2,9

-5,6

-0,5

–

-11,6

–

–

-1,8

-0,2

-0,1

–

8,1

0,1

7,9

1,0

-14,0

-0,4

-14,5

-3,0

Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatt
Summa övertagna nettotillgångar

Kontant betald köpeskilling
Förvärvskostnader
Likvida medel i dotterbolag som förvärvats
Påverkan på koncernens likvida medel

–

–

–

-0,1

4,6

3,4

8,6

0,5

-9,4

3,0

-5,9

-2,6

27. Transaktioner med närstående
a) Transaktioner med styrelse och ledning
• Den 31 december 2008, ägde Johan Wachtmeister 1,6 procent av aktierna i Stockholm Spine Center AB. Därutöver, äger han
11 procent av Alm Equity AB som i sin tur äger 23,3 procent i Elutera AB och 47 procent i Elutera Fastighet AB, som vid årsskiftet
var delägt av Global Health Partner.
• Andrew Wilson ingår i styrelsen för the Priory Group (not 14). Andrew Wilson har under 2008 erhållit ersättningar för detta
styrelseuppdrag med 0,3 MSEK.
• Uppgift om ersättningar till styrelsen återfinns i not 7.
• Som en del av köpeskillingen för förvärvet av Stockholm Spine Center 2006 erhöll säljarna 3 370 586 stycken konvertibla skuldebrev som vart och ett berättigade till förvärv av en aktie i Global Health Partner Plc för 70 pence. Den 16 september 2008
utnyttjades samtliga konvertibler mot erhållande av nyemitterade aktier. Bland säljarna återfanns Johan Wachtmeister,
vice VD i Global Health Partner, samt delar av ledningen i Stockholm Spine Center.
• Minoritetsaktieägarna i Dental Holding konverterade under 2008 sin fordran om 26,1 MSEK till eget kapital genom ett
villkorat aktieägartillskott.
• Utdelning till minoritetsaktieägare har gjorts med 1,9 MSEK under 2008.
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27. Transaktioner med närstående (fortsättning)
b) Övriga transaktioner med närstående
Nedanstående transaktioner har genomförts med en av huvudägarna:
MSEK

2008

2007

–

0,1

Betalningar till Strand Associates Limited för tjänster som Andrew Wilson utfört

Hosar International Limited är bolag Strand Associates Limited som kontrolleras av Lord Ashcroft, KCMG.

28. Andelar i koncernföretag
Namn

Organisationsnummer

Indirekt
ägarandel, %

Direkt
ägarandel, %

Verksamhet

05859431

100

100

Holdingbolag

Credentus

556298-9516

100

100

Sjukvårdstjänster

GHP Förvaltning AB

556705-2252

100

100

Holdingbolag

GHP Medical Partner AB

556766-5350

100

100

Sjukvårdstjänster

GHP Spine Centre Göteborg AB

556723-1682

63

70

Sjukvårdstjänster

Direktägt av koncernens moderbolag:
Global Health Partner Plc
Ägt av koncernens övriga bolag:

GHP UK Holdings Ltd

06386519

100

100

Holdingbolag

556694-4178

100

100

Managementtjänster

Global Health Partner UK Ltd

05717907

100

100

Managementtjänster

Jolie Investments Ltd

06141167

100

100

Holdingbolag

Nordahl Kirurgiska AB

556627-8783

48

75

Sjukvårdstjänster

Nordic Dental Holding AB

556692-7595

51

51

Holdingbolag

Nordic Dental Implant Clinic AB

556700-2372

51

100

Sjukvårdstjänster

Oradent AB

556487-2942

100

100

Holdingbolag

Orthocenter Göteborg AB

556648-9406

80

80

Sjukvårdstjänster

Orthocenter Malmö AB

556726-2166

100

100

Sjukvårdstjänster

Orthocenter Stockholm AB

556289-1563

79

79

Sjukvårdstjänster

SFDI Holding AB

556748-1170

100

100

Holdingbolag

Specialistkliniken för Dentala Implantat KB

916629-5502

99

99

Sjukvårdstjänster

Specialistkliniken för Implantat och Käkkirurgi Norrköping AB

556737-3179

41

80

Sjukvårdstjänster

Stockholm Arrhythmia Center AB

556707-7879

80

80

Sjukvårdstjänster

Stockholm Spine Center AB

556561-7411

90

100

Sjukvårdstjänster

Stockholm Spine Nya Holding AB

556703-2957

90

90

Holdingbolag

06386664

100

100

Sjukvårdstjänster

Vita Bariatric Clinics Skåne AB

556744-1034

98

100

Sjukvårdstjänster

Vita Bariatric Clinics AB

556711-8954

98

98

Holdingbolag

Vita Bariatric Clinics Stockholm AB

556654-4143

64

100

Sjukvårdstjänster

Vita Bariatric Clinics Stockholm Holding AB

556717-8644

64

65

Holdingbolag

Vita Clinics Midlands Ltd

06541127

100

100

Sjukvårdstjänster

Vita Clinics UK Ltd

06540837

100

100

Sjukvårdstjänster

Global Health Partner Swe AB

The Concord Clinic (Leeds) Ltd

Samtliga dotterbolag är aktiebolag som bedriver sin verksamhet i Sverige förutom GHP UK Holdings Limited, Global Health
Partner UK Limited, Jolie Investments Limited, Vita Clinics Midlands Ltd, Vita Clinics UK och The Concord Clinic (Leeds) Limited
som bedriver sin verksamhet i England och Wales. Alla enheter konsolideras.
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29. Händelser efter balansdagen
Tre nya kliniker inom Service Line Bariatrics har startats i England, Norge och Egypten.

30. Könsfördelning i styrelse/ledande befattningar
I dotterbolagens styrelser under 2008 utgjordes 19 procent av kvinnor (9).

31. Eget kapital
År

Transaktion

Förändring av
antal aktier

Totalt antal
aktier

Kvotvärde
(SEK)

Förändring i
aktiekapital (SEK)

Totalt aktiekapital (SEK)

28 april 2008

Nybildning

100 000

100 000

1

100 000

100 000

12 juni 2008

Nyemission (kontant)

400 000

500 000

1

400 000

500 000

September 2008

Nyemission (apport)1)

59 516 074

60 016 074

1

59 516 074

60 016 074

September 2008

Minskning av aktiekapital2)

-500 000

59 516 074

1

-500 000

59 516 074

Oktober 2008

Nyemission

5 300 000

64 816 074

1

5 300 000

64 816 074

1)

Nyemissionen av aktier till aktieägarna i Global Health Partner Plc genom betalning med aktier i Global Health Partner Plc som ett led i Scheme of
Arrangement. Nyemissionen blev inregistrerad hos Bolagsverket den 26 september 2008. Registrering hos VPC och redovisning av aktier skedde
den 29 september 2008.

2)

I samband med nyemissionen till aktieägarna i Global Health Partner Plc, drogs aktierna som innehafts av den för dåvarande enda aktieägaren
Global Health Partner Swe AB in genom en minskning av aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket
den 26 september 2008.

Koncernens egna kapital består av aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, omräkningsreserv samt balanserat resultat inklusive
årets resultat. Härutöver tillkommer eget kapital hänförligt till minoritetsintressen.
MSEK

31 december 2006

Förändring
omräkningsreserv
1,2

Omräkningsdifferens

13,1

31 december 2007

14,3

Omräkningsdifferens
31 december 2008
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-15,6
-1,3

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
MSEK

Not

28 apr. 2008 –
31 dec. 2008

2, 5

-6,8

8

-0,9

Rörelsens kostnader
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader

-7,7
Rörelseresultat före finansiella intäkter

-7,7

Finansiella intäkter
Ränteintäkt

0,4

Rörelseresultat efter finansiella intäkter

-7,3

Resultat före skatt

-7,3

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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–
-7,3

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
MSEK

Not

31 dec. 2008

7

845,1

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Totala finansiella tillgångar

845,1

Summa anläggningstillgångar

845,1

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar

0,2

Skattefordran
Förutbetalda kostnader

0,1
3

Summa kortfristiga fordringar

1,0
1,3

Kassa och bank

64,3

Summa omsättningstillgångar

65,6

SUMMA TILLGÅNGAR

910,7

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital
Aktiekapital

64,8

Summa bundet eget kapital

64,8

Fritt eget kapital
Överkursfond

847,3

Årets resultat

-7,3

Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

840,0

11

904,8

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

4,9

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader

0,1
4

Totala kortfristiga skulder

0,9
5,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

910,7

Ställda säkerheter

–

–

Eventualförplikelser

–

–

GLOBAL HEALTH PARTNER – ÅRSREDOVISNING 2008 55

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
MSEK

Inbetalt aktiekapital 28 april 2008
Nyemission
Kostnader nyemission
Nedsättning av aktiekapital
Apportemission
Årets resultat
Eget kapital 31 december 2008

Aktiekapital

Överkursfond

Fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

0,5

–

–

0,5

64,8

9,4

–

74,2

–

-7,7

–

-7,7

-0,5

0,5

–

–

–

845,1

–

845,1

–

–

-7,3

-7,3

64,8

847,3

-7,3

904,8

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
MSEK

28 apr. 2008 –
31 dec. 2008

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7,3
4,6
-2,7

Finansieringsverksamheten
Nyemission

66,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

66,5

Årets kassaflöde

63,8

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Erhållna räntor
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0,5
64,3
0,4
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1. Redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisningspriciper
Om inte annat anges tillämpar moderbolaget samma
redovsiningsprinciper som koncernen, med komplettering
av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation
2.1 Redovisning för juridiska personer. De avvikelser som är
mellan moderbolagets och koncernens principer beror på
begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS fullt ut med
anledning av Årsredovisningslagen. Dessa avvikelser anges
nedan under rubriken Finansiella anläggningstillgångar.

Finansiella anläggningstillgångar
Onoterade dotterföretag värderas enligt anskaffningsvärdesmetoden. För onoterade innehav i dotterföretag upprättas
löpande kassaflödes- och marknadsvärderingar för att utvärdera
återvinningsvärdet. Värdeförändringar fastställs genom s.k.
impairment tests efter tillämpning av värderingsregler fastställda av styrelsen.
De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget
har tillämpats konsekvent på aktuell period som presenteras
i moderbolagets finansiella rapporter.

Ändrade redovisningsprinciper
Bolaget nybildades 2008 och därmed finns inga ändrade
redovisningsprinciperna jämfört med föregående år.

Skatt
För inkomståret 2008 har ingen skatt belastat årets resultat.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott
i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp.
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren
och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats
i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot
balanserade vinstmedel efter avdrag för aktuell skatteeffekt.
Koncernbidrag som är att jämställa med utdelning redovisas
som utdelning, vilket innebär att erhållet koncernbidrag och
dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen.
Lämnat koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas
direkt mot balanserade vinstmedel. Koncernbidrag som är att
jämställa med aktieägartillskott redovisas, med beaktande av
aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade
vinstmedel. Givaren redovisar koncernbidraget och dess
aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag,
i den mån nedskrivning ej erfordras. Inga koncernbidrag och
aktieägartillskott har lämnats eller erhållits under 2008.

GLOBAL HEALTH PARTNER – ÅRSREDOVISNING 2008 57

MODERBOLAGETS NOTER

2. Arvode till revisorer
MSEK

28 apr. 2008 –
31 dec. 2008

Arvoden till Ernst & Young
Revisionsarvode

0,3

Konsultationsarvode

1,7

Summa arvode Ernst & Young

2,0

3. Förutbetalda kostnader
MSEK

2008

Förutbetalda hyror

0,5

Förutbetald försäkring

0,1

Förutbetald leasing

0,1

Övriga poster

0,3

Summa

1,0

4. Upplupna kostnader
MSEK

2008

Semesterlöneskuld

0,2

Sociala avgifter

0,2

Löner

0,1

Konsultarvoden

0,1

Övriga upplupna kostnader

0,3

Summa

0,9

5. Leasingavtal
Kontrakterade leasingavgifter:
MSEK

1 år

2 – 5 år

0,5

0,3

Finansiella leasingavtal
Bilar
Lokaler

1,5

5,0

Summa

2,0

5,3

28 apr. 2008 –
31 dec. 2008

28 apr. 2008 –
31 dec. 2008

Antal anställda

Varav kvinnor

Moderbolaget

1

–

Summa

1

–

6. Medelantal anställda
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7. Andelar i koncernföretag
MSEK

Global Health Partner Plc

Antal
aktier

Andel
kapital/röster i %

Bokfört värde
i moderbolaget

Organisationsnummer

Säte

59 516

100

845,1

05859431

London

Övriga
ersättningar

Summa

Totalt

845,1

8. Ersättningar till ledande befattningshavare
28 apr. 2008 – 31 dec. 2008
MSEK

Fast årslön/
styrelsearvode

Pensionskostnader

Styrelsens ordförande

0,1

–

–

–

0,1

Övriga styrelseledamöter

0,2

–

–

–

0,2

Verkställande direktör

0,5

–

0,1

–

0,6

–

–

–

–

–

0,8

–

0,1

–

0,9

Andra ledande befattningshavare

1)

Övriga
förmåner1)

Övriga förmåner avser bilförmån.

9. Könsfördelningen i ledande befattningar
28 apr. 2008 –
31 dec. 2008
Totalt antal kvinnor i styrelse

1

Totalt antal män i styrelse

4

Totalt antal personer i styrelse

5

Totalt antal kvinnor i VD/ledningsgrupp

–

Totalt antal män i VD/ledningsgrupp

1

Totalt antal personer i VD/ledningsgrupp

1

10. Sjukfrånvaro
Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst
tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori.
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11. Aktiekapitalets utveckling
År

Transaktion

Förändring av
antal aktier

Totalt antal
aktier

Kvotvärde
(SEK)

Förändring i
aktiekapital (SEK)

Totalt aktiekapital (SEK)

28 april 2008

Nybildning

100 000

100 000

1

100 000

100 000

12 juni 2008

Nyemission (kontant)

400 000

500 000

1

400 000

500 000

September 2008

Nyemission (apport)1)

59 516 074

60 016 074

1

59 516 074

60 016 074

September 2008

Minskning av aktiekapital2)

-500 000

59 516 074

1

-500 000

59 516 074

Oktober 2008

Nyemission

5 300 000

68 816 074

1

5 300 000

64 816 074

1)

Nyemissionen av aktier till aktieägarna i Global Health Partner Plc genom betalning med aktier i Global Health Partner Plc som ett led i Scheme of
Arrangement. Nyemissionen blev inregistrerad hos Bolagsverket den 26 september 2008. Registrering hos VPC och redovisning av aktier skedde
den 29 september 2008.

2)

I samband med nyemissionen till aktieägarna i Global Health Partner Plc, drogs aktierna som innehafts av den för närvarande enda aktieägaren
Global Health Partner Swe AB in genom en minskning av aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket
den 26 september 2008.

Bundet och fritt eget kapital
Eget kapital ska enligt svensk lag uppdelas i fritt och bundet eget kapital i moderbolag varav bundet eget kapital inte är tillgängligt för
utdelning till aktieägarna. I moderbolaget består bundet eget kapital av aktiekapital.
Fritt eget kapital inkluderar årets resultat, överkursfond samt fond från nedsatt aktiekapital. I fritt eget kapital ingår även kapital tillfört
från apporten, vilket finns tillgängligt till aktieägarna.

60 GLOBAL HEALTH PARTNER – ÅRSREDOVISNING 2008

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Global Health Partner AB (publ),
Org. nr. 556757-1103

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Global Health Partner AB (publ) för, som framgår av årsredovisningen sidan 16, moderbolagets räkenskapsår
2008-04-28 – 2008-12-31 och för koncernredovisningen räkenskapsår 2008. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av
detta dokument på sidorna 16 – 60. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen
och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning
i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och
ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Göteborg den 26 mars 2009
Ernst & Young AB

Sven-Arne Gårdh
Auktoriserad revisor
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Bolagsstyrningen i Global Health Partner AB (publ) utgår från
svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av
NASDAQ OMX Stockholm (”Stockholmsbörsen”), inklusive
svensk kod för bolagsstyrning.
Global Health Partner noterades på NASDAQ OMX
Stockholm den 3 oktober 2008 och börjar i enlighet med
Övergångsbestämmelserna för den reviderade ”Svensk kod
för bolagsstyrning” (Koden) att tillämpa densamma senast
i samband med den första årsstämma som hålls efter den
1 januari 2009.

ledamöter bestående av styrelseordföranden samt en representant från vardera av de tre röstmässigt starkaste aktieägarna
per den 1 november 2008.
Thomas Eklund, Investor AB valdes vid konstituerande möte
i valberedningen till ordförande. De övriga ägarrepresentanterna är Thomas Eriksson, Metroland BV samt Andrew Wilson,
Hosar Ltd. I sin egenskap av styrelseordförande ingår också
Urban Jansson.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att
företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men
då ange en förklaring till avvikelsen.

Valberedningen skall utfärda rekommendationer avseende val
av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor, arvode till
styrelseordförande och styrelseledamöter samt ersättning för
utskottsarbete och revisionsarvode. Förslagen presenteras i kallelsen till årsstämma och på Global Health Partners hemsida.

Ägarstruktur

Årsstämma

Global Health Partner hade 798 aktieägare per den 28 februari
2009, enligt det av Euroclear förda ägareregistret.

Vid bolagsstämman har aktieägare möjlighet att fatta beslut
om Global Health Partners angelägenheter. För att kunna
delta erfordras att aktieägaren är närvarande vid stämman,
personligen eller genom ombud. Vidare krävs att aktieägaren
är införd i aktieboken vid visst datum före stämman och att
anmälan om deltagande gjorts till bolaget i viss ordning.

De flesta utländska ägare, samt även en betydande andel av de
svenska ägarna till följd av den korta tiden sedan omlistningen
från AIM i London till NASDAQ OMX Stockholm, är förvaltarregistrerade genom utländska banker eller andra förvaltare
som inte är anslutna till Euroclear, vilket innebär att de verkliga
innehavarna inte framgår fullt ut av ägarregistret. Även antalet
ägare framstår som lägre än vad som verkligen är fallet.
De tio största aktieägarna per den 28 februari 2009 finns specificerade på bolagets hemsida. Ägaruppgifter på hemsidan
uppdateras kvartalsvis.

Aktier och utdelning
Aktiekapitalet i Global Health Partner uppgick per den
31 december 2008 till 64,8 MSEK, fördelat på lika många
aktier. Handel sker på NASDAQ OMX Stockholm och börsvärdet per den 31 december 2008 var 683,8 MSEK. Samtliga
aktier har lika röstvärde samt äger lika rätt till andel i Global
Health Partners tillgångar och resultat.
Under den kommande treårsperioden avser inte Global Health
Partner att betala utdelning. Genererat kassaflöde kommer
istället att användas till investeringar och expansion.

Nomineringsprocess
Vid en extra bolagsstämma den 16 september 2008 beslutades
att Global Health Partner skall ha en valberedning med fyra

Val av revisor
Valt revisionsbolag fram till och med årsstämman 2012 är
Ernst & Young AB som utnämndes till bolagets revisor på en
extra bolagsstämma den 9 juni 2008. Bolaget har inga revisorssuppleanter. Sven-Arne Gårdh är huvudansvarig revisor och
medlem i FAR-SRS.
Efter en upphandling inför bolagstämman den 9 juni 2008
beslutades att Ernst & Young skulle väljas som nya revisorer
efter koncernens tidigare revisorer PricewaterhouseCoopers.

Styrelse
Styrelsens arbete
Det är styrelsens övergripande uppgift att för ägarnas räkning
förvalta koncernens angelägenheter. Förvaltningen bör ske
på sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.
Styrelsen i Global Health Partner AB har sedan det konstituerande mötet den 9 juni 2008 har hållt 14 stycken möten under
året, varvid den genomsnittliga närvaron uppgått till 94 procent.
Antalet styrelsemöten under 2008 har varit fler än normalt
med anledning av processen rörande omlistningen samt
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nyemissionen, båda i oktober 2008. Styrelsens arbete skall
följa antagen arbetsordning, vilken också anger att styrelsen
skall sammanträda minst sex gånger under verksamhetsåret,
utöver det konstituerande möte som genomförs omedelbart
efter årsstämman. Fyra av dessa möten hålls i anslutning till
publicering av koncernens årsrapport och delårsrapporter.
Ytterligare möten hålls vid behov. Arbetsordningen fastställs
vid det konstituerande mötet och revideras löpande.

Ersättningsutskott

Vidare beslutar styrelsen om instruktioner för den verkställande
direktören. Dessa instruktioner återfinns i styrelsens arbetsordning och instruktion för verkställande direktör. Enligt den
svenska aktiebolagslagen är det styrelsen som är ytterst
ansvarig för företagets organisation och ledning.

Utskottet består av tre styrelseledamöter och tillsätts årligen av
styrelsen vid det första styrelsemötet. Styrelseordföranden kan
även vara utskottsordförande. Utskottsledamöterna skall vara
oberoende i förhållande till företagsledningen.

I arbetsordningen ingår också riktlinjer för vilken finansiell
information som skall tillställas styrelsen. Syftet är att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt att hålla
styrelsen löpande informerad om utvecklingen av bolagets
verksamhet samt finansiella ställning. Utöver styrelsematerialet
tillsänds styrelsen varje månad ekonomiska rapporter samt
uppföljning av koncernens verksamheter. Styrelsen säkerställer
kvaliteten i den finansiella rapporteringen dels genom eget
arbete, dels genom kontakt med revisorn och genom upprätthållande av ett revisionsutskott.

Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott, vilket styrs av
regler i antagen arbetsordning för styrelsen. Ersättningsutskottets uppgift är att inför styrelsebeslut bereda ärenden
med anknytning till ersättning och förmåner till företagsledningen. Ersättningsutskottet skall även inför bolagsstämmobeslut bistå styrelsen i att ta fram förslag till ersättningsprinciper, anställningsvillkor och förmåner till företagsledningen.

Ledamöter i ersättningsutskottet är för närvarande Andrew
Wilson (ordförande), Urban Jansson och Joachim Werr.

Utvärdering av styrelsens arbete
Inför noteringen av Global Health Partner vid NASDAQ OMX
Stockholm genomfördes en utvärdering av bolagets styrelse.
Mot bakgrund av denna tillsattes den nu sittande styrelsen.
Bolagets styrelse har valt att inte genomföra någon ytterligare
utvärdering under 2008.
Utöver nämnda utvärdering kommer styrelsen att genomföra
årliga utvärderingar av sitt arbete med start hösten 2009.

Revisionsutskott
Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott, vilket styrs av regler
i antagen arbetsordning för styrelsen. På styrelsens uppdrag
bereds ärenden avseende upphandling av revisionstjänster och
revisorsarvode, uppföljning av revisorns arbete samt företagets
interna kontroll, övervakning av aktuell risknivå, bokföring och
företagets finansiella informationsgivning samt andra ärenden
som styrelsen finner lämpligt. Målet för utskottets arbete är att
tillförsäkra att företagets räkenskaper håller en hög nivå samt,
i största möjliga omfattning, säkerställa att företagets och
aktieägarnas intressen tillvaratas. Utskottet har även en valberedning vilken förbereder förslag till val av revisor och/eller
revisorsuppleant samt revisorsarvode inför de årsstämmor där
sådana val skall genomföras.
Revisionsutskottet skall bestå av minst tre ledamöter, vilka tillsätts årsvis av styrelsen vid det första ordinarie styrelsemötet.
Majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen. Åtminstone en av
utskottsledamöterna skall också vara oberoende i förhållande
till större aktieägare (d.v.s. aktieägare som kontrollerar minst
tio procent av aktierna eller rösterna i företaget). Styrelseledamot som också utgör del av företagsledningen får inte
samtidigt vara ledamot av revisionsutskottet. Styrelseordföranden kan även vara utskottsordföranden.

Styrelsens sammansättning
Global Health Partners styrelse består av fem ledamöter och
inga suppleanter. Det har inte tillsatts några arbetstagarrepresentanter. Med undantantag för den verkställande
direktören ingår ingen av styrelsens ledamöter i företagsledningen. Ytterligare uppgifter om respektive styrelseledamot
framgår av sid 66.

Oberoende
Styrelsen har bedömts uppfylla såväl NASDAQ OMX
Stockholms som kodens krav på oberoende. Samtliga valda
ledamöter utom verkställande direktören Per Båtelson samt
Joachim Werr och Andrew Wilson har bedömts vara oberoende
såväl gentemot Global Health Partners större ägare som
gentemot bolaget och bolagsledningen. Per Båtelson har
bedömts oberoende mot bolagets större ägare men inte mot
bolaget och bolagsledningen i egenskap av verkställande
direktör. Andrew Wilson och Joachim Werr har inte bedömts
oberoende mot Global Health Partners större ägare, men
däremot mot såväl bolaget som bolagsledningen.

Koncernledning

Ledamöter av revisionsutskottet är för närvarande Andrew
Wilson (ordförande), Urban Jansson och Joachim Werr.

För information om respektive medlem av koncernledningen,
se sid 67.

Nationalitet

Oberoende

Revisionsutskottet

Ersättningsutskottet

Totalt arvode
för 2008*

Närvaro
styrelsemöten
under 2008**

Närvaro
utskottsmöten**

Urban Jansson

SE

Ja

Ja

Ja

480 000

100%

100%

Andrew Wilson

GB

Nej

Ja

Ja

240 000

79%

100%

Lottie Svedenstedt

SE

Ja

Nej

Nej

140 000

93%

n/a

Joachim Werr

SE

Nej

Ja

Ja

240 000

100%

60%

Per Båtelson

SE

Nej

Nej

Nej

–

100%

n/a

* Vid den extra bolagsstämman den 16 september 2008 beslutades om ersättning till styrelsen och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda
i Global Health Partner. Arvodet avser ersättning för hela 2008 och inkluderar ersättning från såväl Global Health Partner AB som Global Health Partner Plc.
** Närvarouppgifter avser möten i Global Health Partner AB sedan det konstituerande mötet den 9 juni 2008.
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Styrelsens rapport om intern kontroll
Denna rapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för
bolagsstyrning och den vägledning som framtagits av FAR
SRS och Svenskt Näringsliv. Detta innebär att rapporten
begränsas till en beskrivning av hur den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

Kontrollmiljö
I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande
direktören fördelas arbetsuppgifter i syfte att upprätthålla en
effektiv hantering av verksamhetens internkontroll och risker.
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som ska bistå styrelsen
i att tillse att relevanta policies och redovisningsprinciper
efterföljs, liksom förändringar av sådana principer.
I kontrollmiljön ingår också månadsvisa uppföljningsmöten samt
styrelsemöten, i vilka delar av Global Health Partners koncernledning ingår tillsammans med ledningspersoner från dotterbolag respektive Service Lines. I dotterbolagens styrelser återfinns vanligtvis en majoritet från Global Health Partners ledning.
Gränserna för ansvar och befogenheter definieras i instruktioner
för delegation, attesträtt samt övriga policies och instruktioner.
Det åligger koncernledningen att tillse att dessa uppdateras
och åtföljs. Vidare åligger det respektive dotterbolagsstyrelse
att tillse att dessa åtföljs i den löpande verksamheten.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter
Bolaget har utarbetat en modell för bedömning av risken för
fel i den finansiella rapporteringen. I modellen ingår månadsvis
granskning av samtliga bolag i koncernen samt koncernredovisningen där särskilt fokus riktas mot identifierade materiella
poster. De väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen identifieras på såväl
koncern- som Service Line- och dotterbolagsnivå. Avvikelser
diskuteras omedelbart med såväl CFO som COO inom
Global Health Partner samt med ekonomichef och i förekommande fall VD för det berörda bolaget.

Information och kommunikation
Global Health Partner har inrättat formella informationskanaler
för utbyte av relevant information till såväl koncernledning som
styrelse. Även informella informationskanaler är av betydelse
för ett fullständigt informationsutbyte.
Såväl intern som extern kommunikationsgivning följer av
koncernen antagen informationspolicy. För kommunikation
med externa parter anges riktlinjer för hur sådan bör ske,
vem som är behörig att ge viss information och hur loggboken ska hanteras.
Väsentliga riktlinjer, policies och manualer av betydelse för
den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras
löpande.

Uppföljning
Styrelsen utvärderar löpande effektiviteten i processen för
riskbedömning och den information som bolagsledningen
lämnar. Arbetet innebär bland annat att säkerställa att åtgärder
vidtas rörande de brister och förslag till förbättring som framkommit genom den externa revisionen.
Genom den av styrelsen utsedda revisionskommittéen pågår
löpande översyn och förbättringsarbete avseende interna
rutiner och kontroll.

Internrevision
Bolaget har hittills inte funnit anledning att inrätta en internrevisionsfunktion. Det har beslutats i bolagets revisionskommittée att detta behov kommer att hållas under löpande översyn.

Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen
och har inte granskats av bolagets revisorer.

Göteborg 26 mars 2009
Styrelsen

De månadsvisa mötena samt styrelsemötena syftar också till att
identifiera operationella och legala risker samt möjligheter till
effektiviseringar och förbättringar i den löpande verksamheten.
Uppföljningen dokumenteras enligt en standardiserad modell
och identifierade brister åtgärdas löpande.
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STYRELSE

URBAN JANSSON

PER BÅTELSON

ANDREW WILSON

Ordförande

VD

Styrelseledamot

Född 1945

Född 1950

Född 1960

Styrelseordförande sedan 9 juni 2008.
Styrelseledamot i Global Health Partner
Plc sedan augusti 2007 och styrelseordförande sedan januari 2008.

Styrelseledamot sedan 9 juni 2008.
Styrelseledamot i Global Health Partner
Plc sedan augusti 2006.

Styrelseledamot sedan 9 juni 2008.
Styrelseledamot i Global Health Partner
Plc sedan juli 2006.

Styrelseordförande i Apoteket AB.
Styrelseledamot i Priory Health Care
Group, Permobil AB, BC Business
Creation AB, SentoClone AB,
myJoice AB m.fl.

Ordförande i London Town Plc.
Styrelseledamot i Corporate Services
Group Plc, Digital Marketing Group Plc,
Priory Health Care Group och
Watford Leisure Plc.

Koncernchef för Capio AB (1993 – 2005)
och Karibo (1986 – 1989). Omfattande
bransch- och affärserfarenhet från internationella massa och pappers-, kemioch bioteknikföretag.

Fram till 2005 verksamhetsutvecklingsdirektör i Capio AB.

Styrelseordförande i HMS Networks AB,
Rezidor Hotel Group AB m.fl.
Styrelseledamot i Addtech AB,
Clas Ohlson AB, Höganäs AB, SEB m.fl.
VD och koncernchef för Förvaltnings AB
Ratos (1992 – 1998).
Högre examen inom bankverksamhet.
Aktieinnehav Global Health Partner,
egna samt närståendes: 100 000 st.
Köpoptioner: 100 000 st.

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från
Chalmers tekniska högskola.
Aktieinnehav Global Health Partner,
egna samt närståendes: 3 286 600 st.
Köpoptioner: 991 667 st.

JOACHIM WERR

LOTTIE SVEDENSTEDT

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Född 1971

Född 1957

Styrelseledamot sedan 9 juni 2008.
Styrelseledamot i Global Health Partner
Plc sedan januari 2008.

Styrelseledamot sedan 9 juni 2008.
Styrelseledamot i Global Health Partner
Plc sedan 9 juni 2008.

Styrelseledamot i Mando AB,
Heartscape Inc. samt Doxa.

Ordförande i MiL Institute.
Styrelseledamot i Clas Ohlson AB,
Stadium AB, Björn Borg AB,
Stampen AB m.fl.

Arbetar sedan januari 2007 på Investor
Growth Capital Europe (Stockholm).
Läkare på Karolinska Sjukhuset
(2004 – 2006). Konsult och engagement
manager på McKincsey & Co
i Stockholm (2000 – 2004).

Koncernchef för Kid Interiör, drivit egen
konsultverksamhet inom organisationsoch ledarskapsutveckling, VD Inter IKEA
Systems A/S, affärsområdeschef IKEA of
Sweden och regionschef H&M.

Legitimerad läkare och har en Ph.D.
från Karolinska Institutet.

Jur. kand. från Uppsala Universitet.

Aktieinnehav Global Health Partner,
egna samt närståendes: 0 st.

Aktieinnehav Global Health Partner,
egna samt närståendes: 103 000 st.
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MA-examen från Cambridge University
och en MBA från Massey University.
Aktieinnehav Global Health Partner,
egna samt närståendes: 32 000 st.

LEDNINGSGRUPP

PER BÅTELSON

JOHAN WACHTMEISTER

ANN-SOFI LODIN

VD

Vice VD

Chief Operating Officer

Född 1950

Född 1959

Född 1962

Styrelseledamot sedan 9 juni 2008.
Styrelseledamot i Global Health Partner
Plc sedan augusti 2006.

Styrelseordförande i MJW Invest AB,
Fred Wachtmeister & Partners AB
Huxley Ltd m.fl.
Styrelseledamot i ALM Equity AB
och Stiftelsen Lundsbergs Skola.

Styrelseledamot i Bure Equity AB,
Academedia AB,
S:t Eriks Ögonsjukhus AB,
Stiftelsen Richard C Malmstens minne.

Styrelseordförande i Apoteket AB.
Styrelseledamot i Priory Health Care
Group, Permobil AB, BC Business
Creation AB, SentoClone AB,
myJoice AB m.fl.
Koncernchef för Capio AB (1993 – 2005)
och Karibo (1986 – 1989). Omfattande
bransch- och affärserfarenhet från internationella massa och pappers-, kemioch bioteknikföretag.
Civilingenjörsexamen i teknisk fysik
från Chalmers tekniska högskola.

Tidigare VD i Ledstiernan, vice VD
i SEB. Han är en av medgrundarna
av Stockholm Spine Center AB.
Civilingenjörsexamen och en MBA.
Aktieinnehav Global Health Partner,
egna samt närståendes: 3 850 986 st.
(inklusive 100 000 aktier lånade till
market maker).

VD Capio Sjukvård Norden (2004 – 2006)
och andra ledande befattningar inom
Capiokoncernen, controller på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Lång erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn, både från privata och
offentliga vårdgivare.
Aktieinnehav Global Health Partner,
egna samt närståendes: 112 000 st.

Köpoptioner: 991 666 st.

Aktieinnehav Global Health Partner,
egna samt närståendes: 3 286 600 st.
Köpoptioner: 991 667 st.

TOBIAS LINEBÄCK

HOWARD WATKINS

Finansdirektör

VD för Global Health Partner UK

Född 1974

Född 1957

Styrelseledamot i Global Health Partner
Swe AB, samt flera koncernens svenska
och brittiska dotterbolag.

Styrelseledamot i flera av koncernens
brittiska dotterbolag.

Senior manager vid Ernst & Young
Stockholm (2005 – 2006), dessförinnan
senior manager vid Ernst & Young
Global i London och skattejurist på
Ernst & Young Sverige (1999 – 2004) mm.
Affärsjuristexamen.
Aktieinnehav Global Health Partner,
egna samt närståendes: 116 600 st.

Har 15 års erfarenhet från den brittiska
sjukvården och kom till Global Health
Partner från Capio 2006, högre finansiella
och kommersiella befattningar inom
Capio UK, chef på Touche Ross & Co
(numera Deloitte) i Storbritannien
och Australien.
Auktoriserad revisor med en fil. kand.
i ekonomi och en MBA från University
of Wales.
Aktieinnehav Global Health Partner,
egna samt närståendes: 0 st.
Köpoptioner: 75 000 st.
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PARTNERS

Stockholm Spine Center
- Tycho Tullberg
- Björn Branth
- Vibeke Blecher
- Svante Berg

OrthoCenter Göteborg (IFK-kliniken)
- Leif Swärd
- Ulf Nordenson
- Lars Carlsson
- Lars Regnér

Spine Center Göteborg
- Åke Blixt
- Olle Hägg
- Bengt Lind

OrthoCenter Stockholm
- Ingemar Gladh
- Mats Heidvall

Bergen Spine Center (VOS)
- Sjur Braaten

Orthocenter Motala
- Bengt Horn af Åminne
- Krister Djerf
- Håkan Ledin
Orthocenter Ängelholm
- Lars Wahlström
- Bengt Sturesson
- Herbert Franzén

Specialisttandvården vid Sophiahemmet (NDIC)
- Thomas Nordin
- Roland Nilsson
Specialistkliniken i Norrköping
- Sten Andersson
Specialistkliniken för Dentala Implantat, Nacka
- Thomas Kallus
- Pär Almqvist
- Claes Ellgar
- Juhani Fischer
- George Homsi
- Per Ekenbäck
- Göran Gynther
- Sten Holm

Vita Bariatric Clinics Stockholm
- Göran Lundegårdh
- Arne Nordahl
Bariatric Center Bergen
- Sjur Braaten
Bariatric Centre Cairo
- Osama Taha
- Amr Rifaat
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Stockholm Arrhythmia Center
- Anders Englund

GLOBAL HEALTH PARTNER
Östra Hamngatan 26 – 28
SE - 411 09 Göteborg
Tel: +46 (0)31 712 53 00

www.globalhealthpartner.com

