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Perioden 1 april – 30 juni 2020 
 

• Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 50,2 MSEK (43,7 MSEK) vilket är 
en ökning med 15%. 

• Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -1,5 MSEK (1,0 MSEK). 

• Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till -0,9 MSEK (1,3 MSEK). 

• Rörelsemarginalen uppgick under andra kvartalet till -1,8% (3,0%). 

• Resultat per aktie uppgick under andra kvartalet till SEK -0,20 (SEK 0,10). 

• Under kvartalet har koncernen påverkats positivt resultatmässigt av regeringens 
stödpaket i anslutning till coronavirusets utbrott.  

• Koncernens omsättning proforma på rullande tolv månader uppgår till 243,2 MSEK 
med nuvarande verksamhet. Rörelseresultatet justerat för kostnader av 
engångskaraktär per rullande tolv månader uppgår till 5,2 MSEK. 

• Koncernens soliditet uppgår till 40% och moderbolagets till 47%. 

• Under kvartalet har koncernens tidigare lanserade sparprogram lett till besparingar om 
320 TSEK, sparprogrammet kommer att få större effekt i kommande kvartal.  

 
Perioden 1 januari – 30 juni 2020 
 

• Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 102,6 MSEK (87,1 MSEK) vilket 
är en ökning med 18%. 

• Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -3,2 MSEK (0,4 MSEK). 

• Rörelseresultatet uppgick under första halvåret till -2 MSEK (1,1 MSEK). 

• Rörelsemarginalen uppgick under första halvåret till -2,0% (1,3%). 

• Resultat per aktie uppgick under första halvåret till SEK -0,42 (SEK 0,01). 
 

 
Utdrag ur VD Johan Sandströms kommentar till andra kvartalet; 
 
Omsättningen under andra kvartalet ökade med 6,5 MSEK mot motsvarande period 2019 
kopplat till förvärvet av Assistanspoolen, samtidigt levererar vi ett rörelseresultat som är 2,2 
MSEK svagare för samma period. 
 
Corona har påverkat oss på flera sätt. Utvecklingen vi såg i första kvartalet där marknaden 
för vårdbemanning minskade med 16% (Kompetensföretagens Q1 rapport) har fortsatt. För 
Hedera Group har detta inneburit fortsatta svårigheter att boka ut läkare. Kvartalet har 
präglats av betydligt färre avrop och en högre grad av avbokningar än vad vi har upplevt 
tidigare. Det är främst den planerade vården som är inställd eller framflyttad vilket fått 
konsekvenser för flertalet specialistinriktningar. 



 

 
Sparprogrammet som initierades i maj har påverkat Q2 positivt men det är först i Q3 som vi 
ser större effekter.  
 
 
Denna information är sådan information som Hedera Group är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 
2020 kl. 08.30 CET.  
 
 
För ytterligare frågor, kontakta:  
Johan Sandström, VD, 0733-33 03 42 eller mail: johan.sandström@hederagroup.se  
Per J Levin, CFO, 0725-84 44 39 eller mail: per.j.levin@hederagroup.se. 
 
Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth 
Market. Aqurat Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter till 
Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800. 
 

 
 

 

Hedera Group AB (publ) 
Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt 

assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, 
Hedera Medical, AddUs Care och Assistanspoolen erbjuds bemanning av vård och 

omsorgspersonal i hela Sverige.  
Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök 

hemsidan www.hederagroup.se 
 
 
 
 
 

mailto:johan.sandström@hederagroup.se
mailto:per.j.levin@hederagroup.se
mailto:info@aqurat.se
http://www.hederagroup.se/


 

Affärsidé 
Hedera Group skall erbjuda bemanning, kompetensförsörjning och rekrytering samt tjänster inom 
vård och omsorg. 
 
 
Vision och strategi 
Visionen är att vara den ledande aktören inom personalförsörjning inom vård och omsorg. 
Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt. 
 
Strategi 
Hedera Group skall växa organiskt och genom förvärv med minst 20 % per år och aktivt söka 
nya förvärv som kompletterar befintlig organisation. Förvärven skall i första hand inriktas på 
bolag inom assistans samt rekrytering och bemanning inom vård och omsorg. 
 
Finansiella mål 
Rörelsemarginalen skall uppgå till 8 % med en tillväxt på 20 % årligen genom organisk 
tillväxt kombinerat med förvärv. Ambitionen är att genomföra en aktieutdelning på 50 % av 
resultatet efter skatt. 

 
 
Andra kvartalet 
 
Omsättning och resultat 
Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 50,2 MSEK (43,7 MSEK) vilket är en ökning 
med 15% från föregående år. Resultatet för andra kvartalet uppgick till -1,5 MSEK (1,0 
MSEK). Under perioden har koncernen dragit nytta av regeringens stödpaket i samband med 
coronavirusets utbrott vilket har bidragit med en positiv resultateffekt. Ökningen av 
omsättningen är till stor del hänförlig till förvärvet av Assistanspoolen som genomfördes i 
september 2019. 
 
För perioden april – juni uppgår resultatet per aktie före utspädning till SEK -0,20 (SEK 0,12).  

 
 
Investeringar 
Under andra kvartalet har inga investeringar gjorts. 
 
Likviditet 
Andra kvartalets kassaflöde uppgick till 0,2 MSEK och vid periodens utgång uppgick likvida 
medel till 4,3 MSEK. Kassaflödet från löpande verksamhet under perioden har uppgått till -
1,9 MSEK. Koncernen har utnyttjat 13,7 MSEK av checkkrediten på 20,0 MSEK. Koncernen 
har under perioden genomfört mer aktiv cash management än tidigare, vilket främst visar sig 



 

i en mer effektiv kapitalbindning. Bedömningen är att verksamheten som den är planerad 
med marginalförstärkningar och ökad tillväxt kommer kunna finansieras med de medel som 
rörelsen genererar. Hedera har under kvartalet amorterat 2 MSEK. 
 
Moderbolagets verksamhet 
Kostnaderna i moderbolaget avser kostnader för management och koncerngemensamma 
kostnader i form av licenser, IT, ekonomi och kommunikation.. 
 
Aktien 
Hedera Groups aktie (HEGR) är noterad på Nasdaq First North Growth Market från den 15 
januari 2016. Aktiekapitalet uppgick per den 30 juni 2020 till 12 438 664 kronor fördelade på 
7 774 149 aktier till kvotvärde 1,60 kr. Kursen per den 30 juni 2020 var SEK 3,56. 
 
Aktiekapitalet 
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 30 juni 2020 till 47,7 MSEK varav 
aktiekapitalet utgör 12,4 MSEK.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VD-kommentar  
 
 
Omsättningen under andra kvartalet ökade med 6,5 MSEK jämfört med motsvarande period 
2019 kopplat till förvärvet av Assistanspoolen, samtidigt levererar vi ett rörelseresultat som är 
2,2 MSEK svagare för samma period. 
 
Corona har påverkat oss på flera sätt. Utvecklingen vi såg i första kvartalet där marknaden 
för vårdbemanning minskade med 16% (Kompetensföretagens Q1 rapport) har fortsatt. För 
Hedera Group har detta inneburit fortsatta svårigheter att boka ut läkare. Kvartalet har 
präglats av betydligt färre avrop och en högre grad av avbokningar än vad vi har upplevt 
tidigare. Det är främst den planerade vården som är inställd eller framflyttad vilket fått 
konsekvenser för flertalet specialistinriktningar. I juni månad hade enligt läkarförbundet  
49 000 operationer ställts in, med över 160 000 svenskar i kö. Störst påverkan har detta fått 
för slutenvården och Hedera Medical. Även personlig assistans har påverkats negativt, dock 
inte i samma utsträckning som bemanningen.  
 
För sköterskor har vi dock sett en ökad efterfrågan under Q2 vilket givit oss en möjlighet att 
kompensera för en del av de intäkter vi tappat på läkare. Vår bedömning är att marknaden 
för sköterskor fortsatt kommer att vara god. 
 
Positivt är att vi upprätthåller en bra marginal på de affärer vi gör. Vi ser också en ökning av 
volymerna månad för månad under kvartalet vilket kommer att fortsätta under Q3.  
 
Sparprogrammet som initierades i maj har påverkat Q2 positivt men det är först i Q3 som vi 
ser större effekter. Utöver de insatser och förändringar vi tidigare kommunicerat inom ramen 
för sparprogrammet har korttidspermitteringar och uppsägningar under kvartalet blivit ett 
faktum. Detta gör att Hedera Group har minskat kostnaderna till en grad som gör att vi med 
en fortsatt utveckling av pandemin snarare ska kunna fokusera på en ökad volym än att 
fortsätta minska kostnaderna.  
 
Under kvartalet har vi fusionerat den verksamhet vi tog över från Medidoktor AB in i Svensk 
Läkartjänst LIL AB. Samtidigt har flytten av LIL AB från Löddeköpinge till Stockholm 
genomförts. Vi har nu ett starkt team på plats i Stockholm och vi ser redan en ökning av 
såväl omsättning som resultat. Utöver detta har vi vunnit två nya avtal som kommer att starta 
i Q3. 
 
Den osäkerhet som råder i marknaden gör det svårt att prognostisera, vi försöker att vara 
kreativa och är öppna för nya arbetssätt, kundupplägg och lösningar. Jag vill tacka alla 
medarbetare för goda insatser och inte minst för er flexibilitet och förståelse. 
 
 
 
Johan Sandström, VD 

 



 

Innehav  
Svensk Läkartjänst Lil AB  
Lilab bemannar specialistläkare. Under 2019 genomfördes en fusion mellan Svensk 
Läkartjänst Lil AB (Lilab), All Vård Semaforen AB samt Pridoc Bemanning AB i vilken de två 
senare uppgick i Svensk Läkartjänst Lil AB.  
 
Läkarresurs FA Rekryt AB 
Enligt kompetensindelningen bemannar Läkarresurs läkare inom Internmedicin och 
Allmänspecialister.  
 
Hedera Medical AB 
Bemanning av gynekologer till slutenvården med långa avtal. Hedera Medical startar upp 
bemanning av Ögonläkare och Psykiatriker/BUP. 
 
Hedera Helse AB 
Hedera Helse har inte utvecklats enligt plan och där har vi ändrat management. Bolaget 
kommer att renodlas till bemanning av Företagshälsovård. 
 
AddUs Care AB 
Bemannar sjuksköterskor till primärvård, kommun och sjukhus. Erbjuder Elevhälsa till skolor 
och har blivit vårdgivare vilket möjliggör helhetsbemanning.  
 
Socionomuthyrning 
Hedera levererar socionomer vid förfrågan men arbetar inte proaktivt. 
 
Hedera Konsultförmedling 
Konsultförmedling är en ny tjänst Hedera Group lanserade under våren och innebär att vi 
jobbar mer aktivt med att matcha personal med lediga uppdrag och förmedlar dem till 
vårdgivarna. 
 
Assistanspoolen Omsorg Sweden AB 
Förvärvades i september 2019 och är ett omsorgsföretag som arbetar med personlig 
assistans.  
 
Moderbolaget Hedera Group AB 
I moderbolaget ligger overhead för personal såsom VD, CFO, ekonomipersonal och 
upphandling, GDPR och ISO. 
 
Närstående transaktioner 
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har haft någon direkt eller 
indirekt delaktighet i affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit av onormal till sin  
karaktär. Huvudägaren har lämnat förvärvslån på 10 MSEK med en ränta på 4,25%. Räntan 
faktureras månadsvis och 8 MSEK av krediten skall amorteras efter bankkrediten. Under 
uppstarten av Svensk Läkartjänst LIL AB har delar av personalen nyttjat lokaler i ägo av 
huvudägaren Lectica Aktiebolag till en kostnad av 90 TSEK. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen 
Hedera Group arbetar med att förbättra riskhantering på både kort och lång sikt. 
Riskhanteringen omfattar både omhändertagande av kända och redan identifierade risker, 
samt eventuellt nya eller ökande risker som dyker upp inom verksamheten.  
 
De övergripande risker som hanteras och systematiseras omfattar bland annat följande 
kategorier: 

• Makroekonomiska risker såsom bransch, konjunktur, sysselsättning och tillväxt. 

• Skatterisker som bolaget kan påverkas av. 



 

• Konkurrenter i branschen. 

• Organisatoriska risker. 

• Legala och politiska risker. 

• Kollektivavtal vid förändrade villkor och regler. 

• Upphandlingar analyseras både vid positiva och negativa beslut. 

• Förvärv eftersom en del av bolagets strategi är att förvärva bolag. 
 
Rapporttillfälle 
Hedera Group avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkt: 
 
4 november 2020  Rapport tredje kvartalet 2020. 
20 februari 2021 Rapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2020. 
 
 
 
Stockholm den 28 augusti 2020 
 
Hedera Group AB (publ) – Upplandsgatan 38, SE 113 28 Stockholm – www.hederagroup.se 
 
      
 
Rapporten för andra kvartalet har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild 
över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför. 
 

Bertil Haglund 
Styrelseordförande 

 
 
Åsa Lindée Thorne  Peter Näslund                   Stig Engcrantz 
Styrelseledamot                     Styrelseledamot                Styrelseledamot 
 
 
 

Johan Sandström 
Verkställande direktör 

 

 
 

http://www.hederagroup.se/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 



 
 

 

 
 

 

 

Adresser 
 
 

Hedera Group AB (publ) 
Upplandsgatan 38 – 113 28 STOCKHOLM 

Tel 08-51836110 
 

Läkarresurs FA Rekryt AB 
Box 1322 – 751 43 UPPSALA 

Tel 018-123504 
 

Svensk Läkartjänst Lil AB 
Upplandsgatan 38 – 113 28 Stockholm 

Tel 046-70 91 80 
 

Hedera Medical AB 
Götabergsgatan 20 – 411 34 GÖTEBORG 

Tel 031-7111717 
 

Hedera Helse AB 
Upplandsgatan 38 – 113 28 STOCKHOLM 

Tel 08-51836110 
 

AddUs Care AB 
Götabergsgatan 20 – 411 34 GÖTEBORG 

Tel 031-7111717 
 

Assistanspoolen Omsorg Sweden AB 
Brandstationsgatan 1 – 386 31  FÄRJESTADEN 

Tel 0485-30377 
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