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Status – European LifeCare Group A/S
4. kvartal, 2016
For god orden skyld skal vi lige understrege, at regnskaberne ikke er endeligt gennemgået af
revisionen så oplysninger om resultater bør opfattes som velkvalificerede estimater.
For året 2016 voksede den samlede omsætning i koncernen med 30% til DKK 92M, hvilket ledelsen
anser for meget tilfredsstillende. Dette er samtidigt det bedste resultat i selskabets historie.
Selskabet opnåede i 2016 en driftsmarginal på 9%, hvilket skal sammenlignes med en tilsvarende
for 2015 på knap 1%.
De væsentligste årsager til væksten i omsætningen er:




Bedre omsætning i selskabets rejsevaccinationsklinikker i Danmark
Tilkøb af en rejseklinik i UK
Ny skolekontrakt i London

Faldet i kursen på GBP har haft en væsentlig negativ effekt på omsætningen i 2016.
Fremgangen i driftsmarginalen, og dermed i selskabets samlede indtjening, skyldes i al
væsentlighed at det er lykkedes at øge omsætning uden at øge de faste omkostninger tilsvarende.
Det understreger, at forretningsmodellen drejer sig om at akkvirere ny omsætning uden samtidigt
at øge de faste omkostninger i samme omfang. Dette forventes i 2017 at fortsætte med yderligere
opkøb, samt intentionen om at vinde yderligere kontrakter indenfor skoleområdet i UK.
I 4. kvartal 2016 realiserede selskabet også en positiv omsætningsudvikling sammenlignet med
2015. Således voksede omsætningen i Q4 med 14%. Den væsentligste årsag var den vundne
skolekontrakt i London, men også rejsevaccinationsområdet i Danmark viste en positiv udvikling
med en kundefremgang på 9%. Influenzaomsætningen i Danmark voksede med 2% i Q4, hvilket
anses som positivt i et svært marked.
Indtjeningen for Q4 2016 var på niveau med 2015. Årsagen til at indtjeningen i Q4 voksede
langsommere end omsætningen skyldes, at der var nogle engangsomkostninger som blev
omkostningsført i december måned, samt at driftsmarginalen fra den nye skolekontrakt er lavere
end for de øvrige forretningsområder.

Selskabet har i skrivende stund 39 klinikker i Danmark og UK og vi ser fortsat store
vækstmuligheder på rejsevaccinationsområdet.
Dette blev yderligere bekræftet i januar 2017, hvor den positive vækst indenfor rejsevaccination
fortsatte med ny rekord i antal bookinger til vore klinikker. Dette afspejlede sig ligeledes i vores
indtjening i januar, der mødte vore forventninger.
Vi forventer, også at omsætningen fra de offentlige kontrakter vil vokse i 2017.
Jeg beklager at denne status har været forsinket i forhold til hvad der blev udmeldt i forrige
statusrapportering. Næste rapportering, for 1. kvartal 2017, forventes at være klar omkring 1. maj.

Med venlig hilsen

Karsten Østergaard
Bestyrelsesformand

