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Attendo AB (publ) 

Delårsrapport januari–september 2017 
 

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017 

 Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 2 741 Mkr (2 568). Justerat för valutaeffekter 

ökade nettoomsättningen med 7 procent. 

 Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 337 Mkr (340) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 

12,3 procent (13,2).  

 Periodens resultat uppgick till 223 Mkr (224) vilket motsvarar en vinstmarginal på  

8,1 procent (8,7) och ett resultat per aktie efter utspädning på 1,39 kr (1,39).  

 Operativt kassaflöde uppgick till 73 Mkr (101). 

 Det totala antalet platser i drift i egen regi-boenden uppgick till 10 378 (9 012), en ökning med 

15 procent. Antal platser i egen regi under uppförande var 2 757, fördelat på 71 boenden.  

 

Sammanfattning av januari - september 2017 

 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 8 146 Mkr (7 565). Justerat för valutaeffekter
 
ökade 

nettoomsättningen med 7 procent.  

 Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 11 procent till 844 Mkr (761), vilket motsvarar en 

rörelsemarginal på 10,4 procent (10,1). 

 Periodens resultat ökade till 545 Mkr (498) vilket motsvarar en vinstmarginal på  

6,7 procent (6,6). Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 3,39 kr (3,10). 

 Operativt kassaflöde uppgick till 511 Mkr (401). 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Finansiella icke-IFRS mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet 

av denna rapport.

       

Mkr Kv3 2017
 

Kv3 2016 

Förändring 

(%) 

Jan-sep 

2017 

Jan-sep 

2016 

Förändring 

(%) 

Nettoomsättning
 

2 741 2 568 7 8 146 7 565 8  

Rörelseresultat (EBITA) 337 340 -1 844 761 11 

Rörelsemarginal (EBITA), % 12,3 13,2 - 10,4 10,1 - 

Periodens resultat 223 224 0 545 498 9 

Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,39 1,39 0 3,39 3,10 9 

Operativt kassaflöde 73 101 -28 511 401 27 

Medelantal årsanställda 16 545 15 781 5 15 626 14 715 6 
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Kommentarer av Henrik Borelius, VD och 

koncernchef  
 

Attendo ökade för sjätte kvartalet i följd antalet platser under uppförande i egen 

regi. Det lägger en grund för fortsatt stabil tillväxt. Attendo öppnade 

rekordmånga nya boenden och har nu totalt över 10 000 platser i egen regi. Det 

har möjliggjorts genom att Attendo förbättrat arbetet med att etablera nya 

verksamheter samt genom gynnsamma marknadsförutsättningar.  

 

Verksamheter inom Egen regi uppvisade en fortsatt stabil tillväxt, såväl 

avseende äldreboenden som boenden för personer med funktionsnedsättning. 

Attendo öppnade 21 egna boenden under kvartalet, 16 i Finland och 5 i Sverige. 

I Finland påbörjades byggnation av 23 nya boenden, 4 i Sverige och 1 boende i 

Danmark. Vid tredje kvartalets utgång hade Attendo 2 757 platser under 

uppförande.  

 

Inom Entreprenad ökade nettoomsättningen jämfört med tredje kvartalet 2016, 

som en följd av två kombinationskontrakt som startade i Finland under 

inledningen av 2017. Nettoomsättningen inom Bemanning var något lägre i 

kvartalet i jämförelse med motsvarande period 2016. Marknaderna för 

Entreprenad och Bemanning bedöms fortsatt som utmanande men stabila.  

 

Resultatet för tredje kvartalet var i linje med motsvarande kvartal 2016, men 

marginalen var lägre. Förbättringar inom planering och processer samt förvärv 

bidrog positivt till resultatet. Resultatet påverkades negativt av kraftigt minskad 

efterfrågan på integrationstjänster samt ett försämrat resultat inom hemtjänsten, 

främst i Danmark. Antalet nyöppnade boenden i egen regi under det tredje 

kvartalet var det högsta någonsin, vilket initialt belastar resultatet. Attendo 

planerar ett ökande antal öppningar även under de kommande kvartalen med 

medföljande kostnader. Under fjärde kvartalet väntas resultatet belastas av 

fortsatt utfasning av integrationsverksamhen, kostnader för hemtjänstverksamhet 

i Danmark och kostnader relaterade till omstrukturering av förvärv. Kostnaderna 

bedöms vara begränsade till fjärde kvartalet.  

  

Attendo arbetar löpande med att utveckla omsorgen med nya arbetssätt och ny 

teknik. För att utveckla omsorgen av personer med demens ska Attendos 

boenden i egen regi i Sverige anslutas till svenskt register för Beteendemässiga 

och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD). På flera av Attendos äldreboenden 

i Finland introducerades nya surfplattor i storformat under kvartalet. Med dessa 

kan Attendos kunder starta videosamtal med närstående samt även surfa eller 

spela på ett användarvänligt och visuellt tilltalande sätt. 

 

Sammanfattningsvis uppvisade Attendo en fortsatt stabil utveckling. Resultatet 

av den långsiktiga strategin att fokusera tillväxt inom egen regi syns nu tydligt 

och vid utgången av kvartalet hade Attendo över 10 000 platser. Det finska 

omsorgsföretaget Mikeva kommer därtill att tillföra cirka 2 800 nya platser inom 

äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg för personer med funktionsnedsättning. 

Genom att etablera fler enheter stödjer Attendo samhällets behov av 

välfärdstjänster, ger individer tillgång till individanpassad omsorg i trivsamma 

boenden och skapar långsiktig tillväxt för aktieägarna.  
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Tredje kvartalet i sammandrag 

Nettoomsättning och rörelseresultat 

Nettoomsättningen ökade med 6,7 procent till 2 741 Mkr (2 568) under det tredje 

kvartalet. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6,6 procent. 

Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen på samtliga geografiska 

marknader. 

Tillväxten förklaras av nya enheter, förvärv, kontraktsenliga prisökningar, samt 

högre beläggning i de egna boenden som var under uppstart i jämförelsekvartalet.  

Nettoomsättningen ökade i egen regi-verksamheten med 7,9 procent och i 

entreprenadverksamheten med 7,1 procent. Nettoomsättningen i 

bemanningsverksamheten minskade med 4,3 procent. 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 337 Mkr (340) och rörelsemarginalen till 

12,3 procent (13,2).  

Attendos kontinuerliga arbete med bättre planering och förbättrade processer 

inklusive minskad administration fortsatte att ge positiva resultateffekter, liksom 

resultat från förvärvade enheter. Högre beläggning i de boenden i egen regi som 

var under uppstart under jämförelsekvartalet bidrog positivt till resultatet. 

Jämfört med tredje kvartalet 2016 påverkades rörelseresultatet negativt av lägre 

bidrag från integrationsverksamheten. Efterfrågan på integrationstjänster 

minskade kraftigt, vilket har inneburit väsentligt lägre beläggning och därmed 

resultat. Hemtjänstverksamheten uppvisade ett lägre resultat i relation till 

jämförelsekvartalet.  

Attendo öppnade ett rekordhögt antal boenden under kvartalet, framförallt i 

Finland. Dessa enheter belastar resultatet under de närmaste kvartalen då 

beläggningen till en början är låg.  

Förändringar av valutakurser hade en positiv effekt på rörelseresultatet på 1 Mkr 

jämfört med 2016. 

EBIT minskade till 305 Mkr (310). Avskrivningar på förvärvsrelaterade 

immateriella tillgångar var 2 Mkr högre än i tredje kvartalet 2016. 

Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick Attendos totala antal enheter till  

613 (531), varav 459 i egen regi. Antalet platser i boenden uppgick till 

14 155 (12 718), varav 10 378 i egen regi. Antal boenden samt platser i egen regi 

under uppförande var 71 respektive 2 757 vid slutet av perioden. 
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Finansnetto 
Finansnettot uppgick till -21 Mkr (-25) i kvartalet, varav räntenettot motsvarade  

-14 Mkr (-15). Räntenettot förbättrades främst till följd av lägre räntemarginal. 

Inkomstskatt 

Skatt på periodens resultat uppgick till -61 Mkr (-61), vilket motsvarar en 

skattesats på 21,5 procent (21,4). 

Periodens resultat och resultat per aktie 

Periodens resultat uppgick till 223 Mkr (224), vilket motsvarar ett resultat per 

aktie före utspädning på 1,40 kr (1,40) och efter utspädning på 1,39 kr (1,39). 
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Perioden januari – september i sammandrag 
 

Nettoomsättning och rörelseresultat 

Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 7,7 procent till 8 146 

Mkr (7 565). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6,5 

procent. Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen på samtliga 

geografiska marknader. 

Tillväxten förklaras av nya enheter, förvärv, högre beläggning i de egna boenden 

som var under uppstart i jämförelsekvartalet, samt kontraktsenliga prisökningar.  

Nettoomsättningen ökade i egen regi-verksamheten med 9,4 procent och i 

entreprenadverksamheten med 6,9 procent. Nettoomsättningen i 

bemanningsverksamheten minskade med 3,1 procent. 

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 10,9 procent till 844 Mkr (761) och 

rörelsemarginalen ökade till 10,4 procent (10,1).  

Resultatökningen förklaras av bättre planering och förbättrade processer 

inklusive minskad administration, högre beläggning i de boenden i egen regi som 

var under uppstart under jämförelsekvartalet, samt förvärv.  

Negativ utveckling i integrationsverksamheten och svag utveckling i vissa 

hemtjänstenheter hade negativ påverkan på resultatet jämfört med samma period 

2016. Det sammanlagda resultatet från enheter inom egen regi som har startats 

sedan jämförelseperioden har belastat resultatet. 

Resultatbortfallet från avslutade verksamheter inom entreprenad- och 

bemanningsverksamheterna var större än resultatet från nystartade enheter inom 

dessa kontraktsmodeller. 

Förändringar av valutakurser hade en sammantagen positiv effekt på 

rörelseresultatet på 9 Mkr jämfört med 2016.  

EBIT ökade till 748 Mkr (701). Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella 

tillgångar var 36 Mkr högre än under jämförelseperioden 2016.   
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Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -54 Mkr (-67) i perioden varav räntenettot uppgick till  

-42 Mkr (-46).  

Inkomstskatt 

Periodens skattekostnad uppgick till -149 Mkr (-136), vilket motsvarar en 

skattesats på 21,5 procent (21,5). 

Periodens resultat och resultat per aktie 

Resultatet för perioden uppgick till 545 Mkr (498), vilket motsvarar ett resultat 

per aktie före utspädning på 3,41 kr (3,11) och ett resultat per aktie efter 

utspädning på 3,39 kr (3,10). 
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Kassaflöde  
Operativt kassaflöde uppgick till 73 Mkr (101) under det tredje kvartalet varav 

förändringar i rörelsekapital uppgick till -190 Mkr (-202). Den negativa 

förändringen i rörelsekapitalet förklaras främst av en minskning i 

personalrelaterade skulder under kvartalet. 

Kassaflödet från nettoinvesteringar i anläggningstillgångar var -65 Mkr (-25) och 

kassaflödet från tillgångar och skulder som innehas till försäljning uppgick till  

-300 Mkr (-). Förvärv av verksamheter belastade kassaflödet med -95 Mkr 

 (-307).  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -14 Mkr (213) och totalt 

kassaflöde i det tredje kvartalet uppgick till -344 Mkr (-7). 

För perioden januari – september uppgick det operativa kassaflödet till  

511 Mkr (401) och totalt kassaflöde till -364 Mkr (-299). 

 

Finansiell ställning  
Det egna kapitalet per 30 september 2017 uppgick till 5 113 Mkr (4 718), vilket 

motsvarar 31,83 kr (29,38) per aktie efter utspädning.  

Nettoskulden uppgick till 3 322 Mkr (3 035).  
 

Mkr 

Sep 30, 

2017 

Sep 30, 

2016 

Dec 31, 

2016 

Räntebärande skulder 3 562 3 504 3 364 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 64 39 28 

Likvida medel -304 -508 -670 

Nettoskuld 3 322 3 035 2 722 

 

Räntebärande skulder, exklusive avsättningar för pensionsåtaganden, uppgick till 

3 562 Mkr (3 504) per 30 september 2017. Likvida medel per 30 september 2017 

var 304 Mkr (508) och Attendo hade 970 Mkr (891) i outnyttjade kreditfaciliteter.  

Antal aktier 
Totalt antal aktier uppgår till 160 000 000. Attendos innehav av egna aktier 

uppgår till 521 647 aktier varför antalet utestående aktier den 30 september 2017 

uppgick till 159 478 353. 

 

Antal medarbetare 
Medelantal årsanställda under det tredje kvartalet var 16 545 (15 781). 
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Verksamhet i egen regi 
Nettoomsättningen i egen regi-verksamheten uppgick i det tredje kvartalet till  

1 729 Mkr (1 603). Tillväxten var 7,9 procent, varav förvärvad tillväxt uppgick 

till 5,7 procentenheter. Ökningen förklaras huvudsakligen av förvärv, nya 

boenden samt högre beläggning i de egna boenden som var under uppstart under 

samma kvartal föregående år.  

Under kvartalet öppnades rekordmånga boenden. Totalt öppnades 21 boenden 

med cirka 720 platser; 16 boenden i Finland med cirka 610 platser, samt 5 

boenden i Sverige med cirka 110 platser. Attendo har därmed 10 378 platser i 

drift i egen regi, en ökning med 15 procent i relation till motsvarande period 

2016. 

Efterfrågan på integrationstjänster minskade avsevärt vilket medförde väsentligt 

lägre beläggning och därmed lägre nettoomsättning jämfört med 2016. Attendo 

arbetar med att stänga de verksamheter där det inte längre finns något behov samt 

att konvertera vissa enheter inom integration till annan verksamhet.  

I september tog Attendo över Humanas hemtjänstverksamhet och 

integrationsarbetet påbörjades, vilket initialt ger negativa resultateffekter. 

Attendo arbetar med att se över strukturen inom hemtjänstverksamheten, vilket 

inbegriper nedläggning av enheter som saknar långsiktiga förutsättningar. Genom 

att fokusera på hemtjänst med högre kundtäthet och där det föreligger sunda 

villkor väntas lönsamheten förbättras över tid.  

Antalet platser under uppförande fortsatte att öka även under detta kvartal och 

uppgick vid kvartalets slut till 2 757 platser. Flera boenden, i huvudsak 

äldreboenden, började byggas under kvartalet; 23 boenden i Finland med cirka 

840 platser, fyra boenden i Sverige med cirka 280 platser, samt ett boende i 

Danmark med 72 platser.  

 

Enheter, platser och hemtjänstkunder, 30 september 2017 
 
Egen regi Totalt Sverige Finland Norge Danmark 

Enheter i drift* 459 235 212 3 9 

Platser i drift** 10 378 3 990 6 165 163 60 

Platser under uppförande*** 2 757 638 2 047 - 72 

Hemtjänstkunder 13 370 10 800 - 130 2 440 
 
* Samtliga enheter i egen regi - äldreboenden, övriga boenden, hemtjänstenheter och andra 

enheter. 

** Äldreboenden och övriga boenden (för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri 

samt individ- och familjeomsorg). 

*** Äldreboenden och övriga boenden (för personer med funktionsnedsättning samt 

socialpsykiatri). 

 

 

Det finska omsorgsföretaget Mikeva, konsolideras från och med den 1 november 

och tillför då cirka 2 800 nya platser i drift inom äldreomsorg, socialpsykiatri 

och omsorg för personer med funktionsnedsättning.  

 

     

Verksamhet i egen regi 

63% 

av nettoomsättningen 

Verksamhet i Sverige, Finland, 
Norge och Danmark. 
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Entreprenadverksamhet 
Nettoomsättningen från entreprenadverksamheten ökade med 7,1 procent till  

832 Mkr (777) under det tredje kvartalet. Den ökade nettoomsättningen förklaras 

huvudsakligen av nystartade verksamheter, framförallt två kombinationskontrakt 

i Finland.  

Under kvartalet vann Attendo nya, ännu inte startade kontrakt, med beräknade 

årsintäkter på cirka 15 Mkr och förlorade kontrakt, ännu inte avslutade, med 

årsintäkter på cirka 25 Mkr.  

 

Enheter, platser och hemtjänstkunder, 30 september 2017 
 
Entreprenad Total Sverige Finland Norge Danmark 

Enheter i drift* 133 92 35 5 1 

Platser i drift** 3 777 2 886 553 310 28 

Hemtjänstkunder 1 330 690 640 - - 
 
* Samtliga enheter på entreprenad - äldreboenden, övriga boenden, hemtjänstenheter och 

andra enheter. 

** Äldreboenden och övriga boenden (för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri 

samt individ- och familjeomsorg). 

 

 

 

 

 

Bemanningsverksamhet 
Nettoomsättningen i bemanningsverksamheten uppgick i det tredje kvartalet till 

180 Mkr (188). Den lägre nettoomsättningen förklaras av lite lägre volymer i 

några befintliga kontrakt samt av avslutade kontrakt. 
   

     

Verksamhet på entreprenad 

30% 

av nettoomsättningen 
Verksamhet i Sverige, Finland, 

Norge och Danmark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemanningsverksamhet 

7%  

av nettoomsättningen 
Verksamhet i Finland. 

 



Delårsrapport januari – september 2017 11 (26) 

 

Kvalitet och medarbetare  

Attendo arbetar för att alla kunder ska kunna känna sig trygga, delaktiga och 

självständiga i sin vardag. För att uppnå detta krävs ett systematiskt 

kvalitetsarbete och kompetenta medarbetare med starka värderingar.  

En del av kvalitetsarbetet är att ständigt utveckla omsorgen med nya arbetssätt, 

ny teknik samt nya och bättre aktiviteter för kunderna.   

Som ett led i att förbättra omsorgen av personer med demens kommer alla 

Attendos boenden i egen regi i Sverige anslutas till svenskt register för 

Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD-registret). Vidare 

kommer särskilda BPSD-administratörer utbildas. Syftet med BPSD-registret är 

att minska förekomst och effekter av BPSD och det lidande det innebär. Ett 

centralt demensteam inrättas som ska kunna ge ett samordnat stöd till de enskilda 

verksamheternas arbete med demenssjukdomar i allmänhet och BPSD i 

synnerhet. Sammantaget syftar åtgärderna till att öka livskvaliteten för personer 

med demenssjukdom. 

En annan livskvalitetshöjande åtgärd är nya digitala hjälpmedel. På ett antal 

äldreboenden i Finland har nya surfplattor i storformat (65 tum) börjat användas. 

Med hjälp av programvaror som Skype och Messenger kan äldre starta 

videosamtal med närstående, men förstås också surfa, spela eller ägna sig åt 

annan kommunikation på ett enkelt och visuellt tilltalande sätt. 

Utomhusaktiviteter är en viktig del av vardagen på Attendo. Många verksamheter 

har under kvartalet anordnat motionsloppet Attendolunken för boende och 

närstående. Under kvartalet anordnade Attendo och Norsk Friluftsliv en ”sova-

ute-aksjon”, där några äldre på Attendo Romsås och Attendo Rødtvet Sykehjem 

campade i tält. Norges statliga turistbyrå Visit Norway uppmärksammade 

seniorcamparna i en film som setts av bortåt 70 000 personer på sociala medier. 

Attendo Örkelljunga LSS utökade under kvartalet sin Bed & Breakfast-

verksamhet med ett gästgiveri. Målsättningen är att ge deltagare i daglig 

verksamhet en meningsfull sysselsättning med kontakt med samhället i övrigt och 

samtidigt få nöjda matgäster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendos kvalitetsbokslut finns 

på:  

 

http://www.attendo.se/om-

attendo/kvalitet 

  

Attendos kvalitetsarbete 

Attendos kvalitetsmodell vilar på 

tre grundpelare: nöjda kunder, 

systematiskt förbättringsarbete 

(trygghet och säkerhet) samt 

bästa tillgängliga kunskap. Fort-

löpande utveckling och 

uppföljning av nödvändiga 

rutiner, processer och 

dokumentation är av stor vikt för 

kvaliteten i all vård och omsorg.  
Arbetet drivs av lokala kvalitets-

samordnare med stöd av 

specialiserade kvalitets-

funktioner. Återkommande 

kvalitetsrevisioner genomförs 

både av Attendo, samt av 

beställare och myndigheter. 

 

Medarbetare i Attendo 

Som ett av Nordens ledande 

vård- och omsorgsföretag är 

Attendo en trygg arbetsgivare 

med kollektivavtal, 

avtalsförsäkringar och goda 

utvecklingsmöjligheter. Attendo 

värdesätter utbildning och 

uppmuntrar vidareutbildning. 

Samtidigt spelar andra 

erfarenheter och att den sökande 

delar våra värderingar också stor 

roll vid rekrytering. För att fånga 

upp hur medarbetarna trivs med 

sitt arbete och sin chef 

genomförs regelbundna 

medarbetarundersökningar. 

Resultaten ger viktig information 

om vad som fungerar bra och 

vad som behöver förbättras. 
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Marknadsöversikt 

Sverige – stark efterfrågan inom egen regi 

Efterfrågan på Attendos egen regi-erbjudanden var god med fortsatt stort intresse 

från svenska kommuner med behov av att utöka antalet platser, främst inom 

äldreomsorg. Upphandlade volymer på entreprenadmarknaden inom äldreomsorg 

var lägre i relation till andra kvartalet och motsvarande period föregående år. 

Efterfrågan bedöms kunna påverkas negativt av de nya tillståndskraven på 

entreprenader. Inom området omsorg fortsatte upphandlade volymer att minska i 

relation till föregående kvartal och föregående år. Efterfrågan på 

integrationstjänster minskade väsentligt.  

 

Den svenska regeringen har aviserat att den kommer att lägga förslag som om de 

genomförs skulle få som negativa konsekvenser för valfrihet och mångfald inom 

omsorg. Detta trots den kraftiga kritiken från såväl myndigheter som experter. Ett 

konkret förslag presenteras i november, som i mars 2018 överlämnas till 

riksdagen. Attendos bedömning är att det inte finns någon majoritet för dessa 

förslag i riksdagen. 

 

Finland – stark efterfrågan inom egen regi 

Erbjudanden inom egen regi hade under kvartalet en fortsatt hög efterfrågan i 

Finland. De privata aktörerna har etablerat betydligt fler boenden än kommunerna 

i Finland under året. Efterfrågan på entreprenadmarknaden i Finland bedöms ha 

ökat på grund av att SOTE reformen har senarelagts.  

 

Den finska regeringen meddelade i början av oktober att valfrihetsreformerna i 

den stora vård- och omsorgsreformen (”SOTE”-reformen) ligger fast. Regeringen 

har beslutat att de första vårdvalen inom primärvården ska ske 2021. I övrigt 

kommer strukturen vara densamma – medborgare ska kunna välja sin social- och 

hälsocentral, det ska finnas kundsedlar och personliga anslag utifrån behov. 

Detaljer i reformen kommer att presenteras löpande under hösten, och 

överlämnas till riksdagen för debatt och beslut under våren. Attendo ser fortsatt 

positivt på de möjligheter som reformen erbjuder för privata aktörer. 

 

Danmark – ändrade villkor för hemtjänst får liten effekt 

En politisk uppgörelse som syftar till att minska konkurserna inom hemtjänsten 

har presenterats. Attendo bedömer att förslagen får begränsad påverkan och 

konstaterar att marknaden för hemtjänst är fortsatt utmanande.    

 

Norge – fortsatt låg aktivitet   

Aktiviteten på den norska marknaden var fortsatt låg. Under kvartalet 

genomfördes val till Norges riksdag, Stortinget. Resultatet blev att Høyre under 

ledning av Erna Solberg forsätter i regeringsställning, vilket innebär en regering 

som är fortsatt positiv till privata aktörer inom social omsorg.  

 

 

 

  

Den svenska vård- och 
omsorgsmarknaden 

I Sverige ansvarar kommunerna 

(290 st) för socialtjänst och äldre-

omsorg, och regioner och 

landsting (20 st) för hälso-, 

sjukvård och tandvård. Attendos 

beställare i Sverige är framförallt 

kommuner med ansvar för 

socialtjänst och äldreomsorg. 

Kommuner, regioner och 

landsting ansvarar även för 

vården och omsorgens 

finansiering. 

 

Den finska vård- och 
omsorgsmarknaden 

I Finland är vårdsystemet de-

centraliserat där kommunerna 

(311 st) ansvarar för primärvård, 

socialtjänst och äldreomsorg, 

samt ett antal sjukhusdistrikt  

(20 st) som vart och ett erbjuder 

specialistvård till flera kommuner. 

Attendos beställare i Finland är 

framförallt kommuner som 

erbjuder sina invånare primär-

vård och äldreomsorg, samt 

enstaka privata företag inom 

tandvård och företagshälsovård. 

I likhet med Sverige har de finska 

kommunerna ett långtgående 

ansvar för välfärdstjänsternas 

finansiering.  
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Väsentliga händelser tredje kvartalet 

 

Förvärv under tredje kvartalet  

Den 1 september 2017 förvärvades Ikihyvä Oy som bedriver äldreboende i 

Mikkeli, Finland. 

Den 1 september 2017 förvärvades Liisankoti Oy som bedriver äldreboende i 

Kauhava, Finland. 

Den 1 september 2017 förvärvades Hoitokoti Piritta Oy som bedriver 

äldreboende i Joensuu, Finland. 

 

Förändringar i Attendos koncernledning 

Som tidigare meddelats lämnade ekonomi- och finansdirektör Tomas Björksiöö 

Attendo den 27 september 2017. Fredrik Lagercrantz har utsetts till ny ekonomi- 

och finansdirektör. Från den 27 september och till dess att Fredrik Lagercranz 

tillträder kommer Rebecca Ericsson Birck, chef för Corporate Control, att vara 

tillförordnad ekonomi- och finansdirektör. 

 

Övrig finansiell information 

Transaktioner med närstående 

Attendo har transaktioner med två närstående som i allt väsentligt består i att 

Attendo hyr fastigheter från bolag där dessa personer är delägare. 

Transaktionerna uppgår till ett värde av 8 Mkr (7) under årets första nio månader. 

Alla transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga villkor.  

 

För ytterligare detaljer, se Attendos årsredovisning för 2016 sid 67. 

 

Moderbolaget, Attendo AB (publ) 

Moderbolagets verksamhet består i att tillhandahålla tjänster till dotterbolagen 

samt att förvalta aktier i dotterbolag. Bolagets kostnader avser främst löner till 

koncernledning och arvoden till styrelsen samt externa konsultkostnader. 

Periodens nettoomsättning uppgick till 9 Mkr (9) och försäljningen avsåg i sin 

helhet tillhandahållna tjänster till dotterbolagen. Resultatet efter finansiella poster 

uppgick till -21 Mkr (-26). Kassa och bank uppgick vid kvartalets slut till 0 Mkr 

(0), aktier i dotterbolag uppgick till 6 494 Mkr (6 494) och fritt eget kapital 

uppgick till 6 175 Mkr (6 356). 

 

Säsongs- och kalendereffekter 

Attendos lönsamhet påverkas bland annat av säsongsvariationer, helger och 

nationella helgdagar. Helger och nationella helgdagar påverkar Attendos 

lönsamhet negativt framförallt genom högre personalkostnader på grund av 

obekväm arbetstid. Till exempel påverkas lönsamheten i årets första och andra 

kvartal av påsken, beroende på i vilket kvartal påskhelgen infaller, medan det 

fjärde kvartalet påverkas av jul- och nyårshelgen. 
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Händelser efter balansdagen 
 

Godkännande av Mikeva-förvärvet 

Som tidigare meddelats har Attendo förvärvat Mikeva, en ledande aktör inom 

omsorg i Finland. Förvärvet har blivit godkänt av den finska 

konkurrensmyndigheten (KKV). Godkännandet förutsätter inga särskilda villkor 

eller eftergifter från Attendos sida. Mikeva konsolideras i Attendos räkenskaper 

från och med den 1 november 2017.    

 

Mikeva grundades 1987 och har omkring 2 300 medarbetare vid drygt 120 

enheter runt om i Finland. Företaget är verksamt inom socialpsykiatri, omsorg för 

personer med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Mikeva hade 2016 en 

omsättning på 101 MEUR. Mikeva har cirka 2 800 platser i drift. 

 

Övriga förvärv efter balansdagen 

Den 1 november 2017 förvärvades Ann Stahlins hemtjänst som bedriver 

hemtjänst i Täby. 

 

Den 1 november 2017 förvärvades Sisu hemtjänst som bedriver hemtjänst i 

Stockholm.  

 

Den 1 oktober 2017 förvärvades Kårlandagården AB som driver ett boende för 

personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun.  
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Risk- och osäkerhetsfaktorer  
Attendo bedriver vård och omsorgsverksamhet i Norden och är exponerat för en 

rad olika risker. Attendo delar in sina risker i omvärldsrisker, verksamhetsrisker 

och finansiella risker. Omvärldsrisker innefattar risker avseende framtida utbud 

och efterfrågan, politisk risk, legal risk och anseenderisk. Verksamhetsrisker 

avser risker som är direkt kopplad till Attendos operationella verksamhet såsom 

hanteringen av prissättning och förvärv. Finansiella risker är bland annat 

hänförliga till valuta, räntor och likviditet.  

 

Riskhantering, det vill säga arbetet med att identifiera, hantera och övervaka 

risker är en viktig del av Attendos verksamhet och är väl integrerat i Attendos 

verksamhet. Riskerna samt hur Attendo arbetar för att hantera dessa finns 

beskrivet i Attendos årsredovisning för 2016, sid 21. Attendo bedömer att inga 

ytterligare risker har tillkommit. 

 

Redovisningsprinciper  
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med de internationella 

redovisningsstandarderna (IFRS) och tolkningar från IFRIC, såsom de har 

antagits av den Europeiska Unionen och RFR 1 Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner, tillhörande tolkningar utfärdade av Rådet för 

finansiell rapportering, samt den svenska årsredovisningslagen.  

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och 

Årsredovisningslagen och ska läsas tillsammans med årsredovisningen för 2016. 

Från och med första kvartalet 2017 redovisas tillgångar och skulder hänförliga till 

vissa fastighetsinnehav som att de innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5. 

I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade från de som tillämpades vid 

upprättandet av årsredovisningen för 2016. Delårsinformationen på sidorna 1-15 

utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. 

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med 

Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.  

 

 

Framtidsutsikter 
Attendo lämnar ingen prognos. 

 

Danderyd, den 10 november 2017 

 

 

Henrik Borelius 

VD och koncernchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendos finansiella rapporter 

finns tillgängliga på 

www.attendo.com  

 

http://www.attendo.com/
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Granskningsrapport  
Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i 

sammandrag (delårsrapport) är upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. 

årsredovisningslagen 

 

Inledning  

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i 

sammandrag (delårsrapport) för Attendo AB (publ) (org nr 559026-7885) per 30 

september 2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 

presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 

delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard 

on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell 

delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 

består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 

finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att 

vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 

och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 

granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 

möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla 

viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 

utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför 

inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

 

Slutsats  

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt 

väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

 

 

Stockholm, 10 november 2017 

 

 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Patrik Adolfson  Eva Medbrant 

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 

Huvudansvarig revisor 
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Koncernens resultaträkning 
 

Mkr Kv3 2017 Kv3 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Jan-dec 2016 

Nettoomsättning 2 741 2 568 8 146  7 565 10 212 

Övriga rörelseintäkter 2 4 11 14 20 

Totala intäkter 2 743 2 572 8 157 7 579 10 232 

       

Personalkostnader -1 667 -1 573 -5 096 -4 833 -6 533 

Övriga externa kostnader -702 -626 -2 108 -1 888 -2 564 

Avskrivningar på materiella och immateriella 

anläggningstillgångar -37 -33 -109 -97 -133 

Rörelseresultat (EBITA) 337 340 844 761 1 002 
Rörelsemarginal (EBITA), % 12,3 13,2 10,4 10,1 9,8 
      
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar -32 -30 -96 -60 -91 

Rörelseresultat (EBIT) 305 310 748 701 911 

Rörelsemarginal (EBIT), % 11,1 12,1 9,2 9,3 8,9 

      

Finansnetto -21 -25 -54 -67 -83 

Resultat före skatt 284 285 694 634 828 

       

Inkomstskatt -61 -61 -149 -136 -179 

Periodens resultat 223 224 545 498 649 

Vinstmarginal, % 8,1 8,7 6,7 6,6 6,4 

       
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 223 224 545 498 649 

       

Resultat per aktie före utspädning, kr 1,40 1,40 3,41 3,11 4,06 

Resultat per aktie efter utspädning, kr  1,39 1,39 3,39 3,10 4,05 

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning, 

tusental 159 719 160 000 159 773 160 000 159 956 

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, 

tusental 160 629 160 842 160 566 160 609 160 405 

 

 

 

Koncernens totalresultat 
 

Mkr Kv3 2017 Kv3 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Jan-dec 2016 

Periodens resultat 223 224 545 498 649 

       
Övrigt totalresultat för perioden      
      
Poster som inte kommer att omklassificeras till 
resultaträkningen      

Omvärderingar av avsättningar för pensioner, netto efter skatt -6 1 -6 -7 -1 

       
Poster som kan komma att omklassificeras till 
resultaträkningen      

Valutakursdifferenser på omräkning av utländska 

verksamheter -21 47 -5 98 83 

Summa övrigt totalresultat för perioden -27 48 -11 91 82 

       

Totalresultat för perioden 196 272 534 589 731 

       

Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 196 272 534 589 731 
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Koncernens balansräkning
 

Mkr Sep 30, 2017 Sep 30, 2016 Dec 31, 2016 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    

Goodwill 7 076 6 883 6 872 

Övriga immateriella tillgångar 546 589 591 

Materiella anläggningstillgångar 464 418 438 

Finansiella anläggningstillgångar 78 107 78 

Summa anläggningstillgångar 8 164 7 997 7 979 

     
Omsättningstillgångar    

Kundfordringar 1 028 834 955 

Övriga kortfristiga fordringar 504 587 324 

Kassa och bank 304 508 670 

 
1 836 1 929 1 949 

Tillgångar som innehas för försäljning 600 - - 

Summa omsättningstillgångar 2 436 1 929 1 949 

    

Summa tillgångar 10 600 9 926 9 928 

     

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 5 113 4 718 4 825 

     

Långfristiga skulder    

Långfristig upplåning 3 450 3 438 3 302 

Avsättningar för pensioner 64 39 28 

Övriga avsättningar 10 10 11 

Övriga långfristiga skulder 107 124 112 

Summa långfristiga skulder 3 631 3 611 3 453 

     
Kortfristiga skulder    

Kortfristig upplåning 112 66 62 

Leverantörsskulder 226 130 186 

Övriga kortfristiga skulder 1 473 1 401 1 402 

 
1 811 1 597 1 650 

Skulder som innehas för försäljning 45 - - 

Summa kortfristiga skulder 1 856 1 597 1 650 

     

Summa eget kapital och skulder 10 600 9 926 9 928 
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Koncernens kassaflöde
 

Operativt kassaflöde, Mkr Kv3 2017 Kv3 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Jan-dec 2016 

Rörelseresultat (EBITA) 337 340 844 761 1 002 

Avskrivningar 37 33 109 97 133 

Förändringar i rörelsekapital -190 -202 -137 -192 -18 

Betald inkomstskatt -55 -46 -152 -148 -140 

Övriga ej kassapåverkande poster 9 1 5 -2 -3 

Kassaflöde efter förändring av rörelsekapitalet 138 126 669 516 974 

Investeringar i anläggningstillgångar -71 -33 -187 -132 -197 

Försäljning av anläggningstillgångar 6 8 29 17 28 

Operativt kassaflöde 73 101 511 401 805 

Erhållna/betalda räntor -8 -14 -41 -44 -60 

Fritt kassaflöde 65 87 470 357 745 

Nettoförändring av tillgångar och skulder som innehas för 

försäljning -300 - -513 - - 

Förvärv av verksamheter -95 -307 -262 -398 -477 

Teckningsoptioner -12 -4 -25 -4 -4 

Utdelning - - -195 -86 -86 

Aktieåterköp -33 - -33 - -16 

Förändring i checkräkningskredit 42 - 42 - - 

Återbetalning av lån -11 -73 -23 -458 -590 

Nyupptagna lån - 290 175 290 290 

Totalt kassaflöde -344 -7 -364 -299 -138 
       

Kassa och bank vid periodens början 653 504 670 782 782 
Valutakursdifferenser i kassa och bank -5 11 -2 25 26 

Kassa och bank vid periodens slut 304 508 304 508 670 

       

      

Kassaflöde, Mkr Kv3 2017 Kv3 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Jan-dec 2016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 130 112 628 472 914 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -460 -332 -933 -513 -646 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 213 -59 -258 -406 

Totalt kassaflöde -344 -7 -364 -299 -138 

 

 

Koncernens förändring i eget kapital 
 
Mkr Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Jan-dec 2016 

Ingående balans 4 825 4 219 4 219 
 
Totalresultat 534 589 731 

 

   

Transaktioner med aktieägare    

Teckningsoptioner -20 -4 -24 

Återköp av egna aktier -33 - -16 

Aktiesparprogram 2 0 1 

Utdelning -195 -86 -86 

Summa transaktioner med aktieägare -246 -90 -125 

    

Utgående balans 5 113 4 718 4 825 
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Investeringar  
 

Mkr Kv3 2017 Kv3 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Jan-dec 2016 

Investeringar       

Investeringar i immateriella tillgångar 11 4 30 18 27 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 60 29 157 114 170 

Avyttringar av immateriella och materiella 

anläggningstillgångar -6 -8 -29 -17 -28 

Summa nettoinvesteringar  65 25 158 115 169 

      

Immateriella tillgångar via rörelseförvärv      

Goodwill 97 224 208 280 285 

Kundrelationer 28 68 58 327 356 

Övrigt - 2 - 2 9 

Summa immateriella tillgångar via rörelseförvärv 125 294 266 609 650 

 

För information om förvärv under kvartalet se sid 13. 

 

Finansiella tillgångar och skulder 
 

Mkr Nivå Sep 30, 2017 

Sep 30, 

2016 

TILLGÅNGAR    

Lånefordringar och kundfordringar    
Kundfordringar  1 028 834 

Kassa och bank  304 508 

Summa finansiella tillgångar  1 332 1 342 

    

SKULDER    

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen    

Tilläggsköpeskillingar 3 93 26 

    

Övriga finansiella skulder    

Banklån och finansiell leasing  3 562 3 504 

Leverantörsskulder  226 130 

Summa finansiella skulder  3 881 3 660 

 

Tabellen visar Attendos väsentliga finansiella tillgångar och skulder. Tillgångar och skulder redovisade som lånefordringar och kundfordringar 

samt övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Verkligt värde för samtliga finansiella tillgångar och skulder 

överensstämmer med bokfört värde. För fullständig tabell samt vidare information se Attendos årsredovisning not K23. 

 

Värderingsteknik 

Nivå 3: Verkligt värde för tilläggsköpeskillingar är baserat på bedömt utfall av avtalade klausuler i aktieöverlåtelseavtalen. 

 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
 

Mkr  Sep 30, 2017 Sep 30, 2016 Dec 31, 2016 

Ställda säkerheter 149 201 159 

Ansvarsförbindelser - - - 
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Nyckeltal 

  
 

Kv3 2017 Kv3 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Jan-dec 2016 

Nettoomsättning Mkr 2 741 2 568 8 146 7 565 10 212 

Organisk tillväxt % 3,0 1,8 2,7 2,8 1,7 

Förvärvad tillväxt % 3,6 2,4 3,8 1,5 1,7 

Förändring i valutakurser % 0,1 0,4 1,2 -0,2 0,5 

Rörelseresultat (EBITA) Mkr 337 340 844 761 1 002 

Rörelsemarginal (EBITA-marginal)  % 12,3 13,2 10,4 10,1 9,8 

Periodens resultat Mkr 223 224 545 498 649 

Vinstmarginal % 8,1 8,7 6,7 6,6 6,4 

Rörelsekapital Mkr -167 -110 -167 -110 -309 

Avkastning på sysselsatt kapital
 

% 11,3 11,2 11,3 11,2 11,4 

Skuldsättningsgrad ggr 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Soliditet % 48 48 48 48 49 

Operativt kassaflöde Mkr 73 101 511 401 805 

Nettoinvesteringar Mkr -65 -25 -158 -115 -169 

Medelantal årsanställda 
 

16 545 15 781 15 626 14 715 14 824 

         

Antal aktier och nyckeltal per aktie        

Resultat per aktie före utspädning kr 1,40 1,40 3,41 3,11 4,06 

Resultat per aktie efter utspädning kr 1,39 1,39 3,39 3,10 4,05 

Eget kapital per aktie före utspädning kr - - 32,00 29,49 30,19 

Eget kapital per aktie efter utspädning kr - - 31,84 29,38 30,10 
Genomsnittligt antal utestående aktier före 

utspädning tusental 159 719 160 000 159 773 160 000 159 956 
Genomsnittligt antal utestående aktier efter 

utspädning tusental 160 629 160 842 160 566 160 609 160 405 

Antal aktier vid periodens utgång tusental 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 

Antal aktier i eget innehav vid periodens utgång tusental 522 - 522 - 200 

Antal utestående aktier vid periodens utgång tusental 159 478 160 000 159 478 160 000 159 800 

 

Kvartalsdata 
Mkr Kv4 2015 Kv1 2016 Kv2 2016 Kv3 2016 Kv4 2016 Kv1 2017 Kv2 2017 Kv3 2017 

Total nettoomsättning 2 564 2 472 2 525 2 568 2 647 2 661 2 744 2 741 

– Nettoomsättning, egen regi 1 498 1 511 1 557 1 603 1 656 1 648 1 733 1 729 

– Nettoomsättning, entreprenad 805 769 775 777            787 825 824 832 

– Nettoomsättning, bemanning 261 192 193 188 204 188 187 180 

 

Mkr Kv4 2015 Kv1 2016 Kv2 2016 Kv3 2016 Kv4 2016 Kv1 2017 Kv2 2017 Kv3 2017 

Total nettoomsättning 2 564 2 472 2 525 2 568 2 647 2 661 2 744 2 741 

– Nettoomsättning Sverige 1 339 1 332 1 369 1 392 1 388 1 376 1 419 1 432 

– Nettoomsättning Finland 1 088 1 009 1 024 1 038 1 114 1 145 1 183 1 167 

– Nettoomsättning Norge 78 77 78 82 86 85 84 85 

– Nettoomsättning Danmark 59 54 54 56 59 55 58 57 

Rörelseresultat (EBITA) 215 197 224 340 241 279 228 337 

Rörelsemarginal (EBITA-marginal), %  8,4 8,0 8,9 13,2 9,1 10,5 8,3 12,3 

Periodens resultat -9 128 146 224 151 181 141 223 

Vinstmarginal, % -0,4 5,2 5,8 8,7 5,7 6,8 5,1 8,1 

         

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,06 0,80 0,91 1,40 0,94 1,13 0,88 1,40 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,06 0,80 0,91 1,39 0,94 1,13 0,88 1,39 

         

Medelantal årsanställda 14 285 14 061 14 304 15 781 14 602 15 130 15 204 16 545 
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Moderbolagets resultaträkning 
 
Mkr Kv3 2017 Kv3 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Jan-dec 2016 

Nettoomsättning 3 2 9 9 12 
       

Personalkostnader -6 -5 -19 -15 -21 

Övriga externa kostnader -2 -4 -8 -19 -26 

Rörelseresultat -5 -7 -18 -25 -35 

      

Finansnetto -2 0 -3 -1 -2 

Resultat efter finansiella poster -7 -7 -21 -26 -37 

      

Erhållna koncernbidrag 0 - 0 0 110 

Resultat före skatt -7 -7 -21 -26 73 

      

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 -16 

Periodens resultat -7 -7 -21 -26 57 

 
Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet.  

 

 

Moderbolagets balansräkning 
 
Mkr Sep 30, 2017 Sep 30, 2016 Dec 31, 2016 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    

Aktier i dotterbolag 6 494 6 494 6 494 

Uppskjuten skattefordran - 16 - 

Summa anläggningstillgångar 6 494 6 510 6 494 
    
Omsättningstillgångar    

Fordringar hos koncernföretag 4 5 114 

Övriga fordringar 2 2 2 

Kassa och bank 0 0 0 

Summa omsättningstillgångar 6 7 116 

Summa tillgångar 6 500 6 517 6 610 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 6 176 6 357 6 424 

    

Kortfristiga skulder    
Skulder till koncernföretag 306 144 165 
Övriga kortfristiga skulder 18 16 21 

Summa kortfristiga skulder 324 160 186 

Summa eget kapital och skulder 6 500 6 517 6 610 
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Information till aktieägare och analytiker 
 

Kalender 2018 

Bokslutskommuniké januari-december 15 februari 2018 

Årsstämma 2018  12 april 2018 

Delårsrapport januari – mars  4 maj 2018 

Delårsrapport januari – juni  26 juli 2018 

Delårsrapport januari – september 9 november 2018 

 

Telefonkonferens 

En telefonkonferens hålls idag den 10 november 2017 kl 10.00 (CET) med 

VD och koncernchef Henrik Borelius och tf ekonomi- och finansdirektör 

Rebecca Ericsson Birck. För deltagande vänligen ring in på: 

 

SE: +46 8 566 425 09  

FI: +358 9 817 104 94  

UK:+44 20 30 08 98 04 

 

Länk till webbsändning 

 

För mer information vänligen kontakta: 

Henrik Borelius 

VD och koncernchef 

Tel. +46 8 586 252 00 

 

Rebecca Ericsson Birck 

Ekonomi- och finansdirektör 

Tel. +46 8 586 251 00 

Andreas Koch 

Kommunikations och IR-direktör 

Tel. +46 70 509 77 61 

 

 

 

Information enligt lagen om värdepappersmarknaden 

Informationen i denna rapport är sådan som Attendo ska offentliggöra enligt 

lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella 

instrument.  

 

Framåtriktad information 

Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar 

företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida 

förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information 

innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka 

framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana 

som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets 

marknader och efterfrågenivån på bolagets tjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendo AB (publ) 

Vendevägen 85B 
182 91 Danderyd 
 
Tel +46 8 586 251 00 
Fax +46 8 586 250 01 
www.attendo.com 
 
Organisationsnummer:  
559026-7885  

https://tv.streamfabriken.com/attendo-q3-2017
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q3-2017
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Attendos verksamhet 
 

Attendo är det ledande företaget inom omsorg i Norden. Företaget bedriver 

verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Attendo är det största 

privata företaget inom äldreomsorg i Sverige och Finland samt inom offentligt 

finansierad hälso- och sjukvård i Finland. Attendo är lokalt förankrat och har 

fler än 500 verksamheter belägna i fler än 200 kommuner. Företaget har fler 

än 20 000 medarbetare. Med visionen att stärka individen bedriver Attendo 

verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning, 

individ- och familjeomsorg samt inom hälso- och sjukvård.  

 

Attendo tillhandahåller omsorg och vård under tre kontraktsmodeller: 

 

 Verksamhet i egen regi, där Attendo bedriver verksamhet i enheter/lokaler 

som står under företagets egen kontroll eller bedriver hemtjänst inom 

kundval. Attendo driver egna enheter inom äldreomsorg, omsorg till 

personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, individ- och 

familjeomsorg, tandvård samt företagshälsovård. 

 Verksamhet på entreprenad, där Attendo bedriver verksamhet i offentligt 

kontrollerade enheter/lokaler eller bedriver hemtjänst på 

entreprenadkontrakt. Attendo driver entreprenadverksamhet inom 

äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning, individ- och 

familjeomsorg samt hälso- och sjukvård. 

 Bemanning, där Attendo tillhandahåller medicinsk personal i form av 

allmänläkare, specialistläkare, tandläkare och sjuksköterskor för hälso- 

och sjukvård. 

Attendos beställare för de flesta typer av tjänster är oftast en lokal offentlig 

beställare (ofta en kommun), men kontraktsform och kontraktslängd varierar 

beroende på kontraktsmodell och tjänsteerbjudande. Verksamheten i egen regi 

baseras normalt sett på ramavtal och entreprenadverksamheten på 

upphandlade entreprenadavtal. Avtalen löper vanligtvis över en tidsperiod om 

2-5 år. Bemanningsverksamheten baseras i de flesta fall på ramavtal eller 

direkta kontrakt som normalt löper upp till 4 år. 
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Definitioner
 

Förklaringar finansiella mått 
 

 
Antal aktier För att underlätta jämförelse har samtliga nyckeltal för jämförelseperioderna beräknats baserat på 

antalet aktier efter börsnoteringen. 

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. 

Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat (EBIT) dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. 

Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier.  

Förvärvad tillväxt Ökning av bolagets nettoomsättning från bolag och verksamheter förvärvade de senaste 12 

månaderna. 

Likvida medel Kassa och bank, kortfristiga placeringar samt derivatinstrument med positivt verkligt värde. 

Nettoinvesteringar Nettot av investeringar och avyttringar av materiella och immateriella tillgångar exklusive 

förvärvsrelaterade investeringar och exklusive investeringar och avyttringar av tillgångar som 

innehas för försäljning. 

Nettoskuld Räntebärande skulder minus likvida medel. 

Operativt kassaflöde Kassaflöde från löpande verksamhet justerat för investeringar och avyttringar av immateriella och 

materiella anläggningstillgångar samt erhållna och betalda räntor. 

Organisk tillväxt Omsättningstillväxt exklusive förvärv och förändringar i valutakurser. 

Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. 

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.  

Rörelsekapital Omsättningstillgångar exklusive likvida medel och kortfristiga räntebärande tillgångar minus 

kortfristiga icke-räntebärande skulder och avsättningar. Tillgångar och skulder som innehas för 

försäljning ingår inte i rörelsekapitalet. 

Rörelsemarginal (EBIT-marginal) Rörelseresultat (EBIT) dividerat med nettoomsättning. 

Rörelsemarginal (EBITA- marginal) Rörelseresultat (EBITA) dividerat med nettoomsättning. 

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) avser resultat före finansiella poster och skatt. 

Rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultat (EBITA) avser resultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella 

tillgångar, finansiella poster och skatt. 

Skuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med eget kapital. 

Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar. 

Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande skulder. 

Vinstmarginal Periodens resultat dividerat med nettoomsättning. 

  

Operativa förklaringar  
  

Ny enhet  Verksamhet som varit i drift < 12 månader. 

Befintlig enhet Verksamhet som varit i drift > 12 månader. 
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Nyckeltal som ej definieras i IFRS 
 

Attendokoncernens redovisning upprättas enligt IFRS. Se sid 15 i denna delårsrapport för mer information om 

redovisningsprinciper. I IFRS definieras endast ett fåtal nyckeltal. Från och med det andra kvartalet 2016 har Attendo 

tillämpat ESMAs (European Securities and Markets Authority – Den Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten) nya riktlinjer för alternativa nyckeltal, s.k. Alternative Performance Measures.  

 

I korthet är ett alternativt nyckeltal ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell 

ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. För att stödja företagsledningens och andra 

intressenters analys av koncernens utveckling redovisar Attendo vissa nyckeltal som inte definieras i IFRS. 

Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar en analys av koncernens utveckling. Dessa tilläggs-uppgifter är 

kompletterande information till IFRS och ersätter ej nyckeltal definierade i IFRS. Attendos definitioner av mått ej 

definierade i IFRS kan skilja sig från andra företags definitioner. Samtliga av Attendos definitioner inkluderas ovan. 

Beräkning av alla nyckeltal kan stämmas av mot poster i resultat- och balansräkning samt information på sid 21. 

 


