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Attendos bokslutskommuniké för 2019 – God organisk tillväxt men 
fortsatt svag lönsamhet i Finland 

Attendo fortsatte att uppvisa god organisk tillväxt under det fjärde kvartalet liksom för 
helåret 2019. Lönsamheten i Attendo Skandinavien var stabil medan Attendo Finland 
var fortsatt under press. Arbetet för att återskapa förtroende och återta lönsamhet i 
Finland är pågående, men de finansiella effekterna kommer senare under 2020.  

Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef  
”Under året har vi öppnat nära tvåtusen nya platser i egen regi, något som lägger grunden 
för framtida organisk tillväxt. De senaste årens höga nyetableringstakt i Finland har samtidigt 
bidragit till att pressa både beläggning och lönsamhet på kort sikt. Under fjärde kvartalet 
öppnade vi fler platser i Skandinavien än på länge, en trend som kommer att fortsätta under 
2020, medan öppningstakten i Finland kommer att sjunka markant från andra halvåret 2020.  
 
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2019 ökade med 8 procent till 3 054 Mkr. Tillväxten 
drevs framförallt av ett ökat antal belagda platser i egen regi och av förvärv. 
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 139 Mkr, en nedgång med 41 procent jämfört med 
föregående år justerat för engångseffekter. Resultattappet förklarades av situationen i 
Finland medan Skandinavien visade en liten vinstökning. Kostnaderna i Finland har 
strukturellt ökat under 2019 som en konsekvens av ökade krav på bemanning, samtidigt som 
de senaste årens kraftiga expansion har lett till fler vakanta platser i den finländska 
verksamheten. För helåret 2019 minskade rörelseresultatet med 32 procent i jämförelse med 
2018 justerat för engångseffekter.  
 
Under kvartalet öppnade vi 479 nya platser i egen regi och totala antalet platser i egen regi 
uppgick till drygt 16 600 vid utgången av året. I Finland har vi dragit ner kraftigt på 
etableringstakten men givet de långa ledtiderna i redan pågående projekt kommer 
öppningstakten vara fortsatt hög under första och andra kvartalet 2020. Vi räknar med att 
öppna totalt cirka 1 600 platser under 2020. Nettoökningen i totala antalet platser blir dock 
något lägre då vi selektivt avvecklar enheter som inte bedöms vara långsiktigt attraktiva. Vi 
genomför också ett gradvist skifte mot fler öppningar i Skandinavien och färre i Finland. Den 
genomsnittliga beläggningen är för närvarande 80 procent, att jämföra med mogna enheter 
som uppvisar en beläggning på omkring 90 procent.  
 
Under fjärde kvartalet färdigställdes avtal om en ny långsiktig finansiering. De nya 
låneavtalen ger större flexibilitet avseende finansiella nyckeltal (covenanter) som Attendo ska 
uppfylla. I övrigt är villkoren snarlika med den tidigare finansieringen.  
 

Stabilt resultat från Attendo Skandinavien  
Vår skandinaviska verksamhet uppvisade en fortsatt stabil utveckling under fjärde kvartalet 
och under 2019 som helhet. Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet ökade med cirka 
två procent drivet av fler belagda platser inom egen regi samt från förvärvad verksamhet 
inom hemtjänst. Entreprenad samt Individ och Familj redovisade en något lägre omsättning. 
Resultatet för Attendo Skandinavien var något högre än resultatet under fjärde kvartalet 2018 
exklusive engångseffekter. Under fjärde kvartalet avslutade vi den förlustbringande och 
största hemtjänstverksamheten i Danmark samtidigt som vi öppnade 174 nya platser i 
Sverige, framförallt inom äldreomsorg.  
 



 

Under 2020 kommer vi att öka öppningstakten i Skandinavien jämfört med 2019. Detta 
skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt och värdeskapande samtidigt som det kortsiktigt 
väntas ha en negativ påverkan på lönsamheten under uppstartsperioden.  
 
Under kvartalet har vi fortsatt arbetet med att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Vi har 
bland annat stärkt vårt centrala kompetensteam inom demenssjukdomar för att bli bättre på 
att sprida kunskap om demens till såväl medarbetare som närstående. Vi har även inlett ett 
projekt med arbetsplatsförlagd undersköterskeutbildning efter en modell från Danmark för att 
förbättra tillgång till kvalificerad personal, samt slutfört utrullningen av digital insatsplanering 
på alla särskilda boenden i Sverige i syfte att förbättra bemanningsplanering och säkerställa 
spårbarhet i alla omsorgsinsatser. 
 

Effekterna av turn-around programmet i Finland dröjer 
Nettoomsättningen i Attendo Finland ökade med 16 procent i fjärde kvartalet i jämförelse 
med fjärde kvartalet 2018 och för helåret uppgick ökningen till 22 procent. 
Omsättningsökningen drivs av ökat antal belagda platser. Vi fortsätter dock att rapportera ett 
svagt resultat från den finska verksamheten under fjärde kvartalet. Resultatminskningen 
förklaras i stort av ökade kostnader för personal till följd av skärpta bemanningskrav, ett stort 
antal enheter i uppstartsfas och en fortsatt hög öppningstakt vilket håller nere 
beläggningsutvecklingen. Attendos åtgärdsprogram fortsätter som planerat och vi börjar se 
positiva operationella effekter. Vi har stärkt ledningsstrukturen, ökat stödpersonalen i våra 
verksamheter och ökat antalet centrala resurser för att till exempel underlätta rekrytering.  
 
Under fjärde kvartalet har vi omförhandlat flera ramavtal med finska kommuner inför 2020. 
Årets omförhandlingar av ramavtal täcker enbart en viss del av total omsättning, då 
huvuddelen av omsättningen under 2020 följer indexuppräkning. Totalt beräknas positiva 
priseffekter på cirka 3 procent under 2020 utifrån hela omsättningen i Attendo Finland. 
Lönerörelsen är ännu inte avklarad i Finland, varför det råder viss osäkerhet om 
kostnadsökningar under året. De finansiella effekterna av åtgärdsprogrammet förväntas dröja 
till andra halvåret 2020, i samband med att öppningstakten av nya enheter sjunker och vi 
väntas  nå en bättre balans mellan nyöppningar och nyförsäljning. 
 
I februari presenterade den finska regeringen som förväntat ett lagförslag avseende ökad 
bemanning på äldreboenden. Vår uppfattning är att det är positivt att den finska staten höjer 
ambitionen inom äldreomsorgen. Samtidigt är det problematiskt om kvalitet enbart bedöms 
efter bemanningstäthet. Det är också viktigt att reformen kommer att finansieras under såväl 
övergångsperioden som när den är fullt ut genomförd.  
 

Ökad beläggning nyckel för värdeskapande 
2019 har varit ett mycket utmanade år för Attendo, främst kopplat till situationen i Finland. 
Det är en kombination av en alltför snabb etablering tillsammans med skärpta 
bemanningskrav som lett fram till den aktuella situationen. Det finns ett långsiktigt behov av 
den kapacitet som vi nu etablerar och vi har ett attraktivt erbjudande till såväl kund som 
beställare. Vägen tillbaka mot god lönsamhet är samtidigt beroende av en högre beläggning 
och nya kommunavtal som reflekterar de skärpta kraven, något som kommer att ta tid att 
åstadkomma. Under 2020 fortsätter vi arbetet med att förstärka organisationen och öka 
satsningarna på kundnöjdhet, digitalisering och att stödja kommuner runt om i Norden. Vår 
ambition är att ha de mest engagerade medarbetarna som ger omsorg av högsta klass till 
våra kunder. Denna ambition lägger även grunden för att skapa långsiktigt aktieägarvärde. ” 
 

  



 

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2019 
 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 3 054 Mkr (2 818). Justerat för valutaeffekter 

ökade nettoomsättningen med 7 procent. 

 Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 139 Mkr (176), vilket motsvarar en rörelsemarginal 
på 4,6 procent (6,2). Rörelseresultatet i jämförelsekvartalet var belastat av avsättningar 
på 60 Mkr. 

 Justerat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, 
uppgick till 35 Mkr (98). Jämförelsekvartalet var belastat av avsättningar på 60 Mkr. 

 Periodens resultat uppgick till -40 Mkr (-4), vilket motsvarar en vinstmarginal på -1,3 
procent (-0,1). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,25 kr (-0,02).  

 Fritt kassaflöde uppgick till 141 Mkr (117) . 

 Det totala antalet platser i drift i Attendos egen regi-boenden uppgick till 16 618 (15 288), 
en ökning med 9 procent. Beläggningen i egen regi-boendena uppgick till 80 procent 
(82). 

Sammanfattning av januari – december 2019  
 Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 11 935 Mkr (10 987). Justerat för 

valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 7 procent. 

 Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 812 Mkr (1 008), vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på 6,8 procent (9,2). Årets rörelseresultat påverkades av en 
realisationsvinst på 31 Mkr, medan rörelseresultatet i 2018 var belastat med kostnader av 
engångskaraktär på 133 Mkr.  

 Justerat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, 
uppgick till 441 Mkr (711).  

 Periodens resultat uppgick till 81 Mkr (244) vilket motsvarar en vinstmarginal på 0,7 
procent (2,2). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,51 (1,52). 

 Fritt kassaflöde uppgick till 196 Mkr (593). 

 Styrelsen föreslår ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2019, med bakgrund av det 
svaga resultatet 2019, bolagets finansiella nyckeltal och nyligen genomförda 
omförhandling av lån.   

Inbjudan till telefonkonferens 
Analytiker, investerare och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 
(CET) under ledning av Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- 
och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. För att delta i konferensen, vänligen ring in på något 
av nedanstående nummer: 
 
SE:  +46 8 56 64 26 92 
FI: +358 981 710 520 
UK: +44 333 300 9274 
 
Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:  
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q4-2019 
 
Rapporten samt övrigt informationsmaterial finns tillgängligt på: 
https://www.attendo.com/  
 
Attendo AB (publ) 

https://tv.streamfabriken.com/attendo-q4-2019
https://www.attendo.com/


 

För mer information, vänligen kontakta: 

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo  
Telefon: +46 705 09 77 61 
E-post: andreas.koch@attendo.com  
 
Stefan Svanström, chef Samhällskommunikation Attendo 
Telefon: +46 708 67 38 07 
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com 
 
 
 
 
Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 13 februari  2020 kl. 08.00 CET. 
 

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag 

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget 
grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder 
Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring  
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med fler än 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland, 
Norge och Danmark. www.attendo.com  
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