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Attendos kvartalsrapport för det första kvartalet 2020 – Tydligt 
fokus på att lindra effekter av corona-viruset 

Attendo rapporterar fortsatt god organisk tillväxt och framsteg i åtgärderna för att 
återta lönsamhet i befintlig verksamhet. Det första kvartalet 2020 överskuggas dock av 
den akuta hanteringen av corona-viruset, vars spridning påverkar såväl Attendos 
kunder som verksamheten kortsiktigt. Attendo har sedan början av mars vidtagit 
kraftfulla åtgärder för att lindra effekterna av viruset.  

Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef  
”Den andra halvan av första kvartalet 2020 präglades tydligt av den pågående 
coronapandemin i alla våra marknader. En stor del av vår kundgrupp tillhör riskgrupperna för 
covid-19 och därmed har hela organisationen sedan i början av mars varit fokuserad på att 
förebygga effekterna av pandemin, hos såväl kunder som medarbetare.   
 
Arbetet med att bekämpa covid-19 handlar primärt om att hindra smittan från att nå boende 
och hemtjänstkunder och att bedriva isoleringsvård för smittade eller befarat smittade 
kunder. Som en del av det förbyggande arbetet införde vi som första omsorgsföretag i 
Norden ett besöksstopp den 10 mars på alla verksamheter samt införde temperaturmätning 
och hälsokontroll av medarbetare inför varje arbetspass.  
 
I mitten av mars tog vi beslutet att köpa in stora mängder skyddsutrustning med ambitionen 
att personal i hårt drabbade geografier ska ha skyddsutrustning vid all kroppsnära omsorg 
under den akuta perioden av pandemin. Denna ambition går längre än de rekommendationer 
som berörda myndigheter har, men något vi anser som nödvändigt för att säkerställa en 
tillräckligt hög skyddsnivå för våra kunder. Successivt har vi fått in mer skyddsmaterial och i 
dagsläget tillämpar vi denna metodik i utvalda geografier för personer som tillhör riskgrupper. 
Vi har dock hela tiden lyckats säkerställa tillräckliga volymer av skyddsutrustning för att 
tillämpa detta vid omsorg av kunder med misstänkt eller dokumenterad smitta i enlighet med 
myndigheternas rekommendationer. 
 
Personalsituationen har tidvis varit ansträngd men under kontroll. Under krisen har vi fått in 
en stor mängd spontanansökningar och det är med glädje vi ser tendenser till ett ökat 
intresse för omsorgsyrket.   
 
Corona-situationen hade en viss finansiell påverkan på Attendo under första kvartalet men 
bedöms få en mer betydande påverkan under året och då främst andra kvartalet. 
Kostnaderna ökar då vi köper stora mängder skyddsutrustning för att kunna öka skyddsnivån 
för de äldre och därtill ökar kostnader för sjukskrivningar då vi har en rigorös kontroll av 
sjukdomssymptom hos medarbetare. Vår bästa uppskattning i dagsläget är att vi får 
tillkommande kostnader på cirka 100 Mkr under resterande del av året, varav merparten 
kommer att belasta andra kvartalet. Förutom högre kostnader har vi under april sett 
tendenser till en kortsiktig negativ beläggningspåverkan på grund av oro för corona-
situationen. Det är dock svårt att i dagsläget uttala oss om eventuell intäktspåverkan för 
2020. Långsiktigt ser vi dock inte att corona-situationen bör få någon signifikant påverkan på 
vare sig efterfrågan eller beläggning.  
 
Finansiell utveckling under första kvartalet 
Under första kvartalet ökade vi den organiska tillväxten drivet av fler belagda platser och en 



 

fortsatt hög öppningstakt i både Sverige och Finland. Nettoomsättningen under första 
kvartalet 2020 ökade med 8 procent valutajusterat till 3 128 Mkr. Den organiska tillväxten 
ökade till 5,9 procent som en konsekvens av fler belagda platser i Finland och Skandinavien, 
priseffekter från omförhandlade kontrakt och indexuppräkningar samt skottdagen 2020.  
 
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 182 Mkr, en nedgång med 29 procent jämfört med 
föregående år. Resultatminskningen förklaras i allt väsentligt av ökade kostnader i vår finska 
verksamhet och fler tomma platser som konsekvens av fortsatt hög öppningstakt, medan 
Skandinavien visade en liten vinstökning.  
 
Under kvartalet öppnade vi 648 nya platser i egen regi och totala antalet platser i egen regi 
uppgick till 17 260 vid utgången av kvartalet. I Finland har vi dragit ner kraftigt på 
nyetableringstakten men givet de långa ledtiderna i redan pågående projekt kommer 
öppningstakten vara fortsatt hög också under andra kvartalet 2020. 
 
Stabilt resultat från Attendo Skandinavien  
Vår skandinaviska verksamhet uppvisade en fortsatt stabil utveckling under första kvartalet. 
Nettoomsättningen under det första kvartalet ökade med cirka fyra procent drivet av fler 
belagda platser inom egen regi, kontraktsenliga prisökningar och hemtjänstförvärv. 
Nettoomsättningen inom entreprenadverksamheten ökade något, medan Individ och Familj 
redovisade oförändrad omsättning. Resultatet för Attendo Skandinavien var totalt sett i linje 
med resultatet under första kvartalet 2019.  
 
Under första kvartalet öppnade vi 255 nya platser i Sverige, framförallt inom äldreomsorg, 
vilket tyngt resultatet under första kvartalet. Under 2020 kommer vi att öka öppningstakten i 
Skandinavien jämfört med 2019. Även om detta tynger resultatet under uppstartsperioden, 
skapar det förutsättningar för långsiktig tillväxt och värdeskapande. 
 
Tidiga effekter av turn-around programmet i Finland  
Nettoomsättningen i Attendo Finland ökade med cirka 14 procent i första kvartalet jämfört 
med jämförelsekvartalet 2019. Omsättningsökningen drivs främst av ökat antal belagda 
platser och positiva priseffekter. Resultatet är dock betydligt lägre än under första kvartalet 
2019. 
 
Resultatminskningen jämfört med samma period föregående år förklaras i stort av ökade 
kostnader för personal till följd av de skärpta bemanningskrav som kom under 2019, ett stort 
antal enheter i uppstartsfas efter de senaste årens kraftiga expansion och en fortsatt hög 
öppningstakt. Omförhandlade avtal och indexuppräknade kontrakt inför 2020 har samtidigt 
påverkat resultatet positivt. För helåret 2020 uppgår positiva priseffekter till cirka tre procent 
av nettoomsättningen och en stor del av prisjusteringarna ägde rum under första kvartalet.  
 
Omsorg med omtanke har aldrig varit så viktigt 
Attendo står väl rustat för att kunna ta hand om omsorgsbehövande under mycket svåra 
förutsättningar. Vi har tydliga rutiner för att minska risken för smitta att komma in på våra 
verksamheter och använder oss av beprövade metoder för att hantera kunder med smitta. 
Våra engagerade medarbetare i omsorgen gör sitt yttersta varje dag för att förebygga smitta 
och samtidigt ge en personlig och varm omsorg. Trots att vi ser vissa tecken på en ljusning 
räknar vi med en period då våra kunder kommer att behöva isoleras och vårt jobb blir ännu 
viktigare för att ge förutsättningar för kommunikation med närstående, glädje i vardagen och 
livskvalitet i livets slutskede. Omsorg med omtanke har kanske aldrig varit så viktigt som nu 
och vi måste alla – Attendo, samhället som helhet och vi som individer - stödja de som är 
mest sårbara.” 



 

Sammanfattning av första kvartalet 2020 
 Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 3 128 Mkr (2 878). Justerat för valutaeffekter 

ökade nettoomsättningen med 8 procent. 

 Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 182 Mkr (258) vilket motsvarar en rörelsemarginal 
på 5,8 procent (9,0).  

 Justerat rörelseresultat (EBITA), det vill säga EBITA enligt tidigare redovisningsstandard, 
uppgick till 84 Mkr (160) vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 2,7 procent (5,6).  

 Periodens resultat uppgick till 3 Mkr (66) vilket motsvarar en vinstmarginal på 0,1 procent 
(2,3). 

 Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 kr (0,41).  

 Fritt kassaflöde uppgick till 226 Mkr (-32). 

 Det totala antalet platser i drift i Attendos egen regi-boenden uppgick till 17 260 (15 923), 
en ökning med 8 procent. Beläggning i egen regi-boendena uppgick till 80 procent (81). 

 Coronapandemin har stor påverkan på Attendos verksamhet och företaget gör stora 
insatser för att skydda kunder och medarbetare. Den finansiella effekten på 
rörelseresultatet av corona-situationen beräknas till cirka 20 Mkr för första kvartalet och 
tillkommande kostnader för resterande delar av året uppskattas för närvarande till 100 
Mkr samt viss påverkan på nyförsäljning.  

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 50 55 83 65 
FI: +358 981 710 523 
UK: +44 333 300 90 31 
 
Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:  
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q1-2020  
 
Rapporten samt övrigt informationsmaterial finns tillgängligt på: 
https://www.attendo.com/  
 
Attendo AB (publ) 
 
 
 
 
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 
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Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 6 maj 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  

http://www.attendo.com/

