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TEAM OLIVIA

Team Olivia är en av de största privata aktörerna på marknaden för vård och omsorg i
Sverige, Norge och Danmark. Team Olivia
består av en grupp företag som erbjuder
tjänster inom: personlig assistans, omsorgsboenden, skolor med särskilt stöd, behandling, hemtjänst samt rehabilitering. Vi har
sedan starten 2001 vuxit kraftigt, både organiskt och genom förvärv.
Team Olivia kombinerar det stora med det
lilla, genom att dra nytta av lokala varumärken, nära kundkontakter, ett lokalt entreprenörskap, engagerade medarbetare och det
stora företagets resurser, nätverk och uthållighet.Vi vill skapa möjligheter för människor
att få ett rikt och utvecklande liv, oavsett
funktionsnedsättning eller annan utsatt situation.Våra ledord är kunskap och känsla. I allt
vi gör ska vi vara kunniga och professionella.
Vi ska också möta våra kunder med empati
och respekt.
Tillsammans vill vi i Team Olivia bidra till ett
bättre samhälle för våra kunder genom att
öka mångfalden, och därmed valfriheten, i
vår gemensamt finansierade välfärd.
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Å R E T I KO RT H E T

2015
2015 blev ett framgångsrikt år för Team Olivia.Vi fortsatte
växa i snabb takt samtidigt som lönsamheten förbättrades.
Flera viktiga förvärv som kompletterar vår verksamhet och
stärker vår marknadsnärvaro genomfördes.

Å R E T I KO RT H E T

ÅRET I SIFFROR

l Team Olivias rörelseintäkter ökade med 21 procent till
3 431 MSEK, varav 9 procent organiskt och 12 procent
genom förvärv.

Rörelseintäkter, MSEK

l EBITA förbättrades med 50 procent till 196 MSEK och EBITAmarginalen förbättrades med 24 procent till 5,7 procent.

EBITA-marginal, %

l Årets resultat ökade med 51 procent till 116 MSEK.

Rörelseresultat, MSEK

l Under 2015 genomfördes sju tilläggsförvärv i Sverige och
Norge som på årsbasis tillför en nettoomsättning om cirka
365 MSEK.

Rörelsemarginal, %

Kvartal 1: I Sverige
förvärvas AAT i Sverige AB
inom personlig assistans, Pär
Sonesson AB inom jour- och
familjehem samt Ambass
AB inom omsorgsboenden.
I Norge förvärvas Vesterled
AS med dotterbolag inom
familjehemsverksamhet. I
mars tillträder Dan Olsson
som VD och koncernchef.

2014

3 431

2 838

196

131

5,7

4,6

179

121

5,2

4,2

Årets resultat, MSEK

116

77

Soliditet, %

25,4

28,5

6 234

5 423

166

126

Medelantal heltidsanställda

l Fortsatt starkt fokus på hög kvalitet genom att utveckla våra
kvalitetsledningssystem, definiera kvalitetsindikatorer samt utveckla initiativet med helhetsansvar genom vårdkedjor.

Q1

2015

EBITA, MSEK

l Under året har vi ytterligare stärkt vår närvaro på den norska
marknaden.

Fortsatt
stark
tillväxt

Antal verksamhetsställen

Q2

Q3

Q4

Kvartal 2: I Sverige förvärvas Orrens Vård och Omsorg
AB inom hemtjänst. Olivia
Omsorg vinner LSS anbud
i Tyresö. Riksdagen fattar
beslut om höjda arbetsgivaravgifter för unga.

Kvartal 3: Stefan Lahti
tillträder som affärsområdeschef omsorg och Kjetil Ørbeck tillträder som ansvarig
för Team Olivias norska verksamhet. OliviaCare i Norge
öppnar totalt fyra boenden
för ensamkommande barn.
Andreas Hiller och Christina
Widerberg Söderholm väljs
in som styrelseledamöter.

Kvartal 4: I Norge slutförs
förvärvet av Solhaugen
Miljøhjem AS. Tillstånd erhålls i Norge för att bedriva
verksamheten ”Barn i Villa”.
OliviaCare i Norge öppnar
ytterligare ett boende för
ensamkommande barn. Avtal
tecknas om förvärv av Focus
People A/S i Danmark och
slutförs i januari 2016.
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DET HÄR ÄR TEAM OLIVIA

Det här är Team Olivia
Den stora organisationen med det lokala entreprenörsskapet
Vi vill ge människor möjlighet till ett rikt och utvecklande liv oavsett funktionsnedsättning eller annan utsatt
situation.Vår ambition är att vara ett innovativt och kompetent omsorgsföretag, och ett
naturligt första val – både för våra kunder och för samhället i stort.

VI ÄR ENTREPRENÖRER
I N O M VÅ R D O C H O M S O R G

VÅ R A L E D O R D Ä R K U N S K A P O C H K Ä N S L A

Vi tror att vård och omsorg fungerar bäst när besluten fattas nära
brukaren och kunden. Våra entreprenörer driver verksamheten
framåt under lokala varumärken. Det skapar en mångfald och
valfrihet samt bidrar till att utveckla välfärden.

Vårt uppdrag är att stödja människor som befinner sig i ett
utsatt läge. Därför är det avgörande för vår verksamhet att vi
bemöter våra kunder med respekt och engagemang. Vår värdegrund handlar om människors lika värde och den är ständigt
närvarande i allt vi gör.

VÅ R A E N T R E P R E N Ö R E R O C H
M E DA R B E TA R E G Ö R S K I L L N A D

– Kunskap. I allt vi gör måste vi vara kunniga och professionella.
Det säkerställer vi genom ständig kompetensutveckling.
–K
 änsla. Våra kunder befinner sig inte sällan i underläge. Därför
är det viktigt att vi i alla lägen står upp för våra omsorgstagare
och bemöter dem med respekt och empati.

För Team Olivia handlar det i grunden om att alltid utgå från den
enskilda människans särskilda önskemål, behov och förutsättningar
i livets olika skeden. Våra entreprenörer och medarbetare gör
dagligen skillnad för våra kunder och brukare inom personlig
assistans, omsorg och hemtjänst.

VÅ R H I S TO R I A

Team Olivia startades 2001 i Stockholm av Karsten och Åsa
Inde. Bolaget startade som ett bemanningsbolag, men efter hand
utvecklades fler enheter med personlig assistans, omsorg och
äldreomsorg som hörnstenar. Genom åren har vi både växt
organiskt och förvärvat en mängd olika bolag som kompletterar
vår verksamhet.

L E DA N D E N O R D I S K T O M S O R G S F Ö R E TA G

Team Olivias finns idag etablerade på 166 verksamhetsställen
runt om i Sverige, Norge och Danmark som är våra geografiska
affärssegment.Vid årsskiftet sysselsatte vi drygt 10 000 medarbetare vilket motsvarar drygt 6 200 heltidsanställda. Vi har en stark
plattform för att vidareutveckla vår verksamhet med kundnytta
och kvalitetstänkande i fokus.

INTÄKTER
PER AFFÄRSSEGMENT

INTÄ KTER OCH EBITA
MSEK
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Danmark 8%
Norge 9%
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EBITA
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Sverige 83%

SVERIGE
Vi är en av de största
privata aktörerna inom
personlig assistans och
omsorg i Sverige, som är
vår största marknad.Vi
bedriver också verksamhet
inom hemtjänst.

NORGE
Team Olivia är en ledande
aktör inom ungdomsomsorg och personlig assistans
på den växande norska
marknaden.

DANMARK
Vår danska verksamhet
fokuserar på personlig
assistans och aktiviteter
inom socialt stöd, i
nära samarbete med
kommunerna.
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V D - KO M M E N TA R

VD-kommentar
Fortsatt stark tillväxt och lönsamhet
2015 blev ett framgångsrikt år för Team Olivia med en god kundtillströmning och förbättrad lönsamhet.
Vi stärkte också vår marknadsposition genom flera strategiska förvärv som kompletterar vår verksamhet.

Den stabila trenden med ökad omsättning och marginalförbättringar fortsatte under året. Intäkterna ökade med 21 procent till
3 431 MSEK varav 9 procent var organisk tillväxt. Det är glädjande att konstatera att vi växer inom samtliga affärssegment.
Lönsamheten fortsatte också att utvecklas positivt med ett starkt
bidrag från Norge, både från befintliga verksamheter och från
de förvärv som gjordes under året. Rörelsemarginalen (EBITA)
förbättrades med 24 procent till 5,7 procent jämfört med 4,6
procent föregående år.

och geografiskt över tid, allteftersom individens behov förändras. Vi underlättar inte bara för beställare och ökar brukarnas
förutsättningar att lyckas med sin behandling utan skapar också
ett kunskapsutbyte mellan våra bolag. Efter årets lyckade satsning på vårdkedjor inom missbruksbehandling har vi nu påbörjat
arbetet med att starta upp en motsvarighet för bolag inom LSS,
Omsorgskedjan.
F Ö R VÄ R V VÄ X E R VÅ R P L AT T F O R M

Sett över året genomförde vi totalt sju förvärv i Sverige och
Norge som kompletterar vår verksamhet och ger oss en viktig
plattform för fortsatt tillväxt. I Sverige gjorde vi totalt fem förvärv
inom personlig assistans, omsorgsboenden, jour- och familjehem
samt hemtjänst. I Norge har vi gjort två förvärv som stärker vår
position inom ungdomsomsorg. I januari 2016 stärkte vi även vår
närvaro i Danmark genom ett förvärv inom personlig assistans,
och vi finns nu representerade i hela landet. Arbetet med att
identifiera fler lämpliga förvärvskandidater fortsätter då det är
en viktig del av vår tillväxtstrategi.

Under 2015 har vi tagit viktiga steg framåt för att utveckla Team
Olivias verksamhet. Vi har fortsatt vårt målinriktade arbete med
att bättre ta till vara synergier på koncern- respektive affärsområdesnivå för att på så sätt dra fördel av den samlade kompetens
och erfarenhet som våra medarbetare har. Detta kommer över
tid att leda till bättre resursutnyttjande och en högre kvalitet i
de tjänster vi levererar.
G E M E N S A M M A M E TO D E R H Ö J E R K VA L I T E T E N

Vårt viktigaste uppdrag är att skapa värde för våra brukare och
kunder. De är beroende av vår hjälp för att känna sig trygga i
vardagen. Att vi utför vårt arbete med hög kvalitet i både omsorg och bemötande är ett måste för att lyckas. Det är också en
grundförutsättning för att vara en långsiktig aktör i vår bransch.

VÄ X A N D E O F F E N T L I G A B E H O V AV S TÖ D

Med ökade migrationsströmmar har kommuner och myndigheter
haft svårt att möta det kraftigt ökade behovet av omsorgsboenden under året. Då har privata alternativ spelat en avgörande
roll. Både i Sverige och i Norge har Team Olivia därför tagit emot
fler ensamkommande barn under året.

Som ett viktigt led i att ytterligare stärka vårt kvalitetsarbete
fortsätter vi arbeta med dessa frågor på både lokal och central
nivå. Målsättningen är att samtliga affärsområden ska införa digitala
och verksamhetsnära kvalitetsledningssystem. Vi har kommit en
bra bit på vägen med detta under året och arbetar samtidigt med
att ta fram ett antal affärsområdes- och koncerngemensamma
kvalitetsindikationer som ska ge en bättre översikt, stimulera till
lärande och underlätta uppföljning.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 2016

Under året fick vi i Sverige se förändrade ekonomiska villkor för
våra bolag verksamma inom personlig assistans i form av höjda
arbetsgivaravgifter för unga, beslut om senareläggning av betalning från Försäkringskassan under senare delen av 2016 och
lägre uppräkning av assistansersättningen de kommande åren.
Som en etablerad aktör i branschen bedömer vi att vi över tid
kommer ha goda förutsättningar att hantera dessa utmaningar

Vårt initiativ Vårdkedjan är ytterligare ett sätt att utveckla vårt
erbjudande och fokusera på kvalitet. Vårdkedjan tar ett helhetsansvar som kombinerar och justerar insatserna innehållsmässigt
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V D - KO M M E N TA R

”Vi strävar efter
att möjliggöra den
valfrihet, flexibilitet
och det personliga
bemötande som
kunderna efterfrågar.”

Dan Olsson, VD och koncernchef för Team Olivia.

genom vår decentraliserade organisation och lokala verksamheter, med möjlighet att nyttja koncernens samlade kunskap och
finansiella resurser.

samlar in feedback från brukare inom personlig assistans visar
det också på att de är mer nöjda med privata än kommunala assistansanordnare. De här resultaten är precis i linje med vår tanke
att vård fungerar bäst när besluten fattas nära vårdtagaren. Inom
Team Olivia strävar vi efter att möjliggöra den valfrihet, flexibilitet
och det personliga bemötande som kunderna efterfrågar.

Samtidigt ser vi ett ökat behov av kvalificerade omsorgstjänster,
dit bland annat behandlingshem, hemtjänst, gruppboenden för
vuxna och barn- och ungdomsomsorg hör. Den demografiska
utvecklingen, med både ökad livslängd och migration, i kombination med offentliga aktörers växande behov av stöd gör
att tillväxtutsikterna är goda. Vår ambition är att fortsätta växa,
både organiskt och genom förvärv, och erbjuda fler människor
en omsorg med hög kvalitet, som bygger på kunskap och känsla.

På samma sätt visar Socialstyrelsens öppna jämförelser att de
privata aktörerna har bättre resultat för 21 av totalt 26 kvalitetsindikatorer i stöd till personer med funktionsnedsättningar. Det
här bekräftar den bild jag fått i möten med mina engagerade
och kunniga kollegor. Varje dag värnar de om våra kunder och
försöker tillgodose individuella önskemål.

I Norge har den nya rättighetslagstiftningen, som trädde i kraft
i januari 2015, inneburit en kraftig tillväxt för den norska marknaden för personlig assistans, där vi också stärkt vår position
under året. Samtidigt har vi inom omsorg haft en mycket stark
organisk tillväxt, delvis driven av ett ökat behov av boenden för
ensamkommande barn under 15 år. Vi har under året haft ett
starkt fokus på att bygga upp och etablera vår norska organisation. Sammantaget ser vi en stor potential att fortsätta utveckla
vår verksamhet och stärka vår position i Norge.

VÄLPOSITIONERADE FÖR VÅR FORTSATTA RESA

Jag är stolt över vad vi uppnått under 2015.Våra entreprenörers
och våra medarbetares engagemang gör dagligen stor skillnad
för många människor. Team Olivia står väl positionerat för en
fortsatt stabil tillväxt och för att tillvarata de möjligheter som
ligger framför oss. Vi kombinerar det lilla företagets flexibilitet,
närheten till omsorgstagarna och det lokala entreprenörskapet
med den stora organisationens resurser, nätverk och uthållighet.
Genom att växa och samtidigt utveckla kvaliteten i våra tjänster
ska vi erbjuda fler människor möjligheten till ett rikt och utvecklande liv, oavsett funktionsnedsättning eller annan utsatt situation.

P R I VATA U T F Ö R A R E G E R Ö K A D VA L F R I H E T

De privata välfärdsbolagen har ifrågasatts de senaste åren, trots
att både Socialstyrelsens och Svenskt kvalitetsindex mätningar
visar att andelen äldre som är nöjda med sina hemtjänstinsatser
är större bland privata utförare än offentliga. De äldre i privata
hemtjänstverksamheter uppger att de har större möjlighet att
påverka sin omsorg och att personalen är bättre på att visa hänsyn till den äldres åsikter och önskemål. När Försäkringskassan

Dan Olsson
VD och koncernchef
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VÅ R D - O C H O M S O R G S M A R K N A D E N

Vård- och omsorgsmarknaden
i Sverige, Norge och Danmark
Team Olivia är en av de större aktörerna på den privata marknaden för vård och omsorg i Skandinavien, med tyngdpunkt på personlig assistans. Sverige utgör en stark bas för Team Olivia och står för drygt 80 procent av vår verksamhet men under 2015 har vi stärkt vår position i Norge och Danmark och genomfört flera kompletterande förvärv.

D R I V K R A F T E R S O M PÅV E R K A R M A R K N A D E N F Ö R VÅ R D O C H O M S O R G

• Lagstiftning – Exempelvis LSS och LOV i Sverige, BPA och rättighetslagstiftningen i Norge.
• Ökat behov av omsorgstjänster – ökande och mer komplex psykisk ohälsa.
• Privata aktörer blir allt viktigare – ökade krav på effektiva och kvalitativa verksamheter.
• Åldrande befolkning – ökad medellivslängd och större andel äldre.
• Konsolidering – utmanande förutsättningar gör det svårare för mindre aktörer att konkurrera.

Sverige

O M S ÄT T N I N G P E R U N D E R B R A N S C H I N O M
P R I VAT VÅ R D O C H O M S O R G I S V E R I G E
Miljarder SEK

D E N P R I VATA VÅ R D - O C H
OMSORGSMARKNADEN I SVERIGE

60

Grundförutsättningen för den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige är att kommuner och landsting kan erbjuda medborgarna valfrihet och mångfald genom att upphandla tjänster
från privata aktörer, istället för att driva verksamheten i egen regi.
Fokus är att säkra individens trygghet i livets olika skeden och i
utsatta livssituationer. Marknadens storlek bestäms av politiska
beslut då dessa reglerar hur mycket av verksamheten som får
utföras av privata aktörer. En central del i utvecklingen har varit
idén att öka individens självbestämmande och inflytande. Ett
flertal lagar som syftar till att reglera individens rätt till omsorg
har trätt i kraft de senaste årtiondena och utvecklingen fortsätter,
vilket har haft en positiv utveckling på den privata marknadens
tillväxt. Ett exempel är lagen om valfrihetssystem i vården (LOV)
som syftar till att stimulera ökad konkurrens mellan omsorgsgivare, med fokus på att höja kvalitet och effektivitet. Det hade inte
varit möjligt att infria samhällets ambitioner om ökad valfrihet för
individen och samtidigt få resurserna att räcka till för allt fler, om
inte nya aktörer hade etablerats med nya arbetssätt och ökad
fokus på kvalitet. Privata utförare har också bättre resultat vid
olika öppna kvalitetsmätningar som genomförs.
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■ Omsorg och socialtjänst*

* Inklusive äldreomsorg, hemtjänst, behandlingshem, särskilda boendeformer,
missbruksvård, familjehemsvård, daglig verksamhet.
Källa: "Den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv."
Grant Thornton, november 2015
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VÅ R D - O C H O M S O R G S M A R K N A D E N

ÖKANDE PRIVATISERING OCH BÖRSNOTERINGAR

OMSORG

Marknadstrenden i Sverige visar en stabil och något ökande
tillväxttakt och privatiseringen fortsätter då kommunernas och
landstingens inköp från privata aktörer ökar snabbare än totalkostnaderna. Andelen privata omsorgsföretag har ökat varje år
mellan 2005 och 2014, från 12,9 procent av marknaden till 18,8
procent. Offentliga aktörer har inte resurser eller kompetens
att möta det ökade omsorgsbehovet. Privata aktörer uppvisar
också i många fall högre konkurrenskraftig kvalitet och effektivitet samtidigt som kraven på valfrihet inom vård och omsorg
ökar och därmed efterfrågan på omsorgstjänster från privata
aktörer. Vård och omsorg är i huvudsak en entreprenörsdriven
småföretagarbransch vilket medför att många nya företag startas.
Det är också främst genom förvärv som de större företagen i
branschen växer sig större. Under 2015 har trenden också varit
att flera stora vård- och omsorgsbolag sökt sig till börsen där
intresset från investerare varit stort.

Team Olivias marknad för omsorg innefattar omsorgsboenden
främst inriktade mot LSS och HVB, ensamkommande barn, skolor med särskilt stöd, familjehem och behandling. Den totala
andelen privata aktörer på marknaden är idag drygt 30 procent
och varierar mellan de olika verksamhetsområdena och fortsätter växa. Den ökande psykiska ohälsan bland framförallt barn
och unga medför behov av fler insatser inom både öppenvård
och heldygnsinsatser (främst familjehem och HVB). Den ökade
mängden ensamkommande barn, där en betydande andel upplevt
svåra trauman eller har andra psykiska problem, förväntas också
leda till ett ökat behov av vård och behandling. Mer komplexa
omsorgstjänster ställer i sin tur också krav på innovationskraft och
specialistkompetens bland utförarna. Ofta söker kommunerna
sig därför utanför den egna kommunens gränser för att hitta
lämplig utförare.
HEMTJÄNST

Hemtjänst är det område där flest kommuner har infört valfrihetssystem vilket innebär att individer i dessa kommuner har
möjlighet att själva välja utförare. Cirka 30 procent av hemtjänsten drivs idag i privat regi med stora variationer mellan
kommunerna. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting hade
176 av 290 av Sveriges kommuner infört LOV i oktober 2015.
Den ökade medellivslängden och åldrande befolkningen medför
en ökad efterfrågan på äldreomsorg och därmed hemtjänst då
efterfrågan på äldreomsorg förväntas överstiga kommunernas
tillgång på platser. En generell trend är också att myndigheter i
allt större utsträckning önskar att de äldre får hjälp i det egna
hemmet snarare än på ett äldreboende.

T E A M O L I V I A PÅ D E N S V E N S K A M A R K N A D E N

På den svenska marknaden delar Team Olivia in verksamheten i
tre affärsområden: personlig assistans, omsorg (boende inom LSS
och HVB, missbruk/beroende, ungdomsvård, ensamkommande
barn, friskolor, familjehem) och hemtjänst. Team Olivia är en av
de större privata aktörerna inom personlig assistans och omsorg.
De som är beställare av eller nyttjar våra tjänster är:
• Kommuner eller landsting som har godkänt oss som utförare
inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV) och där
brukaren fritt kan välja bland godkända utförare för till exempel
hemtjänst eller omsorg.
• Brukare som själv har valt ett av våra bolag som utförare inom
ramen för LSS, men utanför kommunens eller landstingets regi.

FRAGMENTERADE MARKNADER

• Individen, via rättighetslagstiftning.

Historiskt har det varit relativt enkelt och krävts begränsat med
kapital och resurser för nya aktörer att etablera sig på marknaderna för personlig assistans och hemtjänst. Marknaderna består
av ett fåtal större aktörer, däribland Team Olivia, samt ett stort
antal mindre aktörer. De förändrade marknadsförutsättningarna inom personlig assistans ställer högre krav på aktörernas
finansiella resurser. Ökade myndighetskrav på verksamhetens
kvalitet, struktur och uppföljning förväntas också leda till ökade
kostnader och kapitalbehov inom såväl personlig assistans som
hemtjänst. Det blir därmed sannolikt svårare för mindre aktörer
att konkurrera vilket kan leda till att marknaden konsolideras.
Även marknaden inom omsorgsboenden är fragmenterad med
ett stort antal mindre aktörer med ett fåtal boenden, och ett
antal större aktörer, samt kommunernas egna boenden. Förvärv
har varit en framgångsrik tillväxtstrategi för större aktörer som
Team Olivia och i takt med att entreprenörer etablerar nya verksamheter på marknaden bedöms konsolideringstrenden fortsätta.

• Elever som har valt någon av våra skolor genom det fria skolvalet.
P E R S O N L I G A S S I S TA N S

Marknaden för personlig assistans ökade kraftigt från införandet
av LSS 1994 fram till 2009. Tillväxttakten har därefter dämpats
genom en skärpt lagstiftning i kombination med restriktivare bedömningar vid beviljande av personlig assistans samt indragningar
av tidigare beslut. Drygt 50 procent av marknaden bedrivs idag i
privat regi. Trenden visar att marknaden fortfarande växer, men
inte utifrån antalet individer, utan genomsnittligt antal beviljade
timmar. Den demografiska utvecklingen och ökade migrationen
förväntas också öka efterfrågan på dessa tjänster. Marknadsbilden
bedöms bli mer utmanande kommande år genom att arbetsgivaravgifterna för unga höjts, en rekordlåg höjning av schablonersättningen per timme genomförs samt Försäkringskassans
förväntade omläggning till efterskottsbetalning.
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VÅ R D - O C H O M S O R G S M A R K N A D E N

Norge

Danmark

Den norska privata omsorgsmarknaden kännetecknas av en
stark tillväxt. Privatiseringsgraden är inte lika hög som på den
svenska. Beslutsfattandet är också mer centraliserat. På grund av
strikta konkurrens- och valfrihetsbegränsade regler kring förtur
för placeringar är också större aktörer ideella organisationer.
Konkurrenslandskapet är, precis som i Sverige, fragmenterat där
Team Olivia genom förvärv stärkt sin position som en av de
större aktörerna.

Den danska omsorgsmarknaden skiljer sig från Sverige och Norge
och är också mer diversifierad. I Danmark finns ingen lag som
motsvarar LSS i Sverige eller BPA i Norge, och kommuner är
generellt restriktiva när det gäller beviljande av personlig assistans.
Den privata marknaden för personlig assistans är därför mindre
än den i Sverige, trots att en stor del av verksamheten utförs i
privat regi. Marknaden består av ett stort antal privata aktörer
varav en stor andel är ideella organisationer
Team Olivia, med dotterbolagen Olivia Danmark och Focus
People, är en av de största privata aktörerna och finns i hela
landet med verksamhet inom personlig assistans och stöd till
socialt utsatta ungdomar. Marknaden för personlig assistans har
haft en blygsam tillväxt de senaste åren påverkad av att andelen individer under 67 år inte vuxit i samma takt som i övriga
nordiska länder. Tillväxttrenden för den danska marknaden finns
främst inom familjehem som en följd av en minskad andel vård
på gemensamhetsboenden.

P E R S O N L I G A S S I S TA N S

I Norge är varje kommun ansvarig för att bevilja personlig assistans, och kommunerna har hittills även haft stort inflytande
över hur assistansen organiseras. Brukerstyrt Personlig Assistanse
(BPA) infördes 2000 och innebär att individer som beviljats assistans själva får välja hur den ska organiseras och vem som ska
utföra den. I januari 2015 infördes en ny rättighetslagstiftning
som innebär att alla brukare med ett assistansbehov av mer än
32 timmar per vecka automatiskt blir beviljade BPA. Detta har
medfört att marknaden för personlig assistans vuxit kraftigt, dels
genom att fler individer beviljas assistans, men också genom att
fler kommuner öppnar upp för privata aktörer och möjliggör
individens fria val genom ramavtal. Bedömningen är att denna
tillväxt kommer fortsätta de närmaste åren i takt med att fler
kommuner uppmuntrar en ökad valfrihet.

För mer information kring lagstiftning och definitioner se sidan 71.

U N G D O M S O M S O R G O C H FA M I L J E H E M

Ungdomsomsorgen i Norge handlas i stor utsträckning upp centralt av den statliga organisationen Bufdir. Myndigheten Bufetat
säkerställer i sin tur att det finns boenden och familjehem i enlighet med varje kommuns behov. Kommunerna har sedan ansvar
för de barn som behöver placering utanför den egna familjen.
För omsorg för barn och unga gäller, precis som i Sverige, att
kommunerna bedömer och beslutar om individers behov och
om vem som ska beviljas omsorg. Precis som på den svenska
marknaden ökar andelen barn med diagnoser som kräver psykiatrisk behandling. En viktig trend är också att merparten barn
placeras i familjehem då norska myndigheter anser att det är en
bättre miljö för barn och unga än omsorgsboenden, vilket lett
till en ökad tillväxt för familjehem.
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”De anpassar assistansen
efter mina behov”
Erica Kring, 24 år gammal, är kontorsassistent
på Nordström Assistans i Stockholm. Hon är
också en av företagets kunder som får personlig
assistans dygnet runt.
Varför behöver du personlig assistans?
– När jag föddes drabbades jag av en hjärnhinneinflammation som skadade hjärnan och
gjorde att jag tappade funktionen i mina
nedre extremiteter. De svarar helt enkelt inte
som de ska och därför behöver jag hjälp med
grundläggande behov som påklädning och
personlig hygien.

jag kan åka och ta en fika med en kompis
när jag känner för det eller åka och shoppa
eller hälsa på mina vänner i Norrland.
Beskriv Nordström Assistans och
de personer du får hjälp av.

Vilken typ av hjälp är viktigast för dig?

– De är problemlösare och väldigt flexibla.
Om man ringer kan de nästan alltid hjälpa
till och den assistans jag får anpassas efter
var jag är i livet.

– För mig är det viktigaste att kunna leva ett
så normalt och spontant liv som möjligt. Förutom att få hjälp med grundläggande behov
vill jag kunna ha en normal vardag. För mig
är det viktigt att ha flexibla assistenter så att

– Just nu har jag ett fantastiskt team. Personkemin måste funka när man ska spendera
24 timmar ihop. Funkar inte kemin, funkar
ingenting när det handlar om en så nära och
personlig assistans.
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Hur är det att vara kund och anställd
hos samma företag?
– Jag började jobba som kontorsassistent på
Nordström Assistans för ungefär ett år sedan
efter att först ha arbetstränat i två månader
här. Att jag fått personlig assistans nästan
hela livet, och varit kund här sedan 2008,
gör att jag kan se saker ur flera perspektiv.
Ibland kan det kännas lite rörigt att hålla isär
när det är min åsikt som kund och när det är
min åsikt som kollega som efterfrågas. Men
jag tror att det är en fördel och att jag kan
bidra som kollega med mina erfarenheter.

O R G A N I S AT I O N

Organisation
Lokal entreprenörsanda är vår drivkraft
Vi på Team Olivia tror att vård fungerar bäst när besluten fattas nära brukaren eller kunden. Därför har vi valt att
låta lokala entreprenörer vara den drivande kraften i vår organisation. Vi i Team Olivia vill fungera som ett växthus
för entreprenörsdrivna företag som erbjuder vård-, omsorgs- och servicelösningar till människor i ett utsatt läge.

Varje bolag har en affärsplan som följs upp med fokus på bland annat ekonomi och kvalitet, men har i övrigt frihet inom vissa givna
ramar att själv utveckla sin verksamhet under eget varumärke.
På så sätt kan vi behålla drivkraften hos entreprenörerna, men
också småskaligheten i verksamheten och de viktiga personliga
relationerna i den egna kommunen. Genom att värna om småskaligheten ökar vi valfriheten och därmed mångfalden för våra
kunder och brukare.

FRIHET I VERKSAMHETEN SKAPAR LÖNSAMHET

De verksamheter som vi förvärvar har ofta sedan länge en stark
lokal förankring och nära relationer med socialsekreterare, upphandlare, chefer och politiker i den egna kommunen. Vi tror på
att låta de lokala experterna, det vill säga våra entreprenörer,
leda sin verksamhet vidare utifrån sina lokala förutsättningar och
under eget varumärke.
Istället för detaljerad styrning av våra bolag satsar vi på att ta
tillvara på bolagens drivkraft. För att göra detta möjligt har vi
skapat en decentraliserad modell med utvalda centrala stödfunktioner. Vi vill att våra entreprenörer ska känna ett starkt lokalt
ägarskap men samtidigt kunna utnyttja fördelarna att vara del
av en större koncern. Genom att bland annat erbjuda färdiga ITlösningar, försäkringar och inköpsstöd utnyttjar vi synergieffekter
och skalfördelar medan bolagen kan fokusera på sin huvudsakliga
verksamhet – ge god omsorg till våra kunder.

V I H J Ä L P E R B O L A G E N AT T U T V E C K L A S

När en entreprenör vill göra investeringar eller expandera kan
Team Olivia hjälpa till med resurser. Om ett bolag behöver förbättra någon del av sin verksamhet, finns ett stort nätverk av
liknande bolag att tillgå för inspiration och hjälp. Våra bolag samarbetar på koncern- och affärsområdesnivå med viktiga initiativ
som kvalitetsledningssystem och vårdkedjor. Regelbundna träffar
på affärsområdes- och koncernnivå skapar möjlighet för bolagen
att dela med sig av framgångsrika koncept, utbyta idéer samt lära
känna sina systerbolag. Genom att erbjuda våra entreprenörer
frihet i sin verksamhet, men med det stora företagets resurser
och trygghet i ryggen, skapar vi förutsättningar för den innovationskraft som tar oss framåt.

TEAM OLIVIAS

DECENTRALISERADE MODELL

Koncern

Affärsområden

Övergripande strategisk planering samt uppföljning av affärsområdenas ekonomi och kvalitet. Utvalda stödfunktioner inom bland annat
kvalitet, HR, IT, lön, ekonomi, förvärv och kommunikation.
Affärsområdesspecifika system för planering, kvalitet och uppföljning.
Affärsutveckling, kunskapsnätverk och vårdkedjor.
Lokala entreprenörer driver sin verksamhet vidare utifrån sina lokala
förutsättningar och under eget varumärke.

Lokala entreprenörer
I Team Olivias affärsmodell har bolagen lokalt ägarskap för sin verksamhet samtidigt som den större organisationen ger stöd i form av
samordning, utvalda stödfunktioner och skalfördelar.
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Sverige

Norge

P E R S O N L I G A S S I S TA N S

P E R S O N L I G A S S I S TA N S

Aktiv Assistans i Norr
AAT i Sverige
Assistansbolaget i Örebro
Assistanslotsen
AssRe Service i Dalarna
BonZi personligt stöd
Inre Kraft i Norr
NA Care
Nordström Assistans
Olivia Personlig Assistans
Olivia Rehabilitering
Rehabassistans
RTFL Care

AssisterMeg

OMSORG

Accent Consulting & Education
Active Omsorg
Ambass
Bills Bo och utbildningsgård
CVO – Center för Vård och Omsorg
Kajan Friskola
Klaragården
Kungsängen i Nora
Magitaskolan
Olivia Omsorg
Pär Sonesson & Company
Selfhelp Kliniken i Gävleborg
Selfhelpgruppen
Sävik Behandlingshem
Säviq Kvinnobehandling
Tallkullens HVB-hem
Viljan Asperger Centrum
Viljan Friskola
Vändpunktens Stödboende

OMSORG

BOenheten
OliviaCare
Solhaugen
Vesterled

Danmark
P E R S O N L I G A S S I S TA N S

Olivia Danmark
Focus People (förvärvades i januari 2016)

Team Olivia
finns representerade
med 166 verksamhetsställen
runtom i Sverige, Norge
och Danmark.

HEMTJÄNST

CJs Ledsagarservice
Hemservice i Halland
Olivia Hemtjänst
Orrens Vård & Omsorg

Karta per den 28 februari 2016

K VA L I T E T S S T R AT E G I

Kvalitetsstrategi
Så bygger vi upp ett systematiskt kvalitetsarbete
Vårt viktigaste uppdrag är att skapa värde för de vi är till för – våra kunder. Det gör vi genom att leverera hög
kvalitet och arbeta metodiskt med förbättringar, både lokalt och gemensamt på koncernnivå.

MÅL

Team Olivia ska vara en föregångare inom systematiskt kvalitetsarbete i vård- och omsorgsbranschen – både i att bemöta och
göra skillnad för kunder och brukare och att säkerställa att samtliga verksamheter efterlever gällande lagar och regler.
S T R AT E G I

U P P N ÅT T U N D E R 2 0 1 5

Med ett strukturerat arbetssätt för kvalitetsfrågor och interna
jämförelser skapar vi en lärande organisation. Bolagen arbetar
självständigt med kvalitetsfrågor, men koncernen säkrar en gemensam kvalitetsutveckling och erbjuder stöd genom:

•Ö
 vergång till ett digitalt kvalitetsledningssystem påbörjat inom
affärsområde hemtjänst i Sverige.
• Affärsområde omsorg i Sverige har i samarbete med Karolinska
Institutet tagit fram utfallsmått för att mäta vårdresultat på behandlingshem och personalen har utbildats i självskattningsarbete.

• Support i kvalitetsfrågor och kunskapsutbyte mellan bolag.
• Regelbunden uppföljning av gemensamma kvalitetsindikatorer.

•Ö
 kat kompetensutbyte mellan bolagen i samband med
internrevision och inspektioner.

• Gemensamma kvalitetsledningssystem, inklusive rutiner och
uppföljningssystem.

•B
 eslut om ett gemensamt tidrapporteringssystem för
affärsområdena hemtjänst och omsorg i Sverige.
• Mätningar av hur nöjda våra brukare är med vår omsorg har
genomförts i Danmark.

Kvalitet är ett vitt begrepp, som kan tolkas olika beroende på
vem man är. För en kund kan hög kvalitet betyda att det alltid är
rent hemma eller att få möjlighet att gå på konsert. Kvalitet för
kommuner och landsting kan istället handla om uppfyllda krav på
personaltäthet och positiva svar i enkäter. Inspektionen för vård
och omsorg, som synar och ger oss tillstånd för vår verksamhet,
har ett minimikrav på kvalitet – att vi ska uppfylla de lagar och
riktlinjer som reglerar området.

lar många gånger om svåra avvägningar där våra medarbetare
balanserar kundernas behov och önskemål mot de beslutade
insatserna. Det är många delar som måste vara på plats. Varje
medarbetare ska till exempel ha en grundläggande kunskap om
den lagstiftning som styr verksamheten men också en lyhördhet och förmåga att förstå vad som är kvalitet för en viss kund.
Varje kund ges också möjlighet till dialog genom regelbundna
uppföljningar.

För oss i Team Olivia är kvalitet mer än så.Vi vill göra skillnad för
våra kunder, boende och brukare.Vi ska möta våra kunder med
empati, inlevelse och respekt. Den kund som känner sig trygg
och blir bemött med respekt kommer också att uppleva att vi
har hög kvalitet på våra tjänster.

S YS T E M AT I K F Ö R E N K L A R O C H F Ö R BÄT T R A R

För att ständigt förbättras jobbar alla våra bolag med kvalitetsledningssystem för arbetsprocesser, egenkontroller och avvikelseanalys. Rutinerna för kvalitetsuppföljningar ute i våra verksamheter,
så kallade egenkontroller, har under året utvecklats ytterligare.
Egenkontrollerna skapar förutsättningar för bolagen att proaktivt
upptäcka eventuella brister och snabbt kunna sätta in rätt åtgärder.
Samtliga affärsområden arbetar nu med digitala kvalitetsledningssystem även om implementeringen av dessa kommit olika långt.

VÅRT DAGLIGA KVALITETSARBETE I BOLAGEN

Företagen i Team Olivia har en utmanande uppgift. Varje dag
hanteras kvalitetsfrågor på en mycket handgriplig nivå. Det hand-
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ÅRSREDOVISNING 2015

”En effektivare
vardag för alla”
Olivia Personlig Assistans, ett av Team Olivias assistansbolag, har elva lokala kontor runt
om i Sverige. Det ställer höga krav på både samordning, dokumentation och systemstöd.
I början av 2015 gjorde bolaget en framgångsrik satsning på strategiskt kvalitetsarbete.
Helena Mellheden Källström är kvalitetschef på Olivia Personlig Assistans.
– Vår utmaning ligger i att vi har så många
kontor fördelade över hela landet. Det innebär att vi alltid måste ha tydliga rutiner,
dokumentation och handlingsplaner för alla
olika processer i verksamheten, säger Helena
Mellheden Källström.

För att upprätthålla och utveckla bolagets
kvalitetsarbete har Olivia Personlig Assistans
infört ett webbaserat IT-stöd för dokumentation och journalhantering.
Systemet underlättar kontakten mellan medarbetare, kunder och myndigheter samtidigt
som det möjliggör effektivare lönehantering,
schemaläggning och dokumentation. För kunderna innebär det även insyn och trygghet,
allt utifrån vad de själva har för önskemål.

– Det har effektiviserat och förenklat det
vardagliga arbetet i verksamheten. Det är
alltid roligt att hitta nya sätt att förbättra
människors vardag samtidigt som vi kan följa
våra kvalitetsprocesser på ett tydligare sätt,
säger Helena Mellheden Källström.
Det nya IT-systemet är särskilt anpassat för
just personlig assistans och har inneburit en
stor tidsvinst som bolaget nu kan satsa på
utveckling av verksamheten.

Samarbetet mellan Karolinska Institutet och affärsområdet omsorg som påbörjades 2014 har fortsatt under 2015. Projektet
går ut på att med hjälp av självskattningar mäta vårdresultaten
på behandlingshemmen. I Danmark fortsätter arbetet med målsättningen att mäta hur nöjda våra uppdragsgivare, kommuner
och regioner, är med våra omsorgstjänster.

Affärsområdena hemtjänst och omsorg i Sverige har enats om
ett gemensamt system för tidsplanering och uppföljning som
kommer att implementeras under 2016. Ett standardiserat system
underlättar både kunskapsöverföring mellan bolag och uppföljning. Med det systematiska arbetssätt och de tydliga rutiner
systemet för med sig som stöd kan våra medarbetare fokusera
på sin viktigaste uppgift – högsta kvalitet i mötet med kunden.

K VA L I T E T S A R B E T E T F R A M Ö V E R

Vi använder oss också av internrevision där verksamhetschefer
från systerbolag granskar varandras verksamhet. Arbetssättet
säkerställer att våra verksamheter följer lagar och regler. Internrevisionen öppnar dessutom möjligheter för kunskapsdelning mellan
våra bolag, eftersom varje verksamhetschef årligen behöver sätta
sig in i ett annat bolags verksamhet och rutiner.

Vi värnar om det lokala ägarskapet för kvalitet men följer upp på
koncernnivå för att säkerställa högsta kvalitet i alla våra enheter.
Därför tar vi nu fram ett antal koncerngemensamma kvalitetsindikatorer. Under 2016 kommer även en koncerngemensam medarbetar- och brukarundersökning implementeras och följas upp.
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M E DA R B E TA R S T R AT E G I

Medarbetarstrategi
Självständighet i bolagen skapar förutsättningar för engagemang
I en verksamhet där kunderna ofta befinner sig i ett utsatt läge är det helt avgörande att våra medarbetare agerar
med respekt, kunskap och känsla i varje kundmöte. För att uppnå detta i vår mångfald av verksamheter låter vi
varje bolag anpassa personalarbetet efter sina lokala förutsättningar – i harmoni med våra övergripande värderingar.

MÅL

Varje bolag inom Team Olivia ska vara en attraktiv arbetsgivare
som skapar förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla våra kompetenta medarbetare.

S T R AT E G I

U P P N ÅT T U N D E R 2 0 1 5

Bolagen arbetar självständigt med personalfrågor och koncernen
erbjuder stöd genom:

• Under 2015 har ytterligare 54 medarbetare genomgått vår
koncerngemensamma ledarutbildning som även vidareutvecklats under året.

• Ett övergripande policyramverk och stödverktyg i HR-frågor.

• Vi har arbetat fram gemensamma frågeställningar till bolagens
lokala medarbetarundersökningar som kommer implementeras 2016. På detta sätt möjliggör vi jämförelser och uppföljning
av medarbetarengagemang.

• Koncerngemensam ledarskapsutbildning.
•Affärsområdesspecifika nätverk och stödsystem.

Team Olivia består av ett antal självständiga dotterbolag, där
personalfrågorna är en självklar och integrerad del av verksamheten. Varje bolag ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar
förutsättningar för sin personal att trivas och utvecklas på jobbet.

NÄTVERK BYGGER KOMPETENS OCH KVALITET

För att säkerställa att våra medarbetare agerar enligt värdegrunden och kan leverera med kvalitet arbetar vi aktivt med kompetensutveckling – både hos dotterbolagen på affärsområdes- och
koncernnivå. Genom att samordna introduktionsprogram och
handledning för nya medarbetare säkrar vi kvaliteten ute hos
våra bolag samtidigt som vi möjliggör för medarbetare att flytta
mellan enheter.

I vår typ av verksamhet, tror vi att personalarbetet blir som bäst
när varje bolag anpassar det till sina egna förutsättningar, i harmoni
med Team Olivias övergripande värdegrund och arbetssätt.
På koncernnivå bidrar vi genom att skapa övergripande arbetsformer. Vi erbjuder våra dotterbolag stöd i medarbetarfrågor, i
form av verktyg och policys som kan anpassas till de lokala verksamheterna. Det ger våra bolag hjälp i arbetet med arbetsmiljö,
mångfald och jämställdhet, rekrytering och introduktion, utveckling
och löner. Team Olivia har även tagit fram en uppförandekod
som tydliggör vår etiska värdegrund och som ska fungera som en
vägledning i det dagliga arbetet för alla medarbetare. Uppföljning
av personalfrågor och av de närliggande kvalitetsfrågorna är en
annan viktig del där bolagen får hjälp av koncernen.

Med 166 verksamhetsställen i tre länder finns det mycket värdefull erfarenhet och kunskap inom Team Olivia. Den vill vi ta
tillvara på. Därför arbetar vi med nätverk, både inom våra affärsområden men också för olika professioner inom dessa. I dagsläget
arrangerar vi på koncernnivå vd-träffar, ledardagar, ekonomträffar,
HR-nätverk och juristnätverk. Det ger våra medarbetare möjlighet
att diskutera ämnesspecifika frågor, inspireras och lära av varandra.
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”Stöd i mitt
ledarskap och
bättre nätverk”
Alice Søndergaard Meyerhoff är regionchef för Olivia Danmark och en av 54 medarbetare som genomgått Team Olivias ledarskapsutbildning under året.
Vad händer på Team Olivias
ledarskapsutbildning?
– Kursen samlar medarbetare med personalansvar från alla Team Olivias verksamheter.
Under utbildningen tog vi upp ämnen som
konfliktlösning, kommunikation, förändringsledarskap och gruppdynamik. Teorin byggdes på med praktiska moment, vi arbetade
i grupper, fick presentera för varandra och
utbyta idéer. Vi hade också ett moment som
kallas ”walk and talk” där vi fick använda
verktygen vi lärt oss samtidigt som vi var
utomhus.

Vad var det bästa med utbildningen?
– För mig var det främst två saker som stack
ut. Den ena är att det var många praktiska
moment, vi fick träna på att använda verktygen vi lärt oss på varandra. Vi fick sparras
mot våra kollegor och inte bara arbeta teoretiskt. Det tycker jag gav mycket.
– Den andra saken som kändes helt unik var
att träffa personer från andra mindre verksamheter inom Team Olivia. Jag fick en bättre
förståelse för vad Team Olivia är och vilken
stor och varierande verksamhet vi faktiskt
har. Någon jobbar med ensamkommande
barn, en annan med personlig assistans och
en tredje med missbruksbehandling. Det var
häftigt att se att vi gör helt olika saker men

L E DA R S K A P S U T B I L D N I N G – U T V E C K L A R
K U LT U R O C H VÄ R D E G R U N D

ändå delar samma värderingar. I det dagliga arbetet är vi bara Olivia Danmark, men
sanningen är att vi är en del av något större
som hjälper väldigt många människor. Det
känns fint.
Vad tar du med dig tillbaka till Danmark?
– Kommunikationsmodulen var enormt bra.
Vi fick lära oss om olika kommunikationstyper och hur man når fram till dessa. Det har
jag haft mycket nytta av i mitt dagliga arbete.
– Jag tar också med mig ett värdefullt nätverk. Om jag vill veta något om en viss typ av
verksamhet, eller diskutera idéer med någon
utanför Olivia Danmark, har jag nu många
bra kontakter och vet vem jag ska ringa.

KUNSKAPSÖVERFÖRING VISAR VÄGEN FRAMÅT

Vi fortsätter arbeta nätverksbaserat med erfarenhetsutbyte och
kunskapsöverföring för att utnyttja den höga kompetens som
finns ute i våra bolag. Under 2016 genomförs medarbetarundersökningar med koncerngemensamma frågor i verksamheterna.

Vi är övertygade om att ett gott och hållbart ledarskap ger förutsättningar för nöjda medarbetare och kunder. Den övergripande
ledarutbildningen ger ledare på olika nivåer från våra bolag i
Sverige, Danmark och Norge möjlighet att utveckla sina ledarfärdigheter, nätverka och tillsammans bygga ett hållbart ledarskap
inom koncernen. Satsningen startade 2012 och hittills har drygt
200 medarbetare genomgått utbildningen. Ledarskapsutbildningen
bidrar också till att förankra och utveckla vår gemensamma värdegrund och företagskultur.

15

T I L LVÄ X T S T R AT E G I

Tillväxtstrategi
Så ska vi utöka vår verksamhet – med bibehållen lönsamhet
När Team Olivia växer, betyder det att vi har fått fler nöjda kunder och nya engagerade entreprenörer – och att
bra omsorgskoncept har fått fäste på nya ställen. Team Olivia är idag ett av de större vård- och omsorgsföretagen i Skandinavien. Vi vill att vår verksamhetsmodell ska bli tillgänglig för ännu fler kunder och entreprenörer.

MÅL

Team Olivia ska fortsätta växa med bibehållen lönsamhet, i Sverige, Norge och Danmark,
inom affärsområdena personlig assistans, omsorg och hemtjänst.
S T R AT E G I

U P P N ÅT T U N D E R 2 0 1 5

Vi vill åstadkomma lönsam tillväxt genom att:

• 2015 växte koncernen med 21 procent,12 procent via förvärv och
9 procent var organisk tillväxt.

• Vidareutveckla verksamheten på befintliga orter.
• Duplicera bra verksamheter till nya platser.
• Komplettera våra vårdkedjor.
• Förvärva nya intressanta verksamheter.
• Utnyttja intern kompetens och synergier.

• Vårdkedjekonceptet har byggts ut. Inom affärsområde omsorg samverkar nu 17 företag i vårdkedjan för missbruksbehandling och det
har startats upp en omsorgskedja för LSS.
• Fem förvärv i Sverige, två i Norge och ett minoritetsförvärv i Danmark.
Efter årsskiftet har ytterligare ett förvärv gjorts i Danmark.

SU N D LÖN S AM HE T SKA PA R GRUND EN FÖR TILLVÄXT

2. Duplicera bra verksamheter till nya platser
Bland våra företag finns en mängd olika verksamheter som alla
bidrar till att öka mångfalden inom vård och omsorg. Många
av våra entreprenörer och medarbetare har idéer som skulle
kunna förstärka Team Olivias erbjudande även på andra platser.
Därför skapar vi förutsättningar för entreprenörer och företag
att etablera sin verksamhet på nya orter i Sverige och i andra
nordiska länder. Vi vill göra bra vård och omsorg tillgänglig för fler!

Vi vill ge våra entreprenörer, kunder och medarbetare den långsiktighet och det stöd som ett stort företag kan erbjuda. Vår
tillväxt ska ske med en sund lönsamhet. Det skapar resurser för
fortsatt utveckling. I Team Olivia ska entreprenörer kunna hitta
en möjlighet att överlämna sitt företag och vara säkra på att
företaget och dess medarbetare kan fortsätta utvecklas. Med en
koncern som tillhandahåller gemensamma specialistfunktioner,
plattformar och stödsystem kan entreprenören fokusera på att
driva och utveckla sin verksamhet. De många olika verksamheter
som ryms i vår organisation bidrar också till att öka mångfalden
inom vård och omsorg.

3. Komplettera våra vårdkedjor
Vi fortsätter bygga vårdkedjor som innebär ett större och tryggare erbjudande till både beställare och brukare samtidigt som
de skapar ett operativt mervärde för Team Olivia. Därför letar vi
efter verksamheter som delar våra värderingar samt kompletterar
och förstärker såväl kommande som befintliga vårdkedjor. På så
sätt skapar vi bästa möjliga förutsättningar för både dotterbolag
och kunder.

Fyra tillväxtstrategier prioriteras:
1. Vidareutveckla verksamheten på befintliga orter
Nöjda kunder och brukare som rekommenderar oss till andra,
är både ett kvitto på kvalitet och bra insatser, men innebär också
att vi kan vi växa och skapa en starkare verksamhet. Det gör
att vi kan fortsätta utveckla vårt erbjudande och kvaliteten i
våra tjänster. Vårt bemötande och vår professionella relation
till både betalande och omsorgstagande kunder gör oss till ett
naturligt förstaval.

4. Förvärva nya intressanta verksamheter
En stor del av vår tillväxt sker genom förvärv. Vi inriktar oss på
verksamheter och entreprenörer inom vård- och omsorgssegment i Skandinavien som stärker Team Olivias erbjudande. När
vi förvärvar är det avgörande att finna lokalt starka varumärken
och att behålla småskalighetens känsla och flexibilitet.
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T I L LVÄ X T S T R AT E G I

Så tänker vi inför förvärv
Team Olivia söker alltid efter intressanta förvärvsmöjligheter. Vi vill förvärva företag som erbjuder omsorgstjänster
av hög kvalitet. På så sätt utvecklar vi vår verksamhet och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Att stärka
vår position i Norge har varit en av våra strategiska prioriteringar under 2015.

Team Olivia söker kontinuerligt efter företag som kan komplettera våra verksamheter – och vice versa. Historiskt har vi inriktat
oss på Sverige, men de senaste tre åren har vi ökat vårt fokus
på motsvarande segment i Norge och Danmark.

TEAM OLIVIAS TILLVÄ XT
MSEK

4 000

Ett typiskt Team Olivia-företag har kvalitetsarbete som en av sina
grundstenar och delar vår organisationskultur där kunskap, känsla
och att överträffa förväntningar står i centrum. Andra viktiga
kriterier är ett starkt lokalt varumärke, ett väl utbyggt lokalt
nätverk och en sund lönsamhet. På så sätt bidrar vi till att skapa
en mångfald inom vård och omsorg utan att riskera kvaliteten.

3 000

2 000

Det är även viktigt att företaget och vår koncern matchar varandra operativt. Team Olivia har valt en starkt decentraliserad
organisationsstruktur som fokuserar på entreprenörers och medarbetarnas drivkraft. Den lokala företagsledningen har därför
både stort mandat och stort ansvar att driva det egna företaget.
Tillsammans med närliggande verksamheter inom Team Olivia
identifierar företaget sin organiska utvecklings- och tillväxtagenda.
Koncernen bidrar bland annat med gemensamma stödsystem,
specialistkompetens och finansiella medel. På affärsområdesnivå
tillhandahåller Team Olivia samarbetsmöjligheter och kunskapsutbyten genom vårdkedjor och nätverk, och gemensamma initiativ
för exempelvis kvalitets- och verksamhetsutveckling.

1 000

0
2012
■ Organisk tillväxt

T E A M O L I V I A H Ä LS A R VÅ R A
N YA S P E L A R E VÄ L KO M N A I N I L A G E T

SVERIGE

NORGE

Personlig assistans
AAT i Sverige

Omsorg
Vesterled
Solhaugen Miljöhjem

Omsorg
Pär Sonesson & Company
Ambass
Hemtjänst
Orrens Vård och Omsorg

DANMARK
Personlig assistans
Focus People*
* Förvärvades i januari 2016.
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2013
■ Tillväxt genom förvärv

2014

2015

■ Intäkter föregående år

VÅ R D K E D J O R

Vårdkedjor
Vårdkedjor skapar trygghet för våra kunder och brukare
Den som behöver vård från flera olika vårdgivare kan ibland hamna mellan stolarna hos våra myndigheter.
Det vill vi på Team Olivia ändra på. Vi bygger sammanhållna vårdkedjor som kombinerar och justerar de olika
insatserna innehållsmässigt och geografiskt över tid. Allteftersom behoven hos den enskilde individen förändras.

Ur socialsekreterarens eller kommunens perspektiv innebär
detta tydligare processer och mindre samordningsarbete, då
man kan köpa in hela kedjan från Team Olivia. För en brukare
eller patient innebär vårdkedjan en ökad stabilitet, då en enda
aktör tar ansvaret för kvaliteten hela vägen. Till exempel för en
person med beroendeproblematik innebär en god samverkan
mellan avgiftningsenheter, olika sorters behandlingshem och utslussningsboenden ökade förutsättningar att lyckas hela vägen.

BEHOV AV SAMORDNING MELLAN VÅRDINSATSER

I dagens vård- och omsorgssystem erbjuds varje vårdinsats ofta
av en separat vårdgivare. Det är inte alltid tydligt vem som har
ansvaret för att samordna kedjan eller hur detta ska göras.
Till exempel kan en brukare som återfaller i sitt missbruk inte vara
kvar på ett behandlingshem, utan måste tillbaka till en avgiftningsenhet. Om det då inte finns ett tydligt samordningsansvar eller en
definierad vårdkedja, finns risken att brukaren faller ur kedjan helt
istället för att på nytt bli uppfångad av avgiftningen.

För våra bolag och anställda innebär vårdkedjan ökade samarbeten, kompetensutbyten och utbildningsmöjligheter.

TRYGGHET FÖR BÅDE BRUKARE OCH BESTÄLLARE

Team Olivia har byggt upp ett koncept för sammanhållna vårdkedjor. Vi kan erbjuda kommuner och landsting heltäckande och
behovsanpassade vårdkedjor. Våra samverkanskedjor innebär ett
större och tryggare erbjudande till både beställare och kunder.

TEAM OLIVIA BYGGER NYA SAMVERKANSKEDJOR

VÅ R D K E D J A M E D O L I K A F Ö R E TA G

VÅ R D K E D J A I N O M T E A M O L I V I A

Behandling

Behandling

Psykodynamisk

Psykodynamisk

Avgiftning

KBT

Efter en lyckad satsning på vårdkedjor inom behandling av personer
med olika typer av missbruk har Team Olivia under året startat
upp Omsorgskedjan för bolag som jobbar med LSS. Framöver
har vi bland annat planer på samverkanskedjor inom integration.

Utslussning

Avgiftning

KBT

12-steg

12-steg

n Företag 1 n Företag 2 n Företag 3 n Företag 4 n Företag 5

n Team Olivia

Utslussning

Med heltäckande vårdkedjor som är anpassade till brukarnas behov strävar vi efter att ta ett helhetsansvar för behandling från vårdstart till utslussning. Så ökar vi
effektiviten för de vårdansvariga samtidigt som resultatet av den behandling som brukaren får kan förbättras.
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”Vårdkedjan ökar
förutsättningarna för
patienten att lyckas
hela vägen”
Selfhelp i Söderhamn är en del av Team Olivia sedan 2014 och har lång erfarenhet av att möta
människor med allvarliga missbruks- och beroendeproblem. Här arbetar man framgångsrikt med
en heltäckande vårdkedja, något som innebär konkreta fördelar för både patienter, uppdragsgivare
och behandlare. Katarina Månsson, VD på Selfhelp, ser endast fördelar med vårdkedjan.
– Det finns inga nackdelar. Vi arbetar från
ax till limpa, vilket innebär att vi tillsammans
med våra samarbetspartners inom vårdkedjan kan erbjuda både avgiftning, utredning,
behandling och utslussning. I praktiken betyder det att vi kan samverka med övriga
behandlingshem inom vårdkedjan och underlätta för remittenten samtidigt som risken för
återfall minskar, säger Katarina Månsson.
När en patient med missbruksproblem
kommer till Selfhelp kan första steget vara
avgiftning, följt av behandling på ett av våra
behandlingshem och slutligen utslussning
till ett av våra stödboenden. Genom detta

arbetssätt minskar risken för en avbruten behandling och därmed ökar förutsättningarna
för ett nyktert och drogfritt liv.
För den enskilde patienten innebär vårdkedjan också möjligheten till utslussning på ett
stödboende samtidigt som man planerar för
sysselsättning i form av studier, praktik, arbete och eventuell vidarebehandling.
– Många klarar inte att gå från en behandling och direkt tillbaka till verkligheten utan
stöd. Vi kan erbjuda tryggare och effektivare
lösningar eftersom vi har en vårdkedja. Vi
hjälper personen att steg för steg slussas tillbaka in i samhället, säger Katarina Månsson.
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För bolagen och för de anställda innebär
vårdkedjan möjligheter till både samarbeten,
kompetensutbyte och utbildningar. Katarina
Månsson menar att en av de största fördelarna är att kunna erbjuda uppdragsgivaren
en helhetslösning inom behandlingsvård.
– Men vi vill också jobba med fler klienter
och myndigheter inom vår befintliga verksamhet, så vi satsar mycket på att presentera det vi gör och vad vi kan bidra med.
Målet är att detta koncept på sikt ska kunna
användas inom fler områden i Team Olivia,
exempelvis inom äldrevård eller HVB.

A F FÄ R S S E G M E N T S V E R I G E

Sverige
Personlig assistans, omsorg och hemtjänst
Sverige är Team Olivias största marknad och vi är en av de ledande privata aktörerna inom personlig assistans och
omsorg. Vi bedriver också verksamhet inom hemtjänst. Gemensamt för bolagen är att de erbjuder omsorg efter
individens behov och förutsättningar.

FA K TA S V E R I G E

Rörelseintäkter, MSEK
EBITA, MSEK
EBITA-marginal, %
Antal verksamhetsamhetsställen
Medelantal heltidsanställda

2015
2 853
173
6,1
135
5 308

83%

2014
2 470
167
6,7
117
4 715

av koncernens
rörelseintäkter

ANDEL AV SVERIGES INTÄKTER

Hemtjänst 8%
Omsorg 22%

Personlig
assistans
70%

Delaktighet och inflytande är centrala begrepp inom personlig
assistans i Team Olivia och därför blir vår decentraliserade organisationsform särskilt viktig inom detta område.

A F FÄ R S O M R Å D E P E R S O N L I G A S S I S TA N S

Affärsområdet personlig assistans erbjuder vård, omsorg och
service till personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar för
att våra kunder ska bo kvar hemma och leva ett så självständigt
liv som möjligt. Personlig assistans är Team Olivias största affärsområde. Verksamheten drivs i tretton bolag runt om i Sverige.

2015 inleddes med att vi förvärvade AAT i Sverige AB. Affärsområdet Rehabilitering har också blivit en del av Team Olivia
personlig assistans.

Våra personliga assistenter hjälper till med allt det som kunden
själv skulle ha gjort under andra omständigheter. Det kan handla
om att sköta om hemmet, inköp av mat eller stöd i arbetet med
räkningar, ekonomi och myndighetskontakter. Dessutom kan det
ingå att vara med vid fritidsaktiviteter som konserter eller biooch restaurangbesök. Vi vill skapa en värdefull och intressant
vardag för våra kunder. Då är det viktigt att kundens individuella
situation, förutsättningar och önskemål utgör grunden för assistentens arbetsuppgifter.

Året har inneburit stora förändringar för ekonomin. Den statliga
intäktshöjningen som infördes under året blev lägre än de sammantagna löneökningarna och höjda arbetsgivaravgifterna för
unga. Försäkringskassan har även fattat beslut om ett ändrat
betalningsflöde som medför att ersättningen för vår verksamhet
betalas ut i efterskott istället för i förskott. Ändringarna innebär
en ekonomisk utmaning, men som en ledare i branschen med
stabila finanser står vi relativt starkare än flera mindre aktörer.

För många människor med en funktionsnedsättning är ett liv
med personliga assistenter ett ingrepp i den privata sfären. Det
kan vara svårt att leva med det faktum att hemmet också är en
arbetsplats. Det innebär att assistenterna måste visa stor respekt
för att kunderna ska känna att de är i trygga händer. Förhållandet
mellan kund och assistent är av stor betydelse och vi lägger stor
vikt vid att hitta rätt assistent som stämmer överens med kundens
önskemål och behov. Bra personkemi skapar förutsättningar för
trivsel i vardagen – för både kund och assistent. Det är också
viktigt att kunden är delaktig och påverkar sin egen vardag. Kundens kontaktperson deltar vid regelbundna möten där man gör
genomförandeplaner och uppföljningar i samråd med kunden.
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Vi fortsätter stärka vår ställning inom personlig assistans genom
att klargöra vårt konkurrenskraftiga erbjudande såväl internt som
externt. Ett tydligare erbjudande gör att kunderna vet vilken typ
av service de kan förvänta sig och att medarbetarna kan känna
sig trygga i att de håller vad vi lovar.
A F FÄ R S O M R Å D E O M S O R G

I affärsområdet omsorg ingår flera olika typer av verksamheter
– omsorgsboende, skolor och behandling. Gemensamt är att vi
hjälper människor som på olika sätt befinner sig i utsatta situationer. Våra verksamheter präglas av närhet och tillgänglighet i
en utvecklande miljö där den enskilde står i fokus.

A F FÄ R S S E G M E N T S V E R I G E

Klaragården utanför Väderstad i Östergötland erbjuder boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Våra omsorgsboenden är huvudsakligen inriktade mot LSS och
HVB, ensamkommande flyktingbarn samt personer med beroende eller psykiatriska problem.

Våra kunders privata hem är ofta våra medarbetares arbetsplats
och värdet av vår tjänst uppstår i mötet med våra kunder. I en
tillvaro med begränsade resurser blir vår utmaning att tillfredsställa
såväl kunder som uppdragsgivare och medarbetare.

Skolorna drivs på grundskole- och gymnasienivå och möter barn
med särskilda behov, som exempelvis autism.

Förändrade tids- och ersättningssystem, och därmed arbetssätt,
är även fortsatt en utmaning för våra medarbetare. De arbetar
hårt för att följa de nya reglerna och samtidigt fortsätta leverera
hög kvalitet och värna om kundernas trygghet.

Våra behandlingar är främst till för personer med drog- och
alkoholberoende samt olika former av samsjuklighet, inom ramen
för psykisk ohälsa.

Under året har vårt systematiska arbetsmiljöarbete fortsatt med
löpande träffar för skyddskommittén, värdegrundscirklar och enskilt chefsstöd. I vissa verksamheter har vi genom samarbete med
kommunerna kunnat öka bemanningen och på så sätt frigöra tid
för våra medarbetare att lägga på utbildning och reflektionstid.
Där diskuterar vi de svåra, etiska frågor som kan uppstå i det
dagliga arbetet.

Under 2015 har vi sett ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Vi vill samarbeta med kommunerna för att möta
den rådande situationens efterfrågan och har under året tagit
emot fler barn än tidigare. Team Olivia har för närvarande 15
boenden för ensamkommande flyktingbarn.
Under året har vi centraliserat anbudsarbetet och vunnit ett
stort antal ramavtal inom HVB samt entreprenader inom LSS,
bland annat i Rinkeby/Kista, Åkersberga, Nacka och Åtvidaberg.

Vårt arbete med egenkontroller och avvikelsehantering har fortsatt under året och vi har påbörjat en digitalisering av kvalitetsledningssystemet. Med det nya systemet i fullt bruk kommer vi
kunna följa kvalitetsutvecklingen bättre, samtidigt som personalens
dagliga arbete underlättas.

Samarbetet med Karolinska Institutet som inleddes 2014 har
fortsatt under året. Målet är att med hjälp av självskattningar
kunna mäta vårdresultat på våra behandlingshem och att de på
sikt kan utvärdera sig själva. Under året har personalen som ska
utföra skattningarna utbildats i detta och utfallsmåtten har justerats.Vi har även fördjupat och digitaliserat våra egenkontroller
och internrevisioner.

Team Olivias hemtjänst har under året infört affärsområdesträffar
och våra bolag jobbar nu närmare varandra än förut. I september förvärvade vi Orrens Vård & Omsorg som är kända för
sin höga kvalitet och kompletterar Olivia Hemtjänsts befintliga
verksamhet i Nacka.

A F FÄ R S O M R Å D E H E M T J Ä N S T

Vi gratulerar Olivia Hemtjänst som firar 10 år. Långsiktighet är
en viktig aspekt för Team Olivia och hemtjänsten har under året
antagit en ny strategisk agenda på både kort och lång sikt. Det
innebär etableringar på utvalda geografiska platser så väl som
inom prioriterade segment. Vi vill utveckla vårdkedjor och hemsjukvård för att kunna erbjuda våra kunder trygga helhetslösningar.
Närmast inleds ett samarbetsprojekt inom demensvård.

Våra bolag inom affärsområdet hemtjänst bistår med omsorg,
service och ledsagningstjänster till exempelvis äldre och personer
med funktionsnedsättning. Våra medarbetares insatser gör att
personer med särskilda behov kan behålla en god livskvalitet i
vardagen även om de bor kvar hemma.
Vi ger ett tryggt stöd i vardagslivet och hjälper våra kunder med
sysslor som av- och påklädning, måltider, personlig hygien och
hushållsnära tjänster.Vi erbjuder också ledsagning och anhörigstöd.
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A F FÄ R S S E G M E N T N O R G E

Norge
Ungdomsomsorg och personlig assistans
Team Olivia är idag en ledande aktör inom både ungdomsomsorg och personlig assistans på den växande norska
marknaden. Under 2015 förvärvades två nya bolag till den norska verksamheten.

FA K TA N O R G E

Rörelseintäkter, MSEK
EBITA, MSEK
EBITA-marginal, %
Antal verksamhetsamhetsställen
Medelantal heltidsanställda

2015
295
40
13,4
29
384

9%

2014
120
5
3,8
7
216

av koncernens
rörelseintäkter

ANDEL AV NORGES INTÄKTER

Personlig
assistans
43%

Omsorg 57%

Det har även genomförts en stor reform av familjehems- och
ungdomsomsorgen under 2015. Myndigheterna har höjt kraven
och förändrat villkoren. Vårt nya dotterbolag Vesterled är det
bolag som främst berörs av förändringarna. Det är glädjande att
de med sin höga kvalitet i verksamheten har fått behålla samtliga
sina familje- och fosterhem.

UNGDOMSOMSORG

Den största delen av Team Olivias verksamhet i Norge är inom
ungdomsomsorg, så kallad barnevern. Verksamheten består av
boenden för ungdomar med särskilda behov, exempelvis familjehemsomsorg, beredskaps- och fosterhem samt boenden för
ensamkommande flyktingbarn under 15 år. Vi är en av de största
aktörerna på marknaden och verksamheten drivs genom våra
dotterföretag BOenheten, Vesterled, OliviaCare och Solhaugen.

I samarbete med Oslo kommun har vårt bolag BOenheten etablerat boendekonceptet ”Barn i Villa” för barn mellan 6 och 13
år som är i behov av förstärkt omsorg som ett vanligt familjehem
inte har möjlighet att erbjuda. Vi är i dagsläget ensamma om att
erbjuda den här sortens boende i Norge.

P E R S O N L I G A S S I S TA N S

Team Olivia är idag marknadsledande inom personlig assistans i
Norge. Vi erbjuder tjänster till personer med funktionsnedsättningar, främst inom BPA, brukarstyrd personlig assistans, men också
hemhjälp vid sjukdom, så kallat praktisk bistånd, stödkontakt och
avlastning. Våra kunder är både kommuner och privatpersoner.
HÄNT UNDER ÅRET

Vi har under året haft nöjet att välkomna Vesterled, marknadsledande inom komplex familjehemsomsorg, och Solhaugen, som
bedriver boende för barn, ungdomar och ensamkommande, till
Team Olivia.
Flyktingkrisen har skapat ett stort behov av boenden för ensamkommande asylsökande barn även i Norge. För att möta
kommunernas efterfrågan har Olivia Norge* under året öppnat 6
nya boenden för ensamkommande under 15 år. Det gör att vi på
kort tid vuxit till att bli en av de största aktörerna inom området.
En ny rättighetslagstiftning, som innebär att alla brukare med
ett assistansbehov om mer än 32 timmar blir beviljade BPA,
infördes i januari 2015. Det har inneburit en kraftig tillväxt både
för vårt bolag AssisterMeg och assistansbranschen som helhet.
* Olivia Norge har under 2016 bytt namn till OliviaCare.
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A F FÄ R S S E G M E N T DA N M A R K

Danmark
Personlig assistans och socialt stöd
Olivia Danmark har varit en del av Team Olivia sedan 2012. Verksamheten består av personlig assistans samt
aktiviteter inom socialt stöd.Vi samarbetar med nära hälften av Danmarks kommuner.

FA K TA DA N M A R K

Rörelseintäkter, MSEK
EBITA, MSEK
EBITA-marginal, %
Antal verksamhetsamhetsställen
Medelantal heltidsanställda

2015
294
16
5,4
2
503

8%

2014
252
10
4,1
2
457

av koncernens
rörelseintäkter

ANDEL AV DANMARKS INTÄKTER

Personlig
assistans
100%

och växa vår danska verksamhet. Under året förvärvades också
resterande minoritetsandel i vårt danska dotterbolag som nu
ägs till 100 procent av Team Olivia.

P E R S O N L I G A S S I S TA N S O C H S O C I A LT S TÖ D

Olivia Danmark erbjuder stöd till barn och vuxna med nedsatt
fysisk eller psykisk förmåga.Vi hjälper till med det stöd som behövs
för att klara av vardagen, från personlig omvårdnad i hemmet
till kontakt med myndigheter. Förutom personliga assistenter
finns kompetens inom kvalificerad sjukvård och social omsorg.

Under 2015 har vi fortsatt vårt arbete med socialt utsatta ungdomar som behöver hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden
eller börja studera.Vår satsning på Afdelning X, en verksamhet där
vi hjälper dess ungdomar komma in i samhället, har varit mycket
lyckad. Sedan starten i augusti 2014 har över 150 ungdomar
passerat genom verksamheten och nästan hälften har sedan
dess påbörjat en utbildning, jobb eller praktik. Arbetet har även
resulterat i en bok om Afdelning X och utmaningarna många
unga möter i dagens samhälle.

Vi samarbetar med mer än hälften av Danmarks kommuner där
vi tillsammans löser komplexa frågeställningar och identifierar
bästa möjliga omsorgsinsatser.
HÄNT UNDER ÅRET

Under 2015 har vi jobbat på förvärvsmöjligheter inom personlig
assistans i Danmark och vi är därför glada att kunna välkomna
Focus People, med verksamhet på Jylland och Fyn. Bolaget blev
en del av Team Olivia i början av 2016. Förvärvet innebär att vi
nu har nationell täckning och en bra plattform för att utveckla

Vi har under året vidareutvecklat våra aktiviteter för socialt stöd
inom behandling och omsorg i eget hem.Vi har påbörjat en satsning på så kallade sundhetslösningar, vilket innebär att sjuksköterskor behandlar i hemmet, som kommer fortsätta under 2016.
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S O C I A LT A N S VA R S TA G A N D E

Socialt ansvarstagande
Vi vill driva och utveckla hållbar vård och omsorg
Team Olivias verksamhet bygger på socialt ansvarstagande och att ge människor i behov ett bättre liv.Vi strävar efter
att alltid ta hänsyn till våra olika intressenters behov – från strategi- och planeringsarbete till den dagliga verksamheten.

E T T H Å L L BA RT F Ö R E TA G A N D E L Ä G G E R G R U N D E N T I L L VÅ R A F FÄ R S M O D E L L
F Ö R O S S B E T Y D E R D E T AT T V I V I L L

• Erbjuda en bättre vardag för våra brukare genom god vård och omsorg.
• Bidra till att långsiktigt utveckla vård och omsorg för att öka både kvaliteten och de resultat som uppnås.
• Ha medarbetare som känner delaktighet och stolthet över det vi åstadkommer tillsammans.
• Erbjuda en stimulerande och trygg arbetsplats.
• Skapa långsiktig tillväxt och lönsamhet som gör att vi kan investera i utveckling och upprätthålla en god
finansiering av verksamheten. På så vis kan vi vara en trygg vård- och arbetsgivare.
• Uppfylla de övriga förväntningar som samhället ställer på ett ansvarsfullt företag.

V I E R B J U D E R E N BÄT T R E VA R DA G

L Å N G S I K T I G K VA L I T E T S S T R AT E G I

Team Olivia, liksom våra dotterbolag, har vuxit fram ur en vilja att
göra skillnad för människor med funktionsnedsättning eller som
är i annan utsatt situation. Genom god vård och omsorg fyller
våra medarbetare en viktig roll i samhället när de möjliggör en
bättre vardag för våra brukare.

För Team Olivia är hållbarhet synonymt med kvalitet. Vi är och
vill vara en långsiktig aktör. För att lyckas med det krävs att vi
utför vårt arbete med hög kvalitet på ett sätt som tillfredsställer
såväl kunder som beställare och medarbetare.Vi genomför olika
långsiktiga insatser för att öka kvaliteten ute i våra verksamheter
och ständigt förbättra den vård och omsorg vi erbjuder.

I vårt arbete med vårdkedjor för beroendeproblematik tar vi ett
helhetsansvar från vårdstart till utslussning.Vi hjälper inte bara till
med avgiftning och behandling utan förbereder även våra brukare
för att delta i samhället igen. Vårdkedjan ökar förutsättningarna
för att brukaren ska kunna leva ett vanligt liv. Med våra boenden
för ensamkommande flyktingbarn kan vi skapa en trygg tillvaro
och bidra till integration.

Hållbart företagande handlar också för oss om att skapa långsiktig
tillväxt och lönsamhet. Det gör att vi kan investera i utveckling
och upprätthålla en god finansiering. På så sätt kan vi fortsätta
att vara en trygg vård- och arbetsgivare samt bidra finansiellt till
vår gemensamma välfärd. Under 2015 uppgick våra skatter och
avgifter i Sverige till 1 010 MSEK, vilket motsvarar 35 procent av
Sveriges rörelseintäkter.
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ÅRSREDOVISNING 2015

”Vi fyller en
viktig funktion
i samhället”
Team Olivias organisation ger bolagen frihet att agera självständigt. Detta skapar möjligheter för lokala initiativ som hos Active Omsorg och Skola i Linköping där man driver
HVB-hem för ensamkommande barn. Mohammad Ali kom som 16-åring till Active
Omsorg i Berga 2010 efter sex månader på flykt. Fem år senare är Mohammad heltidsanställd på samma boende.
Mohammad tillhör hazarerna, en minoritetsfolkgrupp i Afghanistan. Efter att hans
pappa dödades under kriget flydde hans
familj till Iran. Där väcktes en dröm om att
få gå i skolan i Sverige och utbilda sig till civilingenjör. Efter en lång och farlig resa kom
Mohammad till Active Omsorg i Berga.
Under sin första sommar i Sverige börjar
Mohammad läsa svenska för att sedan kunna söka in till gymnasiet. Två dagar efter att
han tagit studenten ringer Anna Rosenqvist,
föreståndare på boendet i Berga.

– Hon frågade om jag ville jobba där och
jag tackade såklart ja till hennes erbjudande.
Det betyder sjukt mycket, att jag får jobba
nu, från att vara boende till att vara anställd,
det är en stor skillnad och betyder allt för
mig, säger Mohammad.
Målet för Active Omsorg är alltid att skapa
förutsättningar för en trygg och normal
tillvaro, samt att skapa en stabil grund för
ungdomarna, berättar Anna.

– Vi fyller en otroligt viktig funktion för de
här unga människornas fortsatta liv i Sverige.
Mohammad är ett exempel på vad det är
vi faktiskt kan göra, integration. Det är som
en dröm som går i uppfyllelse. Jag är väldigt
glad över att Mohammad är en kollega hos
oss som bidrar med egen erfarenhet och
språkkunskaper, säger Anna Rosenqvist.

medarbetarutveckling, arbetsmiljö, och mångfald och jämställdhet. Som en större arbetsgivare är vi med och bidrar till att
introducera personer med olika bakgrund och förutsättningar
på arbetsmarknaden. Team Olivia har även tagit fram en uppförandekod för koncernen som antogs i början av 2016.

V I VÄ R N A R O M VÅ R A A N S TÄ L L DA

Team Olivia är ett kunskapsföretag där medarbetarna är vår
viktigaste tillgång och utgör nyckeln till vår framgång. Genom
vår försörjning av kompetenta medarbetare står vi väl rustade
för att svara mot efterfrågan såväl som ökande krav på professionalitet och kompetens inom omsorgen. Vi strävar efter att
medarbetarna ska vara engagerade, motiverade och må bra. Vi
tror att en god arbetsmiljö och ett hållbart ledarskap lägger en
grund för det. Genom ledarskapsutbildningar och HR-nätverk
kan representanter från våra verksamheter utbyta erfarenheter
och hitta stöd i sitt arbete. Med starka ledare lägger vi grunden
till en arbetsmiljö där våra medarbetare känner delaktighet och
engagemang. Koncernens medarbetarpolicy utgör ett ramverk
och ett stöd för bolagen där vi reglerar frågor som bland annat

VÄLGÖRENHET BIDRAR TILL EN BÄTTRE VÄRLD

Vårt engagemang sträcker sig också utanför den egna verksamheten och våra intressenter. Team Olivia bidrar varje år till ett
antal projekt för att skapa en bättre värld. Under 2015 har vi
bland annat fortsatt vårt samarbete med Hand in Hand. Vi har
också gjort större donationer till Rädda Barnen i både Norge och
Sverige för att bidra till deras arbete med flyktingmottagandet
i våra länder.
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BLI EN SPELARE I TEAM OLIVIA

Bli en spelare i Team Olivia
Självständig och trygg
Som entreprenör i vår bransch är det mycket som blir enklare om man ansluter sig till en större koncern. Samtidigt
är det viktigt att behålla den personliga känslan. Som en del av Team Olivia kan du fortsätta att driva ditt företag
under eget varumärke, men med det stora företaget i ryggen.

behåller sitt eget varumärke, sitt lokala fäste och drivs vidare av
verksamhetens grundare och lokala ledning. Koncernen erbjuder gemensamma och verksamhetsanpassade stödsystem inom
både administration och andra verksamhetsstödjande områden,
liksom stöd för lokala investeringar. Vi följer också upp indikatorer
inom ekonomi, kvalitet samt medarbetar – och kundnöjdhet. På
affärsområdesnivå erbjuds utvecklingsmöjligheter och system
inom bland annat kvalitet, planering och uppföljning.

E N T R E P R E N Ö R S A N DA
– E N AVG Ö R A N D E D R I V K R A F T

De olika företagen inom Team Olivia har utvecklats av entreprenörer – människor som brinner för en idé och en vision, som
ser möjligheter och är orädda att utmana etablissemang och
slätstrukenhet. Entreprenörsandan och det personliga engagemanget är avgörande drivkrafter i Team Olivia.Team Olivia-företag
är entreprenörsdrivna verksamheter som delar vår humanistiska
värdegrund och självklara övertygelse om alla människors lika
värde. Det har vi tagit fasta på när vi växer och bjuder in nya
entreprenörer att bli en del av Team Olivia.

Som en del av Team Olivia får du inte bara ta del av det finansiella
och administrativa stödet som koncernen kan ge, utan också ett
stort nätverk av andra kunniga och engagerade företagare. Hos
oss kan du få ett utbyte inom respektive affärsområde liksom på
specialistnivå inom koncernen. Redan befintliga ”spelare” i Team
Olivia ser givetvis möjligheter att lära av de erfarenheter som gjort
din verksamhet unik.Vi arbetar tillsammans inom flera områden,
bland annat med att utveckla vårdkedjor och på så vis ge våra
brukare all den vård och omsorg som de behöver.

V I S TÄ R K E R D E N LO K A L A
V E R K S A M H E T E N S F Ö R U T S ÄT T N I N G A R

Som ”spelare” i Team Olivia får du och din verksamhet vidareutvecklas med hjälp av det stora företagets nätverk, kompetenser
och uthållighet – utan att förlora det lilla företagets självständighet och flexibilitet. Ett företag som förvärvas av Team Olivia
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ÅRSREDOVISNING 2015

”Med Team Olivia kan vi
driva vår egen organisation
och tillsammans fokusera
på det som viktigt”

Norska Vesterledkoncernen bedriver familjehem i Haugesund och Skien, sydväst
om Oslo. Förra året blev verksamheten en del av Team Olivia. Enligt företagets VD
Yngvild Holm innebär detta möjligheter till både utveckling och nya samarbeten,
samtidigt som bolaget kan behålla sin identitet och organisation.
Vesterled arbetar med komplexa familjehemsplaceringar för barn och ungdomar i
åldrarna 6–22 år. En verksamhet som ibland
kräver omfattande stöd och avlastning.
– Det finns flera olika fördelar med att samarbeta med en stor aktör som Team Olivia.
Det ger oss ett bredare kontaktnät och

möjligheter att utvecklas och expandera,
säger Yngvild Holm.
För att kunna behålla fokus på vården och
på kvaliteten i verksamheten är det viktigt för
Vesterled att kunna fortsätta driva sin egen
organisation och behålla sina kärnvärden.
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– Vi känner oss trygga med Team Olivia eftersom de delar våra värderingar och de har
uppriktigt visat att de vill satsa långsiktigt
på oss som företag. Det är fördelaktigt att
samarbeta med en organisation som inte
arbetar toppstyrt utan som vi kan möta direkt och dela våra erfarenheter med, säger
Yngvild Holm.

ÅRSREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR TEAM OLIVIA AB

2015

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Team Olivia AB, organisationsnummer 556742-0731, med säte i Stockholms
län, Danderyds kommun, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i KSEK där inte annat anges.

dotterbolaget Vesterled Telemark AS, som bedriver familjehemsverksamhet, och i november slutfördes förvärvet av Solhaugen
Miljøhjem AS. I Danmark har under året resterande 55 procent
av aktierna förvärvats i Team Olivia Danmark Holding ApS.

VERKSAMHET

Team Olivia är en av de större aktörerna på den privata marknaden för vård och omsorg i Sverige, Norge och Danmark.
Team Olivia är en koncern som består av ett antal dotterbolag
som erbjuder tjänster inom vård och omsorg: personlig assistans,
omsorgsboende, skolor med särskilt stöd, behandling, hemtjänst
samt rehabilitering. Team Olivia har sedan starten 2001 vuxit
kraftigt genom både organisk tillväxt och förvärv. Team Oliviakoncernen har totalt 166 verksamhetsställen i Sverige, Norge
och Danmark. Sverige är Team Olivias största marknad och står
för 83 procent av rörelseintäkterna.
Team Olivia är organiserat i tre geografiska affärssegment som i
sin tur bedriver verksamhet inom följande affärsområden:
• Sverige: Personlig assistans, omsorg (boende inom LSS och
HVB, missbruksbehandling, ungdomsvård, ensamkommande
barn, resurs- och särskolor) och hemtjänst

Förvärvad verksamhet

Segment

Ort

Tidpunkt

AAT i Sverige AB
Vesterled AS
Pär Sonesson & Company AB
Fastighetsbolaget i Ulfshyttan AB
Ambass AB
Orren Vård och Omsorg AB
Solhaugen Miljøhjem AS

Sverige
Norge
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Norge

Örebro
Januari
Haugesund Januari
Stockholm
Januari
Borlänge
Februari
Finspång
Februari
Nacka
Juni
Lunner November

n Förändringar i ledning och styrelse
I mars 2015 tillträdde Dan Olsson som verkställande direktör
och koncernchef för Team Olivia. I september tillträdde Stefan
Lahti som affärsområdeschef för omsorg i Sverige. I september
tillträdde också Kjetil Ørbeck som ansvarig för Norge i linje med
strategin att stärka Team Olivias fokus och position på den norska
marknaden. Vid årsstämman i juni valdes Karsten Inde och Daniel
Schuss till suppleanter och Åsa Inde och Tomas Therén lämnade
Team Olivias styrelse. Vid en extra bolagsstämma i augusti invaldes Andreas Hiller och Christina Widerberg Söderholm till
ordinarie styrelseledamöter.

• Norge: Personlig assistans och omsorg (ungdomsboende motsvarande HVB och familjehem samt för ensamkommande barn)
• Danmark: Personlig assistans
Moderbolaget sköter koncerngemensamma funktioner som koncernrapportering, finansförvaltning, förvärv samt övergripande
organisations-, strategi- och affärsutveckling. Moderbolaget erbjuder även utvalda stödfunktioner inom bland annat HR, IT, kvalitet,
lön och ekonomi samt olika kompetensnätverk och finansiella
resurser. Moderbolaget har sitt säte i Danderyd med huvudkontor
på Vendevägen 85 i Danderyd.

n Fortsatt fokus på systematiskt kvalitetsarbete
Ett fortsatt viktigt fokusområde har under året varit att vidareutveckla kvalitetsledningssystemen, som dels ska förenkla arbetet för
dotterbolagen och dels skapa möjligheter till ett mer samordnat
arbete kring uppföljning och rutiner inom koncernen. Under 2015
har Team Olivia genomfört en mängd förbättringar inom kvalitetsområdet. En övergång till ett digitalt kvalitetsledningssystem har
påbörjats inom affärsområde hemtjänst. Affärsområde omsorg
har i samarbete med Karolinska Institutet tagit fram utfallsmått
för att mäta vårdresultat på behandlingshem och personalen
har utbildats i självskattningsarbete. Det har också skett ett ökat
kompetensutbyte mellan bolagen i samband med internrevision
och inspektioner. Beslut har också fattats om ett gemensamt tidrapporteringssystem för affärsområdena hemtjänst och omsorg.

VÄ S E N T L I G A H Ä N D E LS E R U N D E R Å R E T

Verksamhetsåret har präglats av ett fortsatt fokus på tillväxt
och kvalitet.
n Stärkt position på samtliga marknader genom förvärv
Totalt genomfördes sju tilläggsförvärv i Sverige och Norge under
2015 som på årsbasis beräknas tillföra intäkter om 365 MSEK. I
Sverige förvärvades i januari 2015 AAT i Sverige AB inom personlig assistans. Inom omsorg förvärvades i januari Pär Sonesson AB,
som tillhandahåller jour- och familjehem, samt Ambass AB som
erbjuder omsorgsboenden. Inom hemtjänst förvärvades Orrens
Vård & Omsorg AB i juni. Positionen i Norge stärktes genom två
förvärv inom omsorg. I januari förvärvades Vesterled AS samt
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HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Personal
Medelantalet heltidsanställda i koncernen ökade till 6 234 vilket
kan jämföras med föregående år då medelantalet heltidsanställda
uppgick till 5 423.Vid utgången av 2015 var drygt 10 000 personer
sysselsatta i koncernen.

I januari 2016, efter utgången av räkenskapsåret 2015, har Team
Olivia förvärvat Focus People A/S i Danmark. Focus People är
baserat i Middelfart på Fyn och är stark regional aktör inom personlig assistans i Syd-Danmark och Midtjylland. Förvärvet innebär
att Team Olivia finns representerade i hela Danmark. I Norge har
under februari resterande 49 procent av aktierna förvärvats i
OliviaCare AS. Vid en extra bolagsstämma i februari 2016 invaldes
Lars Granlöf som ny ordinarie ledamot i Team Olivias styrelse.
I mars tillträdde Ulrica Björnör som ny affärsområdeschef för
personlig assistans. I mars 2016 nåddes en överenskommelse i
en tidigare tvist med en uppdragsgivare. Denna innebar att 2,2
MSEK återfördes till resultatet av den reservation om 5,3 MSEK
som gjordes i december 2015.

A F FÄ R S S E G M E N T E N S U T V E C K L I N G

Sverige
Sverige är Team Olivias största segment och stod för 83 procent
av intäkterna 2015. Segment Sverige innefattar affärsområdena
personlig assistans, omsorg och hemtjänst. Personlig assistans
erbjuder vård, omsorg och service till personer med funktionsnedsättning och är Team Olivias största affärsområde. Omsorg
innefattar flera olika typer av verksamheter - omsorgsboende,
skolor och behandling. Omsorgsboendena är huvudsakligen inriktade mot LSS och HVB, personer med beroende eller psykiatriska problem samt ensamkommande barn. Skolorna drivs
på grundskole- och gymnasienivå och möter barn med särskilda
behov. Behandlingarna är inriktade mot personer med drog- och
alkoholberoende samt olika former av samsjuklighet, inom ramen
för psykisk ohälsa. Bolagen inom hemtjänst erbjuder omsorg,
service och ledsagningstjänster till exempel äldre och personer
med funktionsnedsättning.Tillväxten inom samtliga affärsområden
var fortsatt god under året. Under året ökade antalet ensamkommande barn i Sverige och Team Olivia har i samarbete med
kommunerna tagit emot fler ensamkommande än tidigare. För
segment Sverige ökade intäkterna med 15 procent till 2 853
(2 470) MSEK varav 8 procentenheter förvärvad tillväxt. EBITA
uppgick till 173 (167) MSEK, vilket innebar en EBITA-marginal
på 6,1 (6,7) procent.

KO N C E R N E N S F I N A N S I E L L A U T V E C K L I N G

Intäkter och rörelseresultat
Under 2015 uppgick koncernens rörelseintäkter till 3 431 MSEK,
en ökning med 21 procent jämfört med föregående år, varav
organisk tillväxt 9 procent och förvärvad tillväxt 12 procent.
EBITA uppgick till 196 (131) MSEK och EBITA-marginalen var 5,7
(4,6) procent. 2015 års förvärv har ökat EBITA med 31 MSEK.
Skatter och avgifter
Team Olivias verksamhet har under året gett upphov till nedanstående skatter och avgifter i Sverige vilket motsvarar 35 procent
av Sveriges rörelseintäkter.
Skatter och avgifter, MSEK			

2015

2014

Arbetsgivaravgift			 511
Källskatt			 459
Inkomstskatt			 21
Särskild löneskatt			
19
Moms			 0

433
410
21
17
1

Summa			

882

1 010

Huvuddelen av den organiska intäktsökningen är ett resultat
av etablering av nya enheter och ökad beläggning på befintliga
LSS- och HVB-verksamheter i kombination med en ökning av
antalet brukare hos assistansbolagen. Marginalförsämringen är
dels ett resultat av att våra assistansbolag inte fullt ut klarat av
att kompensera för de ökade arbetsgivaravgifterna för unga,
omstrukturering i ett enskilt omsorgsbolag och sänkt så kallat
tilläggsbelopp för skolverksamhet.

Kassaflöde, eget kapital, finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året
till 168 (166) MSEK.

Norge
Team Olivia etablerade sig i Norge under 2014 och erbjuder
personlig assistans, familjehemsomsorg och boende för ungdomar med särskilda behov. Segment Norge stod för 9 procent av
intäkterna 2015. Den största delen av verksamheten finns inom
ungdomsomsorg, så kallad barnevern. Verksamheten består av
boenden för ungdomar med särskilda behov, exempelvis familjehemsomsorg, beredskaps- och fosterhem samt boenden för
ensamkommande barn under 15 år. Inom personlig assistans är
Team Olivia marknadsledande och erbjuder tjänster till personer
med funktionsnedsättningar, främst inom brukarstyrd personlig
assistans (BPA), men också hemhjälp vid sjukdom, stödkontakt
och avlastning. Inom affärsområdet personlig assistans har den
rättighetslagstiftning som infördes i januari 2015 vunnit kraft under
året. Under året var också efterfrågan på boende för ensamkommande barn stor till följd av flyktingkrisen och Team Olivia har
under året öppnat 6 nya boenden för ensamkommande barn
med totalt 42 platser.

Årets förvärv samt tilläggsköpeskillingar för tidigare års förvärv
och uppstarter har påverkat kassaflödet med –223 (–190) MSEK
och förvärv av materiella anläggningstillgångar med –20 (–60)
MSEK. Nyupptagna lån uppgick till 406 (500) MSEK och amorteringar av banklån uppgick till –211 (–368) MSEK. Utköp av innehav
utan bestämmande inflytande uppgick till –32 (–11) MSEK.
Räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till 543 MSEK (350).
Den långfristiga delen av de räntebärande skulderna uppgick till
493 MSEK (252). Den kortfristiga delen som förfaller under 2016
uppgår till 50 MSEK.
Nettoskulden uppgick till 417 (233) MSEK och eget kapital till
404 (362) MSEK.
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För segment Norge ökade intäkterna med 147 procent till 295
(120) MSEK varav 100 procentenheter förvärvad tillväxt. EBITA
uppgick till 40 (5) MSEK, vilket innebar en EBITA-marginal på 13,4
(3,8) procent. Huvudförklaringen till den organiska intäktsökningen är en stark tillväxt inom personlig assistans där antalet brukare
som gett oss förtroende har ökat samt en stor efterfrågan på
boende för ensamkommande barn, där vi öppnat totalt sex nya
boenden under andra halvåret av 2015.

politiska risken minskat något i och med att debatten istället
fokuserar på kvalitet, tillgänglighet, valfrihet och långsiktigt ägande,
samt att flera vård- och omsorgsbolag börsnoterats under året.
Förändrat utbetalningsförfarande
och ersättningsmodell för personlig assistans
Team Olivia erhåller inom affärsområdet personlig assistans ersättning från Försäkringskassan samt kommuner. Cirka 90 procent
av Försäkringskassans ersättning betalas ut i förskott och finansierar därmed bolagens löner. Den ändring som Försäkringskassan
aviserat ska träda i kraft i oktober 2016 kan komma att påverka
Team Olivia och andra aktörer på marknaden negativt då det
ökar bolagens behov av rörelsekapital och därmed kostnaderna
för finansiering. Det innebär också att aktörer med begränsad
tillgång till kapital kan få svårare att konkurrera vilket också kan
leda till en viss marknadskonsolidering.

Danmark
Olivia Danmark har funnits sedan 2004 och har varit en del av
Team Olivia sedan 2012. Segment Danmark stod för 8 procent av
intäkterna 2015. Verksamheten erbjuder stöd till barn och vuxna
med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga. Förutom personliga assistenter finns kompetens inom kvalificerad sjukvård och social
omsorg.Team Olivia samarbetar med mer än hälften av Danmarks
kommuner och löser gemensamt komplexa frågeställningar samt
identifierar bästa möjliga omsorgsinsatser för våra kunder.

Vad gäller ersättningsmodellen för personlig assistans sker denna
utbetalning från Försäkringskassan normalt enligt ett schablonbelopp per assistanstimme. I några få fall kan ett något högre
ersättningsbelopp utbetalas. Flera utredningar har poängterat
bristerna med den nuvarande modellen men inga ändringar har
ännu genomförts. En påbörjad utredning förväntas dock föreslå
en ny ersättningsmodell och detta förslag ska presenteras under
2017. I och med regeringens ambition är att dämpa kostnadsutvecklingen för assistansersättningen kan en ny ersättningsmodell
komma att innebära ekonomiska försämringar för Team Olivia
och andra aktörer inom personlig assistans.

För segment Danmark ökade intäkterna till 294 (252) MSEK.
EBITA uppgick till 16 (10) MSEK vilket gav en EBITA-marginal
på 5,4 (4,1) procent. Huvudförklaringen till intäktsökningen är
att vi lyckats öka antalet assistanskunder. Den ökade kundtillströmningen har bidragit till ett bättre utnyttjande av de fasta
resurserna vilket förbättrat EBITA-marginalen.
VÄ S E N T L I G A R I S K E R O C H R I S K H A N T E R I N G

Bransch- och marknadsrelaterade risker
Ökad branschreglering
Omsorgsbranschen är föremål för omfattande regler i form av
komplexa lagar och regelverk på nationell, regional och lokal nivå.
Lagar och regler omfattar bland annat tillgänglighet och åtkomst
till tjänster, tjänsternas kvalitet, personalens kvalifikationer och förpliktelser samt sekretessbestämmelser.Team Olivia arbetar med
tydliga kravspecifikationer, dokumentation och kvalitetsuppföljning
för att säkerställa hög kvalitet i de tjänster som levereras. Team
Olivia har ett kontinuerligt fokus på kvalitet där en viktig satsning
är att ytterligare förstärka interna rutiner och samordning kring
kvalitetsfrågor, förbättringar och uppföljning. Skärpta krav och
regelverk ser Team Olivia som positivt då det sannolikt innebär
att hög kvalitet blir än mer prioriterat för samtliga aktörer såväl
som för vårdtagare, beställare och branschen som helhet.

Förändring av prisbild och efterfrågan
Priserna för offentligt finansierad omsorg kan påverkas, begränsas eller komma att beslutas av lokala, regionala och nationella
myndigheter. Det innebär att priserna inte enbart styrs av utbud
och efterfrågan. En minskad efterfrågan av privata omsorgstjänster
skulle ha en negativ påverkan på Team Olivias verksamhet. En
ökad efterfrågan skulle leda till en ökad volym och sannolikt ha
en positiv påverkan på Team Olivias verksamhet och kompensera
för en eventuell prispress.
Verksamhetsrelaterade risker
Negativ publicitet eller incidenter inom privat omsorg
Förtroendet för Team Olivia såväl som dotterbolagens lokala
varumärken är kritiskt för att bibehålla goda relationer med befintliga och potentiella kunder och brukare såväl som lokala och
regionala myndigheter samt tillsynsmyndigheter. Det föreligger
risk att en incident skulle kunna inträffa i Team Olivias eller någon
annan privat aktörs verksamhet genom avsiktlig handling eller
oaktsamhet, som skulle kunna skada en eller flera personer som
får omsorg i Team Olivias verksamhet. En sådan händelse skulle
leda till negativ publicitet som skadar branschen och bolagets i
frågas varumärke.Team Olivia följer löpande upp dotterbolagens
verksamhet och arbetar med att förbättra rutiner för krishantering och kriskommunikation.

Politiska beslut
Vård och omsorg är en central politisk fråga i samtliga skandinaviska länder. Team Olivias verksamhet är finansierad av stat och
kommun. Förändringar i det politiska styret kan få konsekvenser
på samhällets syn på privata omsorgsleverantörer vilket då kan
ha en direkt inverkan på verksamheten. Politiska partier i Sverige
har ifrågasatt privatiseringen av omsorgstjänster och verkat för
begränsningar i möjligheten att driva privata företag med vinstoch utdelningsintresse. Det finns idag ingen majoritet i riksdagen
för dessa begränsningar och Team Olivias uppfattning är att den
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Team Olivia lämnar inga finansiella prognoser för sin framtida
utveckling. Bedömningen är att efterfrågan på omsorgstjänster
kommer vara fortsatt god främst driven av en åldrande befolkning
och växande ohälsa. Konkurrensen ökar genom att fler aktörer
etablerar sig och genom att nuvarande aktörer – privata såväl som
offentliga – erbjuder omsorgstjänster av högre kvalitet. Samtidigt
förväntas Försäkringskassans omläggning av utbetalningsrutiner
för aktörer inom personlig assistans påverka mindre aktörer med
begränsade finansieringsmöjligheter negativt och kan leda till en
viss marknadskonsolidering. Genom att kombinera det stora
företagets styrkor med det lilla lokala företagets flexibilitet och
kundfokus är bedömningen att Team Olivia är väl positionerat
för att ta del av den marknadstillväxt som förväntas i framför
allt Sverige och Norge men också i Danmark.

Tillväxt och expansion
Team Olivia har haft en stark tillväxt under de senaste åren och
planerar att fortsätta växa genom organisk tillväxt i kombination
med förvärv. En framgångsrik förvärvsstrategi är beroende av
ett antal faktorer såsom Team Olivias möjligheter och förmåga
att identifiera lämpliga förvärvskandidater, förhandla rätt nivå
på köpeskillingar och acceptabla villkor för transaktionen. Den
framtida tillväxten påverkas även av Team Olivias förmåga att
framgångsrikt integrera genomförda förvärv inom ramen för den
befintliga verksamheten. Det finns också affärsrisker, skatterisker
och ekonomiska risker förknippade med förvärv. Läs mer om
Team Olivias tillväxt- och förvärvsstrategi på sidan 16.
Kompetens och förmåga att attrahera och behålla medarbetare
Team Olivia måste kunna attrahera, anställa och behålla kompetent och kvalificerad personal till en rimlig kostnad. Bolagens
verksamhet är mycket personalintensiv och kompetenskraven
varierar mellan de olika affärsområdena. Inom personlig assistans
och hemtjänst är de formella kompetenskraven lägre, medan vissa
av tjänsterna som erbjuds inom omsorg kräver en högre kompetens och specialisering. För att kunna erbjuda en hög kvalitet
är Team Olivia beroende av medarbetarnas förmåga att ta rätt
beslut och ha rätt inställning i det dagliga arbetet. Team Olivias
verksamhet och tillväxt är också beroende av att bolagen kan få
tillstånd för att bedriva omsorgsverksamhet vilket kräver yrkesgrupper med rätt kompetens. Lyckas bolaget inte attrahera och
behålla rätt personal kan det påverka bolagets tillväxtmöjligheter.
Team Olivia arbetar löpande med utbildning, kompetensutveckling
och kompetensöverföring och strävar efter att erbjuda attraktiva
villkor för att varje bolag ska vara en bra arbetsgivare som skapar
förutsättningar för att medarbetarna ska trivas och utvecklas. Läs
mer under avsnittet Medarbetarstrategi på sidan 14.

F Ö R S L A G F R Å N S T Y R E LS E N

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2015.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande
står följande vinstmedel, SEK:
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

89 733 468
126 330 257
59 347 747
275 411 472

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras

275 411 472

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys
med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

För information om finansiella risker och riskhantering se not
3 på sidan 49.
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Koncernens
rapport över totalresultat
KSEK

Not

2015

2014

Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		
3 405 671
Övriga rörelseintäkter
6
25 096

2 818 676
18 843

5

Summa

3 430 767

Rörelsens kostnader			
Inköpta varor och tjänster		
–110 156
Övriga externa kostnader
8, 32
–264 349
Personalkostnader
9, 36
–2 840 916
Avskrivningar av:			
operativa immateriella anläggningstillgångar
14
–3 229
materiella anläggningstillgångar
15
–12 373
Övriga rörelsekostnader
6
–3 853

2 837 519
–45 780
–221 550
–2 415 160
–4 428
–7 433
–12 284

Summa rörelsens kostnader		

–3 234 876

–2 706 635

5

195 891

130 884

EBITA

14

–16 750

–10 353

Rörelseresultat		

Avskrivningar av förvärvade immateriella anläggningstillgångar

179 141

120 531

Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter
10
1 757
Finansiella kostnader
10
–26 235

531
–17 762

Finansiella poster – netto		
–24 478
–17 231
			
Resultat före skatt		

154 663

103 300

13

–38 808

–26 610

Årets resultat		

115 855

76 690

Inkomstskatt

Övrigt totalresultat			
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen			
Omräkningsdifferenser		
–28 761
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen			
Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsplaner, netto efter skatt
309
Övrigt totalresultat för året, efter skatt		
–28 452
Summa totalresultat för året		

2 084
–
2 084

87 403

78 774

Årets resultat hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare		
111 228
Innehav utan bestämmande inflytande		
4 627

69 959
6 731

Årets resultat		

115 855

76 690

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare		
Innehav utan bestämmande inflytande		

85 996
1 407

70 012
8 762

Summa totalresultat		

87 403

78 774

61,5

38,7

Resultat per aktie i SEK 1)		

1) Resultat per aktie beräknas som årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier om 1 807 235 (1 807 235)
före och efter utspädning.
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Koncernens
balansräkning
KSEK

Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill
14, 33
892 256
Övriga immateriella anläggningstillgångar
14
69 752

753 985
54 211

Summa immateriella tillgångar		
962 008
808 196
			
Materiella anläggningstillgångar
15		
Byggnader och mark		
97 873
69 687
Förbättringar på annans fastighet		
15 254
13 596
Pågående nyanläggningar		
885
21 424
Inventarier, verktyg och installationer		
14 324
7 748
Summa materiella tillgångar		
128 336
112 455
			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav
18
4 075
4 051
Uppskjuten skattefordran
16
4 128
2 892
Andra långfristiga fordringar
18
5 458
2 697
Summa finansiella anläggningstillgångar		
13 661
9 640
			
Summa anläggningstillgångar		
1 104 005
930 291
			
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar
18, 19
144 458
95 769
Aktuella skattefordringar		
23 037
11 434
Övriga fordringar
18, 20
106 517
34 680
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
21
85 589
82 741
Likvida medel
18, 22
125 452
116 714
Summa omsättningstillgångar		
485 053
				
1 589 058

SUMMA TILLGÅNGAR

34

341 338
1 271 629

Koncernens
balansräkning
KSEK

Not

2015-12-31

2014-12-31

Eget kapital som kan hänföras till Moderbolagets aktieägare
Aktiekapital
23
Övrigt tillskjutet kapital
23
Reserver (omräkningsdifferens)		
Balanserat resultat inklusive årets totalresultat		

1 807
89 733
–24 624
333 691

1 807
89 733
917
231 168

34

3 014

38 610

EGET KAPITAL

Innehav utan bestämmande inflytande

Summa eget kapital		
403 621
362 235
			
SKULDER 			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut
18, 26
492 746
252 367
Avsättningar för pensioner
18, 25
12 695
–
Uppskjutna skatteskulder
16
54 520
45 522
Övriga långfristiga skulder
18, 27
15 340
1 269
Summa långfristiga skulder		
575 301
299 158
			
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut
18, 26
50 051
97 282
Leverantörsskulder
18
36 435
30 658
Aktuella skatteskulder		
10 044
–
Övriga kortfristiga skulder
18, 28
134 377
150 379
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
29
379 229
331 917
Summa kortfristiga skulder		
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35

610 136

610 236

1 589 058

1 271 629

Koncernens rapport över
förändringar i eget kapital
					
Balanserat			
			
Övrigt		
resultat
Summa
Innehav utan
Summa
		
Aktietillskjutet Omräkningsinkl. årets
eget
bestämmande
eget
KSEK
kapital
kapital
differenser
totalresultat
kapital
inflytande
kapital

2014-12-31
Ingående balans		
Årets resultat		
Övrigt totalresultat		

1 807
–
–

89 733
–
–

864
–
53

169 874
69 959
–

262 278
69 959
53

30 051
6 731
2 031

292 329
76 690
2 084

Summa totalresultat		

–

–

53

69 959

70 012

8 762

78 774

Transaktioner med aktieägare
Förvärv från innehavare utan 							
bestämmande inflytande, not 34		
–
–
–
–8 665
–8 665
Innehav utan bestämmande inflytande 							
som uppkommit vid rörelseförvärv, not 34		
–
–
–
–
–

–2 322

–10 987

2 119

2 119

Utgående balans		

38 610

362 235

1 807

89 733

917

231 168

323 625

					
Balanserat			
			
Övrigt		
resultat
Summa
Innehav utan
Summa
		
Aktietillskjutet Omräkningsinkl. årets
eget
bestämmande
eget
KSEK
kapital
kapital
differenser
totalresultat
kapital
inflytande
kapital

2015-12-31
Ingående balans		
Årets resultat		
Övrigt totalresultat		

1 807
–
–

89 733
–
–

917
–
–25 541

231 168
111 228
309

323 625
111 228
–25 232

38 610
4 627
–3 220

362 235
115 855
–28 452

Summa totalresultat		

–

–

–25 541

111 537

85 996

1 407

87 403

–
–

–17 433
3 835

Transkationer med aktieägare
Lämnat koncernbidrag		
–
–
–
–17 433
–17 433
Skatt på lämnat koncernbidrag		
–
–
–
3 835
3 835
Förvärv från innehavare utan 							
bestämmande inflytande, not 34		
–
–
–
4 584
4 584
Utgående balans		

1 807

89 733

36

–24 624

333 691

400 607

–37 003

–32 419

3 014

403 621

Koncernens
rapport över kassaflöden
KSEK

Not

2015

2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster		
Avskrivningar		
Övriga ej likviditetspåverkande poster1)		
Betalda inkomstskatter		

154 663
32 352
–4 427
–37 626

103 300
22 214
3 868
–32 049

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet

144 962

97 333

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital		
Ökning / minskning av kundfordringar		
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar		
Ökning / minskning av leverantörsskulder		
Ökning / minskning av kortfristiga skulder		

–36 632
5 102
203
54 366

704
18 436
1 427
47 691

Summa förändring av rörelsekapital		
23 039
68 258
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
168 001
165 591
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel
33
–222 687
–189 708
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
15
–20 119
–60 434
Sålda materiella anläggningstillgångar
15
46
–
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
14
–1 837
–4 154
Förändring i finansiella tillgångar		
–
593
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
–244 597
–253 703
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		
405 707
499 835
Amortering av lån		
–211 310
–367 889
Utköp av innehav utan bestämmande inflytande
34
–32 419
–10 987
Ökning av lån till moderbolag		
–73 582
–18 969
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
88 396
101 990
			
Minskning / ökning av likvida medel		
11 800
13 878
Likvida medel vid årets början
22
116 714
103 366
Kursdifferenser i likvida medel		
–3 062
–530
22

Likvida medel vid årets slut

125 452

116 714

Upplysningar till kassaflödesanalysen			
Erhållen ränta		
2 811
Betald ränta		
–23 341

525
–7 808

1) Övriga ej likviditetspåverkande poster avser:			
– förändring upplupna räntor		
–4 547
– avsättningar samt orealiserade kursvinster/ förluster		
120

4 549
–681

Summa		

3 868

37

–4 427

Moderbolagets
resultaträkning
KSEK

2015

2014

Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning
7
32 468

Not

29 031

Summa rörelsens intäkter		
32 468
29 031
			
Rörelsens kostnader			
Inköpta varor och tjänster		
–
–
Övriga externa kostnader
8, 32
–22 688
–25 554
Personalkostnader
9, 36
–37 946
–41 385
Avskrivningar av:			
immateriella anläggningstillgångar
14
–358
–477
materiella anläggningstillgångar
15
–147
–200
Summa rörelsens kostnader		
–61 139
–67 616
			
Rörelseresultat		
–28 671
–38 585
			
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
10
2 260
856
Räntekostnader och liknande resultatposter
10
–25 620
–17 332
Summa resultat från finansiella poster		
–23 360
–16 476
			
Resultat efter finansiella poster 		
–52 031
–55 061
			
Bokslutsdispositioner
11
–45 497
–23 907
Resultat från kommissionärer
12
175 313
157 199
Resultat före skatt		
77 785
78 231
			
Skatt på årets resultat
13
–18 438
–17 950
Årets resultat		
I Moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat
varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.
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59 347

60 281

Moderbolagets
balansräkning
KSEK

Not

2015-12-31

2014-12-31

14

415

616

Summa immateriella tillgångar 		
			
Materiella anläggningstillgångar				15
Förbättringar på annans fastighet		
Inventarier, verktyg och installationer		

415

616

57
195

95
242

Summa materiella tillgångar		
			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag
17
Uppskjuten skattefordran		
Fordringar hos koncernföretag		

252

337

1 263 539
1 158
13 451

999 351
1 050
–

Summa finansiella anläggningstillgångar 		
1 278 148
			

1 000 401

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 		
Immateriella anläggningstillgångar			
Övriga immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar		
1 278 815
1 001 354
		
Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
18
347 405
229 778
Aktuella skattefordringar		
1 973
0
Övriga fordringar
18
416
483
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
21
2 276
3 609
Summa		

352 070

233 870

18, 22

65 783

41 309

Summa omsättningstillgångar		

417 853

275 179

1 696 668

1 276 533

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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Moderbolagets
balansräkning forts.
KSEK

Not

2015-12-31

2014-12-31

23

1 807

1 807

Summa bundet eget kapital		
			
Fritt eget kapital			
Överkursfond
23
Balanserad vinst		
Årets resultat		

1 807

1 807

89 733
126 331
59 347

89 733
66 050
60 281

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital

Summa fritt eget kapital		
275 411
216 064
			
Summa eget kapital		
			
Obeskattade reserver
24
			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut
18, 26
Uppskjutna skatteskulder		
Övriga långfristiga skulder
27
Summa långfristiga skulder		
			
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut
18, 26
Leverantörsskulder
18
Skatteskulder		
Skulder till koncernföretag
18
Övriga kortfristiga skulder
18, 28
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
29

277 218

217 871

86 779

58 714

489 332
49
13 956

237 796
–
–

503 337

237 796

50 000
3 825
–
736 543
33 596
5 370

90 000
2 623
186
573 093
82 325
13 925

Summa kortfristiga skulder		
829 334
762 152
		
1 696 668

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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1 276 533

Moderbolagets
förändringar i eget kapital
					
KSEK			
Aktiekapital
Överkursfond

Balanserat
resultat och
årets resultat

Summa
eget kapital

2014
Ingående balans			
Årets resultat			
Övrigt totalresultat			
Summa totalresultat			

1 807
–
–
–

89 733
–
–
–

66 050
60 281
–
60 281

157 590
60 281
–
60 281

Utgående balans			

1 807

89 733

126 331

217 871

					
KSEK			
Aktiekapital
Överkursfond

Balanserat
resultat och
årets resultat

Summa
eget kapital

2015
Ingående balans			
Årets resultat			
Övrigt totalresultat			
Summa totalresultat			

1 807
–
–
–

89 733
–
–
–

126 331
59 347
–
59 347

217 871
59 347
–
59 347

Utgående balans			

1 807

89 733

185 678

277 218
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Moderbolagets
kassaflödesanalys
KSEK

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster		
Avskrivningar		
Övriga ej likviditetspåverkande poster1)		
Betalda inkomstskatter		

2015

2014

–52 031
505
–4 592
–20 651

–55 061
677
4 550
–24 378

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet
–76 769
–74 212
		
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar		
128 165
–36 879
Ökning / minskning av leverantörsskulder		
1 203
–1 908
Ökning / minskning av kortfristiga skulder		
–19 338
97 236
Summa förändring av rörelsekapital		
110 030
58 449
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
33 261
–15 763
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterföretag
17
–298 733
–273 505
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
15
–62
–93
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
14
–157
–162
Förändring finansiella tillgångar		
–13 452
–
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
–312 404
–273 760
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Aktieägartillskott/ koncernbidrag		
5 000
6 500
Överfört resultat från kommissionärer
12
157 199
133 127
Upptagna lån		
405 000
499 788
Amortering av lån		
–190 000
–350 721
Ökning av lån till moderbolag		
–73 582
–18 969
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
303 617
269 725
			
Minskning / ökning av likvida medel		
24 474
–19 798
Likvida medel vid årets början
22
41 309
61 107
Kursdifferenser i likvida medel		
–
–
Likvida medel vid årets slut
22
65 783
41 309
			
Upplysningar till kassaflödesanalysen			
Erhållen ränta		
2 260
852
Betald ränta		
–21 625
–7 520
1) Övriga ej likviditetspåverkande poster avser förändring i upplupna räntor.
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Noter
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och
redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga versionen
av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar
klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en
blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden.
Det kommer att finnas 3 värderingskategorier för finansiella tillgångar,
upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och
verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika.
Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde
över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid första
redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt
totalresultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då ske
vid avyttring av instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning
av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen förutom i det
fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat
på verkligt värde alternativet.Värdeförändringar hänförliga till förändringar
i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt totalresultat. IFRS 9 minskar
kraven för tillämpning av säkringsredovisning genom att 80-125-kriteriet
ersätts med krav på ekonomisk relation mellan säkringsinstrument och
säkrat föremål och att säkringskvoten ska vara samma som används i
riskhanteringen. Även säkringsdokumentationen ändras lite jämfört med
den som tas fram under IAS 39. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår
som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten. Standarden
är inte antagen av EU Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av
införandet av standarden.

l NOT 1
A L L MÄN IN FO R MAT I ON

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Team Olivia AB (moderbolaget) och dess dotterbolag (koncernen). Moderbolaget är ett
aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholms län, Danderyds
kommun. Adressen till huvudkontoret är Vendevägen 85 A.
Belopp i KSEK där annat inte anges samt belopp inom parantes avser
motsvarande värden föregående år.
Dessa koncernräkenskaper har godkänts av bolagets styrelse den 26 april
2016. Balans- och resultaträkningarna kommer att föreläggas årsstämman
den 19 maj 2016 för fastställande.
l NOT 2
SAMMANFATTNIN G AV
VI KTIGA R E DOV IS N I N G SP R I N C I P E R

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats
konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
2 . 1 G RUN D FÖR RA P P ORTERNA S UPPRÄTTA ND E

Koncernredovisningen för Team Olivia AB-koncernen har upprättats i
enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana
de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
samt Årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden
förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen. De viktigaste redovisningsprinciperna
som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan.
Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om
inte annat anges.

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska
ge användare av finansiella rapporter mer användbar information om
företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att
information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till
intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt
ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller
kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att
använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten.

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta
separat i slutet av denna not.

IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill
hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 1 januari 2018. Förtida
tillämpning är tillåten. Standarden är inte antagen av EU. Koncernen har
ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av
koncernens redovisningsprinciper, se not 4.

IFRS 16 ”Leases” – I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard
som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar
IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder
hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en
rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt
en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren
kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för
räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida til�lämpning är tillåten. EU har ännu inte antagit standarden. Koncernen har
ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 16.

2 . 2	ÄN DRI N GAR I RED OV ISNINGSP RINCIP ER OCH
UPPLYS N I N GA R

Inga nya standarder har tillämpats av koncernen för räkenskapsåret som
börjar 1 januari 2015.
Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår
som börjar efter 1 januari 2015 och har inte tillämpats vid upprättandet
av denna finansiella rapport.
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Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i
kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan
funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:

2.3 KON C E R NRED OV ISNING

(a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas
till balansdagens kurs;

Dotterföretag
Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt
till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att
påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget.

(b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas
till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en
rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som
gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader
till transaktionsdagens kurs), och

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag
då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas
ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör.

(c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv.
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde
på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare
av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla skulder som är en följd av
en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade
tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis
till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs förvärv för
förvärv, avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i
det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets
proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets
identifierbara nettotillgångar. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs
när de uppstår.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv
av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna
verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser
redovisas i övrigt totalresultat.
I koncernen förekommer det inga väsentliga tillgångar och skulder som
har en annan funktionell valuta än rapportvalutan.
2.5 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp
varmed köpeskillingen överstiger Team Olivias andel i det verkliga värdet
av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i det förvärvade bolaget samt värdet på innehav utan bestämmande inflytande i det
förvärvade bolaget.

Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt
värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en skuld redovisas
i enlighet med IAS 39 i resultaträkningen.

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett
rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av synergier från förvärvet.Varje
enhet eller grupp av enheter som goodwill har fördelats till motsvarar
den lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den
interna styrningen. Goodwill övervakas på rörelsesegmentnivå.

Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för innehav utan bestämmande
inflytande på förvärvsdagen överstiger verkligt värde på identifierbara
förvärvade nettotillgångar. Om köpeskillingen är lägre än verkligt värde
på det förvärvade bolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden
direkt i resultaträkningen.

Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Det redovisade
värdet av goodwill jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av
nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och återförs inte.

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på
transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster och förluster
som resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade
i tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har
i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning
av koncernens principer.

Övriga immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats genom ett rörelseförvärv värderas till verkligt värde per förvärvsdagen. Immateriella tillgångar som
förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Immateriella tillgångar
som förvärvats genom rörelseförvärv består främst av kundkontrakt
och kundrelationer. Avskrivningstiden baseras på den bedömning som
gjordes vid förvärvsanalysen vilken är baserad på historisk erfarenhet
och bedömd genomsnittlig tid för kundavtal, vilket uppgår till ca 5 år.
Denna bedömning utvärderas årligen och har inte ändrats efter förvärvstidpunkten. Immateriella tillgångar som förvärvats separat består
främst av licenser. I efterföljande perioder redovisas dessa tillgångar till
ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Avskrivningstiden sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden
med hänsyn till väsentligt restvärde. Bedömd nyttjandeperiod för övriga
immateriella tillgångar uppgår till 5 år. Internt upparbetade immateriella
tillgångar består av utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika programvaruprodukter
som kontrolleras av koncernen redovisas som immateriella tillgångar när
samtliga kriterier i IAS 38 p. 57 är uppfyllda.

Förändringar i ägarandel i ett dotterföretag utan förändring av
bestämmande inflytande
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som inte
leder till förlust av kontroll redovisas som eget kapitaltransaktioner - dvs
som transaktioner med ägarna i deras roll som ägare. Vid förvärv från
innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan
verkligt värde på erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen
av det koncernmässiga redovisade värdet på innehav utan bestämmande
inflytande i eget kapital.Vinster och förluster på avyttringar till innehavare
utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.
2.4 OM RÄKNING AV UTLÄ ND SK VA LUTA

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö
där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I
koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som är koncernens
rapportvaluta.
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2 . 6 M ATE RI E L LA ANLÄGGNINGSTILLGÅ NGA R

Finansiella tillgångar och skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella instrument som vid första redovisningstillfället
identifierats som en post värderad till verkligt värde via resultaträkningen.
På tillgångssidan utgörs denna post av kapitalförsäkringar, innehav i bostadsrätter och ägarlägenheter och på skuldsidan utgörs denna post av
villkorade tilläggsköpeskillingar.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag
för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras
till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas
som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det
är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade
med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en
ersatt del tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer
och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den
period de uppkommer.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är
derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är
noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen,
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar
och kundfordringar” utgörs av balansräkningsposterna kundfordringar
och likvida medel (se not 2.9 och 2.10) samt de finansiella instrument
som redovisas bland övriga fordringar.

Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde
som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivs av separat. Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar
på övriga tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det
beräknande restvärdet över den beräknande nyttjandeperioden, görs
linjärt enligt följande:
Byggnader
Komponenter ingående i byggnader
Förbättringsutgifter på annans fastighet

Övriga finansiella skulder
Koncernens lång- och kortfristiga skulder till kreditinstitut, övriga långfristiga skulder, checkräkningskredit, övriga räntebärande skulder, leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga skulder som avser finansiella
instrument klassificeras som övriga finansiella skulder.

25 – 50 år
10 – 25 år
Hyreskontraktets löptid

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs
omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde
överstiger dess bedömda återvinningsvärde.

2.8.2 REDOVISNING OCH VÄRDERING

Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till
verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde,
medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga
rörelsekostnader i rapporten över totalresultat.
2.7 N
 E DS KRI VN I N GA R AV ICKE- FINA NSIELLA
AN L ÄG G N I N G STILLGÅ NGA R

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, goodwill,
skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov.
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp
varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat
med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns
i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För
tillgångar (andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner görs per varje
balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde.
Lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden.
Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende
kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen, resultatredovisas i den period då de uppstår och
ingår i rörelseresultatet.
2.8.3 NEDSK RIVNING FINANSIELLA INSTRUMENT

(a) Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
(lånefordringar och kundfordringar)
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva
bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en
grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella
tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns
objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera
händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och
att denna händelse har inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena
för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan
uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

2 . 8 FI NAN S I E L LA INSTRUMENT – GENERELLT

Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna
under 2.8.1 nedan.
2 . 8.1 KLAS S I FI C E RING

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande
kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, samt övriga
finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den
finansiella tillgången eller skulden förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället.
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Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder, de uppskjutna
skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade
av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt och det finns en avsikt att reglera saldona
genom nettobetalningar.

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade
värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till
den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta.Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens
resultaträkning. Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande
period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som
inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas återföringen
av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning.

2.14 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Koncernföretagen har olika planer för ersättningar efter avslutad anställning, inklusive förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner.

2.9 KUN DFORD RINGA R

Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska
betalas av kunder för sålda varor och tjänster i den löpande verksamheten.
Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som
omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar.

(a) Pensionsförpliktelser
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen
betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala avgifter om denna
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar
till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under
innevarande eller tidigare perioder. En förmånsbestämd pensionsplan är
en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd.

Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill
säga efter avdrag för osäkra kundfordringar.
2.1 0 L I KVI DA MED EL

Likvida medel är finansiellt instrument och innefattar, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, banktillgodohavanden.

Utmärkande för förmånsbestämda planer är att de anger ett belopp
för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering, vanligen
baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön.

2.1 1 L E VE RANTÖRSSKULD ER

Koncernen har förmånsbestämda pensionsåtaganden i Norge och i
Sverige. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende den förmånsbestämda pensionsplanen är nuvärdet av den förmånsbestämda
förpliktelsen vid rapportperiodens slut minskat med verkligt värde på
förvaltningstillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen
beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den så
kallade Project Unit Credit Method. Omvärderingsvinster och -förluster
till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella
antaganden redovisas i övrigt totalresultat under den period de uppstår.
De ingår i balanserad vinst i rapporten över förändringar i eget kapital
samt i balansräkningen.

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten
från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder
om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
2.1 2 UPPL Å NING

Skulder till kreditinstitut redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto
efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto
efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i
resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

De förmånsbestämda pensionsåtagandena i Sverige redovisas som en
avgiftsbestämd pensionsplan och innehavet förvaltas genom en försäkring i Alecta.
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension genom en försäkring i
Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR
10 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta,
är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För
räkenskapsåret 2015 har bolaget inte haft tillgång till information för att
kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att
redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas
genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd
plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen
är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare
intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade
avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i
Alecta uppgår till 6 164 KSEK.

Checkräkningskredit redovisas som skulder till kreditinstitut bland Kortfristiga skulder i balansräkningen.
2.1 3 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt
redovisas i resultaträkningen, utom när skatt avser poster som redovisas
i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är
beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och
dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i koncernredovisningen.
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som
har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när
den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna
skatteskulden regleras.

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas
tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas
försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer
med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera
mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå
understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas
i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till
normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att
finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas.
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avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid
hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid
utgången av 2015 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva
konsolideringsnivån till 153 procent (143 procent).

klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas
finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga
värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna.
För närvarande innehar Team Olivia endast leasingavtal som klassificeras
som operationella leasingavtal.

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas
som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter
redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning
eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.

2.19 RESULTAT PER AK TIE

Upplysning om resultat per aktie presenteras för första gången i denna
årsredovisning.
(i) Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera:

(b) Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av
koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar
frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar
ersättningar vid uppsägning vid den tidigaste av följande tidpunkter: (a)
när koncernen inte längre har möjlighet att återkalla erbjudandet om
ersättning; och (b) när företaget redovisar utgifter för en omstrukturering
som är inom tillämpningsområdet för IAS 37 och som innebär utbetalning av avgångsvederlag. I det fall företaget har lämnat ett erbjudande
för att uppmuntra till frivillig avgång, beräknas ersättningar vid uppsägning baserat på det antal anställda som beräknas acceptera erbjudandet.
Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter rapportperiodens slut
diskonteras till nuvärde.

• resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, exklusive utdelning
som är hänförlig till preferensaktier
• med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden,
justerad för fondemissionselementet i stamaktier som emitterats under
året och exklusive återköpta aktier som innehas som egna aktier av
moderföretaget.
(ii) Resultat per aktie efter utspädning
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras beloppen
som använts för beräkning av resultat per aktie före utspädning genom
att beakta:
• Effekten, efter skatt, av utdelningar och räntekostnader på potentiella
stamaktier, och
• det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle ha
varit utestående vid en konvertering av samtliga potentiella stamaktier.

2 . 15 I N TÄKTS RE DOV ISNING

Försäljning av tjänster
Koncernens intäkter består i allt väsentligt av försäljning av vård- och
omsorgstjänster. Ersättningen är kopplad till antal brukare, antal vårddygn, antal boendeplatser, antal hemtjänstbesök eller liknande tjänster
som koncernen utfört. Intäkter redovisas när underliggande tjänster har
utförts enligt avtalad prissättning och när dess belopp kan mätas på ett
tillförlitligt sätt samt att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
kommer att tillfalla bolaget.Tjänster som har utförts men inte fakturerats
redovisas som en upplupen intäkt.

2.20 MO DERFÖ RETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall
som anges nedan.
Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Resultaträkningen benämns dock rapport över totalresultat och
övrigt totalresultat redovisas separat. Rapport över förändring av eget
kapital följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla de
kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar,
jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter
och kostnader och eget kapital.

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
2 . 16 S TATL I G T S TÖD

Statliga bidrag som gäller kostnader periodiseras och redovisas i resultaträkningen över samma perioder som de kostnader bidragen avser att
täcka. Det bidrag som erhålles avser främst lönebidrag och andra personalrelaterade bidrag. Dessa bidrag redovisas som övriga rörelseintäkter.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.

2 . 17 S E G M E N T S RAP P ORTERING

När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde
görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade
värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten ”Resultat
från andelar i koncernföretag”.

Upplysning om rörelsesegment presenteras för första gången i denna årsredovisning. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer
med den interna rapporteringen som lämnas till den högste verkställande
beslutsfattaren.Verkställande direktören är koncernens högste verkställande
befattningshavare och koncernens verksamhet utvärderas utifrån geografi
och har tre rapporterbara segment, Sverige, Norge och Danmark.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella
klassificeras som operationella leasingavtal.

2 . 18 L E AS I N G

Koncernbidrag
Moderföretaget redovisar såväl erhållna som lämnade koncernbidrag
som bokslutsdisposition.

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar
som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från
leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
IAS 39 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instrument värderas
till anskaffningsvärde.

Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet,
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(c) Likviditetsrisk
Koncernledningen följer löpande kassaflödet i verksamheten och med avseende på nya investeringar. Fluktuationer i koncernens likviditet hanteras
genom dels ett cash-pool-konto för koncernbolagen, dels en checkräkningskredit, för att möta koncernbolagens löpande behov av likvida medel.

l N OT 3
F INANS IE L L R I S K H A N T E R I N G
3.1 FI NAN SIELLA RISKFA KTORER

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker:
marknadsrisk (valutarisk, ränterisk i verkligt värde och ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering
fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens
finansiella resultat.

Nedanstående tabell visar koncernen och moderföretagets finansiella
skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till
den avtalsenliga förfallodagen.
Framtida kassaflöden är odiskonterade. Skulderna inkluderar räntor som
är rörliga. De rörliga framtida räntorna är beräknade enligt den ränta
som var vid balansdagen.

Den verksamhet som bedrivs är i huvudsak lokal, dvs. att intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i respektive bolag i all väsentlighet uppkommer i samma valuta, vilket leder till att koncernen inte har någon större
exponering vad gäller transaktionsrisker.

		 Mindre		Mellan
Koncernen 31 december 2015		 än 1 år		1 och 5 år

Riskhanteringen sköts och bevakas av koncernledningen, där väsentliga
och principiella förändringar i riskbedömning och –hantering görs i samarbete med koncernens styrelse.

Skulder till kreditinstitut		
Övriga långfristiga skulder		
Leverantörsskulder		
Övriga kortfristiga skulder		

Nedan beskrivs koncernen bedömda riskexponering med åtföljande
riskhantering.
(a) Marknadsrisk
(i) Valutarisk
Koncernen verkar i Sverige, Norge och Danmark, och utsätts för valutarisker som uppstår från valutaexponeringar i danska kronor (DKK) och
norska kronor (NOK). Valutarisk uppstår genom framtida transaktioner,
redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i verksamheter.

66 670		 543 604
–		 27 902
36 435		
–
64 287		
–

Summa		 167 392		 571 506
		 Mindre		Mellan
Koncernen 31 december 2014		 än 1 år		1 och 5 år
Skulder till kreditinstitut		 104 676		 284 607
Övriga långfristiga skulder		
–		 1 269
Leverantörsskulder		 30 658		
–
Övriga kortfristiga skulder		 106 709		
–

Koncernens verksamheter och investeringar i Norge och Danmark är
relativt den övriga koncernen begränsad. Valutarisken som uppkommer
vid omräkning av de utländska dotterbolagen är därmed inte väsentlig
för koncernens ekonomiska stabilitet.

Summa		 242 043		 285 876

(ii) Ränterisk avseende kassaflöden
Koncernens ränterisk uppstår genom kort- och långfristig upplåning.
Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk
i form av räntekostnader, vilka delvis neutraliseras av kassamedel med
rörlig ränta. All långfristig upplåning är med rörlig ränta och i svenska
kronor (SEK).

		 Mindre		Mellan
Moderbolaget 31 december 2015		 än 1 år		1 och 5 år
Skulder till kreditinstitut		 66 619		 540 190
Övriga långfristiga skulder		
–		 13 956
Leverantörsskulder		
3 825		
–
Skuld till koncernföretag		 736 543		
–
Övriga kortfristiga skulder		 32 722		
–

Koncernen analyserar sin exponering för ränterisk dynamiskt. Olika ränteutvecklingar beaktas och koncernen bevakar ränterisken på kvartalsbasis.
Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 december 2015
varit 1,0 procent högre med alla andra variabler konstanta, hade vinsten
efter skatt för räkenskapsåret varit 3,5 (2,8) MSEK lägre, huvudsakligen
som en effekt av högre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta.

Summa		 839 709		 554 146
		 Mindre		Mellan
Moderbolaget 31 december 2014		 än 1 år		1 och 5 år

(b) Kreditrisk
Koncernens kunder består i princip uteslutande av Kommuner, Försäkringskassan och i begränsad utsträckning Landsting, samt dess motsvarigheter i Norge och Danmark. Koncernens verksamhet, överenskommelser
och avtal med betalande kunder är av sådan karaktär att kredit- och
kundförluster är mycket begränsade och inte väsentliga för koncernens
ekonomiska stabilitet. Kreditrisk hanteras på bolagsnivå.

Skulder till kreditinstitut		 97 394		 270 036
Leverantörsskulder		
2 623		
–
Skuld till koncernföretag		 573 093		
–
Övriga kortfristiga skulder		 81 254		
–
Summa		 754 364		 270 036

Koncernen har inga kundkrediter utöver normala och avtalsenliga betalningstider på utförda tjänster.
Koncernen använder sig av följande kreditinstitutioner: Danske Bank och
DNB Bank med kreditrating A respektive A+ enligt Standard & Poor’s.
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3 . 2 HAN TE RI N G AV KA PITA L

l N OT 4

Koncernens målsättning i hanteringen av kapitalrisker är att säkerställa
koncernens fortsatta verksamhet för att möjliggöra framtida avkastning till
aktieägarna. Bolaget övervakar kapitalet på basis av skuldsättningsgraden.

VIKTIGA UPPSKATTN IN GA R OCH B E DÖ M N IN GA R

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

		 2015		2014
Räntebärande skulder (not 26)		 542 797		 349 649
Totalt eget kapital		 403 621		 362 235

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Skuldsättningsgrad		 1,3		1,0
3 . 3 BE RÄKN I N G AV V ERKLIGT VÄ RD E

Nedan beskrivs koncernens finansiella instrument värderade till verkligt
värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika
nivåerna definieras enligt följande:
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar
eller skulder (nivå 1).

(a) Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i
not 2. Återvinningsbart belopp har fastställts baserat på beräkningar av
nyttjandevärden. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras,
se not 14 immateriella tillgångar.

• Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser
inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller
indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara
marknadsdata (dvs. ej observerbara data) (nivå 3).

(b) Värderingar i samband med rörelseförvärv
Team Olivia förvärvar ett stort antal dotterbolag och i samband med
dessa förvärv sker kontinuerligt en värdering av identifierbara tillgångar
och skulder till verkligt värde. Vad gäller de förvärv som Team Olivia
gör finns normalt inte noterade priser varför olika värderingstekniker
måste användas. I samband med rörelseförvärv använder Team Olivia
värderingsmodeller som lägger stor vikt vid organisationskultur, kvalitet
och utveckling. Värdering av tilläggsköpeskillingar baseras på antaganden
om framtida utveckling kopplat till ingångna överlåtelseavtal.

De finansiella instrument som värderas till verkligt värde i koncernen
utgörs av finansiella skulder i form av tilläggsköpeskillingar som tillkommit via förvärv samt finansiella tillgångar av mindre värde i form av
kapitalförsäkring, bostadsrätter och ägarlägenheter. Verkligt värde på
tilläggsköpeskillingarna baseras på företagets framtida intjäning. Dessa
skulder redovisas i kategori tre i verkligt värde hierarkin. Under året har
inga väsentliga förändringar förekommit avseende dessa poster.
För övriga finansiella tillgångar och skulder exklusive långfristiga skulder till
kreditinstitut bedöms det verkliga värdet motsvara det redovisade värdet
främst då dessa poster är kortfristiga till sin natur.Verkligt värde avseende
långfristiga skulder till kreditinstitut baseras på diskonterade kassaflöden
med en ränta som baseras på låneräntan och klassificeras i nivå 2 i verkligt
värdehierarkin.Verkligt värde överensstämmer med redovisat värde. Lånen
löper med rörlig ränta.

(c) Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger
för uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag.
Dessutom undersöker koncernen ifall det är tillämpligt att aktivera nya
uppskjutna skattefordringar avseende årets skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas endast för underskottsavdrag
för vilka det är sannolikt att de kan nyttjas mot framtida skattepliktiga
överskott och mot skattepliktiga temporära skillnader.

Verkligt värde av tilläggsköpeskillingar i nivå 3 i verkligt värde hierarkin har
förändrats enligt följande
		2015-12-31		2014-12-31
Ingående balans		 81 300		
Nya tilläggsköpeskillingar		 42 241		
Resultatfört		
887		
Utbetalningar		 –79 537		
Summa tilläggsköpeskillingar		

34 051
83 840
–1 000
–35 591

l N OT 5
SE GM E N T

Den högste verkställande beslutsfattaren utvärderar koncernens verksamhet utifrån geografi och har identifierat tre rapporterbara segment,
Sverige, Norge och Danmark. Verkställande direktören är koncernens
högste verkställande beslutsfattare och använder EBITA i bedömningen
av rörelsesegmentens resultat. Nedan följer fördelning av intäkter och
EBITA per rörelsesegment samt en avstämning mellan koncernens resultat
före skatt och EBITA.

44 891		 81 300

Det har inte skett några överföringar mellan nivå 1, 2 och 3 under året.

Segment 2015
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Segmentens
Intäkter

Intäkter mellan
segment

Intäkter från
externa kunder

Sverige
Norge
Danmark
Övrigt

2 852 701
295 087
293 957
–10 978

11 462
–
–
–11 462

2 841 239
295 087
293 957
484

Summa

3 430 767

–

3 430 767

		

Fördelning av tillgångar per land

EBITA		 EBITA, %

Sverige		
Norge		
Danmark		
Övrigt		

172 605		
39 595		
15 949		
–32 258		

6,1
13,4
5,4
–

Summa		

195 891		

5,7

Avskrivningar på immateriella tillgångar
Finansiella poster		

–16 750
–24 478

Resultat före skatt		

154 663

Sverige

Norge

Danmark

Totalt

Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar

624 030
111 761

102 422
213

81 744
481

808 196
112 455

Summa

735 791

102 635

82 225

920 651

Det finns ingen kund som står för mer än 10 procent av rörelseintäkterna.
l N OT 6
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER
KONCERNEN

Uppdelning av intäkter per intäktsslag

			

Intäkter från externa kunder

Övriga rörelseintäkter		

Tjänster				3 430 767

Bidrag (personalrelaterade bidrag)		
Övriga poster		

10 742		 10 122
14 354		 8 721

Summa		

25 096		 18 843

Summa				3 430 767

2015		

2014

Fördelning av tillgångar per land
Sverige

Norge

Danmark

Totalt

Övriga rörelsekostnader		

–3 587		 –11 993
–266		
-291
–3 853		 –12 284

Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar

647 182
122 550

238 001
5 108

76 825
678

962 008
128 336

Förvärvskostnader		
Övriga rörelsekostnader		

Summa

769 732

243 109

77 503 1 090 344

Summa		

Segment 2014

Segmentens
Intäkter

Intäkter mellan
segment

Intäkter från
externa kunder

Sverige
Norge
Danmark
Övrigt

2 470 360
119 619
252 456
–4 916

5 590
–
–
–5 590

2 464 770
119 619
252 456
674

Summa

2 837 519

–

2 837 519

		

Sverige		
Norge		
Danmark		
Övrigt		

M ODE RB O LAGE TS FÖRSÄ LJN IN G
TILL OCH IN KÖ P FRÅ N KON CE RN FÖRE TAG

		 2015		2014

Uppdelning av intäkter per intäktsslag

			

31 268		 27 562
717		
795

Summa		

31 985		 28 357

E RSÄTTN IN GA R TILL RE VISO RE RNA

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga
arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt
annat är andra uppdrag.

103 300

Koncernen

Intäkter från externa kunder

Tjänster				2 837 519
Summa				

Försäljning, intern		
Fakturerade kostnader, intern		

l N OT 8

6,7
3,8
4,1
–

Summa		
130 884		
4,6
				
Avskrivningar på immateriella tillgångar
–10 353
Finansiella poster		
–17 231
Resultat före skatt		

2014

l N OT 7

EBITA		 EBITA, %

166 676		
4 529		
10 259		
–50 580		

2015		

2 837 519
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Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

PwC
Revisionsuppdrag
3 017
2 232
335
Revisionsverksamhet 				
utöver revisionsuppdrag
282
222
–
Skatterådgivning
91
231
91
Övriga tjänster
501
1 453
429

156
193
1 318

Totalt

1 982

3 891

4 138

855

315

l NOT 9
ERS ÄTTNINGAR T I L L A N STÄ L L DA M E D M E R A
KON C E RN E N

2015

2014

Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer

2 149 194
561 790
90 254

1 839 304
470 981
79 772

Koncernen totalt

2 801 238

2 390 057

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2015

2014

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Sociala avgifter
(varav pensionskostnader)

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Sociala avgifter
(varav pensionskostnader)

Styrelseledamöter, verkställande direktörer
och andra ledande befattningshavare
Övriga anställda
Pensionskostnader

38 752
2 110 442
–

10 950
641 094
(90 254)

29 414
1 809 890
–

13 999
536 754
(79 772)

Koncernen totalt

2 149 194

652 044

1 839 304

550 753

Antal på
balansdagen

Varav
kvinnor

Antal på
balansdagen

Varav
kvinnor

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

156
49

59
26

127
53

71
25

Koncernen totalt

205

85

180

96

Medelantal
heltidsanställda

Varav
kvinnor

Medelantal
heltidsanställda

Varav
kvinnor

Sverige

39

29

35

24

Summa moderbolag

39

29

35

24

Könsfördelning i koncernen (inklusive dotterföretag
för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare)

2015

Medelantal heltidsanställda med geografisk fördelning per land

2014

2015

2014

Dotterföretag				
Sverige
5 308
3 651
4 715
3 206
Danmark
503
349
457
320
Norge
384
297
216
172
Summa dotterbolag

6 195

4 297

5 388

3 698

Koncernen totalt

6 234

4 326

5 423

3 722

MO DE RBOLAG E T

Ersättning till anställda mm.			

2015

2014

Löner och andra ersättningar			
Sociala avgifter			
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer		

22 618
8 232
3 372

25 774
8 924
3 449

Moderbolaget totalt			

34 222

38 147
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2015

2014

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Sociala avgifter
(varav pensionskostnader)

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Sociala avgifter
(varav pensionskostnader)

Styrelseledamöter, verkställande direktörer
och andra ledande befattningshavare
Övriga anställda
Varav pensioner

9 245
13 373
–

3 247
8 357
(3 372)

15 086
10 688
–

7 608
4 765
(3 449)

Moderbolaget totalt

22 618

11 604

25 774

12 373

Antal på
balansdagen

Varav
kvinnor

Antal på
balansdagen

Varav
kvinnor

7
6

3
2

8
8

3
3

13

5

16

6

Könsfördelning i moderbolag (inkl dotterföretag för
styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare)

2015

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
Moderbolaget totalt

2014

l N OT 10

l N OT 1 1

F I NA N S I E L LA I N TÄ K T E R O C H KO S T NA D E R / ÖV R I GA
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER SAMT
R ÄNTE KO ST NA D E R O C H L I K NA N D E R E S U LTATPO STE R

B O KSLUTSDISP O SITION E R

Moderbolaget			 2015

Finansiella intäkter/Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Moderbolaget
2015
2014
2015
2014

Periodiseringsfond			 –28 238 –28 796
Överavskrivningar			
174
–111
Koncernbidrag			 –17 433
5 000

Ränteintäkter på
banktillgodohavanden
Ränteintäkter koncernbolag
Ränteintäkter ägare
Övriga finansiella intäkter

542
–
1 020
195

526
–
–
5

12
1 228
1 020
–

24
828
–
4

Summa			 –45 497 –23 907

Finansiella intäkter

1 757

531

2 260

856

2014

l N OT 1 2
RE SULTAT FRÅ N KO M M ISSIONÄ RE R

Moderbolaget			 2015

2014

Resultat från kommissionärer			 175 313 157 199
Summa			 175 313 157 199

Finansiella kostnader/Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Moderbolaget
2015
2014
2015
2014
Räntekostnader på
skulder till kreditinstitut
–20 946
Räntekostnader koncernbolag
–
Övriga finansiella kostnader –5 289

–13 508
–
–4 254

–20 527 –12 566
–4
–657
–5 089 –4 109

Finansiella kostnader

–26 235

–17 762

–25 620 –17 332

Summa finansiella
poster, netto

–24 478

–17 231

–23 360 –16 476

Team Olivia AB, org nr 556742-0731, ingår i momsgrupp (663000-3314)
där moderbolaget är kommittent och dotterbolagen kommissionärer.
Detta innebär att dotterbolagen bedriver verksamhet för Team Olivia
AB’s räkning och vid årets slut överförs kommissionärens resultat till
kommittenten.
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l NOT 13

l N OT 1 4

IN KO MS TS KATT / SK ATT PÅ Å R E T S R E S U LTAT

Koncernen
2015
2014

IM M ATE RIE LLA TILLGÅ N GA R

Moderbolaget
2015
2014

		Övriga
		immateriella
Koncernen
Goodwill
tillgångar		Summa

Aktuell skatt:				
Aktuell skatt på årets resultat –33 641 –25 597 –18 637 –19 005
Justeringar avseende tidigare år
89
3
146
–
Summa aktuell skatt

–33 552

–25 594

–18 491 –19 005

Uppskjuten skatt (se not 16)				
Uppkomst och återförande
av temporära skillnader
–5 952
–1 016
53
Effekt av förändrad skattesats
696
–
–

1 055
–

Summa uppskjuten skatt

1 055

Inkomstskatt

Resultat före skatt

–5 256

–1 016

–38 808

–26 610

–18 438 –17 950

Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

154 663

103 300

Räkenskapsåret 2014				
Ingående redovisat värde
547 767
24 264		
Inköp
–
4 154		
Förvärv av dotterbolag
202 791
43 831		
Försäljning/utrangering
–
–3 327		
Omräkningsdifferens
3 427
70		
Avskrivningar 1)
–
–14 781		
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77 785

Utgående redovisat värde

–38 808

–26 610

54 211		 808 196

Per 31 december 2014				
Anskaffningsvärde
753 985
73 965		 827 950
Ackumulerade avskrivningar
–
–19 754		 –19 754
Redovisat värde
753 985
54 211		
				
Räkenskapsåret 2015				
Ingående redovisat värde
753 985
54 211		
Inköp
–
1 837		
Förvärv av dotterbolag
158 998
36 535		
Omräkningsdifferens
–20 727
–2 852		
Avskrivningar 1)
–
–19 979		

78 231

Avstämning mellan
teoretisk skattekostnad
och redovisad skatt
Inkomstskatt beräknad
enligt moderbolagets
skattesats, 22%
–34 026 –22 726 –17 113 –17 211
Skatteeffekter av:				
Ej skattepliktiga intäkter
750
1 677
691
1 119
Ej avdragsgilla kostader
–3 523
–4 833
–1 921 –1 858
Avvikande nationell skattesats –1 554
–718
–
–
Effekt av förändring i skattesats –355
–
–
–
Justering avseende tidigare år
125
–10
125
–
Skatt på övrigt
–225
–
–220
–
Skattekostnad

753 985

572 031
4 154
246 622
–3 327
3 497
–14 781

808 196

808 196
1 837
195 533
–23 579
–19 979

Utgående redovisat värde
892 256
69 752		 962 008
				
Per 31 december 2015				
Anskaffningsvärde
892 256
107 604		 999 860
Ackumulerade avskrivningar
–
–37 852		 –37 852
Redovisat värde

892 256

69 752		 962 008

1) Avskrivningar av operationella och förvärvade immateriella anläggningstillgångar.

–18 438 –17 950

Använd skattesats för koncernen och för moderbolaget är 22 procent.
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Moderbolaget

Övriga immateriella tillgångar

Räkenskapsåret 2014
Ingående redovisat värde
Inköp
Avskrivningar

931
162
–477

Utgående redovisat värde

616

Per 31 december 2014
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

2 425
–1 809

616
157
–358

Utgående redovisat värde

415

Redovisat värde

2 583
–2 168

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Ledningen bedömer verksamhetens prestation utifrån rörelsesegment
Sverige, Norge och Danmark. Goodwill övervakas av ledningen på rörelsesegmentsnivå. Koncernen har under året ändrat hur goodwill följs vilket
innebär att goodwill numera fördelas på rörelsesegment Sverige, Norge
och Danmark jämfört med 2014 då goodwill övervakades på Personlig
assistans, Omsorg, Hemtjänst, Rehabilitering, Danmark och Norge. Nedan
följer en sammanställning av goodwill fördelat på varje rörelsesegment:
		 2015		2014
–
–
–

Totalt		 892 256		

–

–		 352 404
–		 217 477
–		 89 207
–		 79 069
–		 15 736
–		92

Total		

–		 753 985

En genomförd prövning av nedskrivningsbehov av goodwill påvisar att
inget nedskrivningsbehov föreligger. Känslighetsanalyser av beräkningen
av nyttjandevärdet i samband med nedskrivningsbedömningen har genomförts där omsättningstillväxten sänkts med 5 procentenhet i prognosperioden, rörelsemarginalen sänkts med 1 procentenhet, diskonteringsräntan höjts med 1 procentenhet och långsiktig tillväxt sänks med
1 procentenhet. Känslighetsanalyserna visade att ingen av justeringarna
enskilt genererar ett nedskrivningsbehov.

415

Sverige		 613 317		
Norge		 203 206		
Danmark		 75 733		

Personlig assistans		
Omsorg		
Norge		
Danmark		
Hemtjänst		
Rehabilitering		

Ledningen har bedömt att omsättningstillväxt, rörelsemarginal, diskonteringsräntan och långsiktig tillväxt är de viktigaste antagandena i nedskrivningsprövningen. Beräkningen baseras på budget 2016 och prognos
2017–2020 som baseras på ledningens erfarenhet och historiskt data.
Återvinningsbart belopp har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöde.
Diskonteringsräntan uppgår före skatt till följande, Sverige 11 procent
(14,4), Norge 11,3 procent (14,7) och Danmark 11,2 procent (14,6).
2015 har diskonteringsräntan sänkts med anledning av reducerad specifik
risk då den politiska risken har bedömts som lägre än tidigare år. Den
långsiktigt uthålliga tillväxttakten har bedömts till 2 procent (2) för samtliga
segment och har bedömts utifrån branschprognoser.
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Räkenskapsåret 2015
Ingående redovisat värde
Inköp
Avskrivningar

Per 31 december 2015
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

		 2015		2014
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		Förbättrings-		 Inventarier,
Byggnader
utgifter på
Pågående
verktyg
Koncernen
och mark
annans fastighet
nyanläggningar
och installationer

Summa

Räkenskapsåret 2014					
Ingående redovisat värde
36 449
4 216
10 737
7 113
Inköp
15 441
11 693
30 006
3 294
Förvärv av dotterbolag
–
318
–
1 208
Försäljning/utrangering
–
–255
–
–482
Omklassificering
19 229
90
–19 319
–
Omräkningsdifferens
–
15
–
135
Avskrivningar
–1 432
–2 481
–
–3 520

58 515
60 434
1 526
–737
–
150
–7 433

Utgående redovisat värde

69 687

7 748

112 455

Per 31 december 2014					
Anskaffningsvärde
73 884
22 527
21 424
29 576
Ackumulerade avskrivningar
–4 197
–8 931
–
–21 828

147 411
–34 956

Redovisat värde

69 687

13 596

21 424

7 748

112 455

Räkenskapsåret 2015
Ingående redovisat värde
Inköp
Förvärv av dotterbolag
Försäljning/utrangering
Omklassificering
Omräkningsdifferens
Avskrivningar

69 687
2 633
3 838
–20
24 843
–
–3 108

13 596
6 324
94
–193
–
–34
–4 533

21 424
4 416
–
–
–24 955
–
–

7 748
6 746
5 496
–584
112
–462
–4 732

112 455
20 119
9 428
–797
–
–496
–12 373

Utgående redovisat värde

97 873

15 254

885

14 324

128 336

Per 31 december 2015					
Anskaffningsvärde
108 253
26 699
885
41 413
Ackumulerade avskrivningar
–10 380
–11 445
–
–27 089

177 250
–48 914

Redovisat värde

97 873

13 596

15 254

21 424

885

14 324

128 336

			Förbättrings			
utgifter på
Moderbolaget 			
annans fastighet

Inventarier,
verktyg
och installationer

Summa

Räkenskapsåret 2014			
Ingående redovisat värde		
114
Inköp		26
Avskrivningar 		
–45

330
67
–155

444
93
–200

242

337

Utgående redovisat värde		

56

95

			Förbättrings			
utgifter på
Moderbolaget 			
annans fastighet

Inventarier,
verktyg
och installationer

Summa

Per 31 december 2014			
Anskaffningsvärde 		
865
Ackumulerade avskrivningar		
–770

1 108
–866

1 973
–1 636

242

337

242
62
–109

337
62
–147

195

252

1 221
–1 026

2 086
–1 834

195

252

Redovisat värde		
95
			
Räkenskapsåret 2015			
Ingående redovisat värde		
95
Inköp		 –
Avskrivningar		 –38
Utgående redovisat värde		
57
			
Per 31 december 2015			
Anskaffningsvärde 		
865
Ackumulerade avskrivningar		
–808
Redovisat värde		

57

l N OT 16
UP P S KJ UTE N SK ATT

Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under året, som
har redovisats i resultaträkningen, utan hänsyn tagen till kvittningar som
gjorts inom samma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan:

Uppskjutna skattefordringar och skulder fördelas enligt följande:
Koncernen
2015-12-31 2014-12-31
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar som
ska utnyttjas efter mer än 12 månader

4 128

2 892

Summa uppskjutna skattefordringar

4 128

2 892

Uppskjutna skatteskulder
Uppskjutna skatteskulder som
ska utnyttjas efter mer än 12 månader

54 520

45 522

Summa uppskjutna skatteskulder

54 520

45 522

Uppskjutna skatteskulder

Uppskjutna skatteskulder/fordringar
50 392
42 630
		

Obeskattade
Kund- reserver samt
kontrakt koncernbidrag

Summa

Per 1 januari 2014
4 497
Ökning genom rörelseförvärv
8 860
Redovisning i resultaträkningen
–2 148
Per 31 december 2014
11 209
Ökning genom rörelseförvärv
9 394
Redovisning i resultaträkningen
–4 326
Valutakurseffekt
–877
Förändring redovisad i eget kapital
–

27 300
3 849
3 164
34 313
1 138
7 530
–26
–3 835

31 797
12 709
1 016
45 522
10 532
3 204
–903
–3 835

Per 31 december 2015

39 120

54 520

Pensions- Underskotts
plan
avdrag

Summa

15 400

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:
2015-12-31
2014-12-31

Uppskjutna
skattefordringar

Ingående balans
Ökning genom rörelseförvärv
Redovisning i resultaträkningen
Valutakurseffekt
Förändring redovisad i övrigt totalresultat
Förändring redovisad i eget kapital
Utgående balans

Per 1 januari 2014
Redovisning i resultaträkningen
Per 31 december 2014
Ökning genom rörelseförvärv
Redovisning i resultaträkningen
Valutakurseffekt
Förändring redovisad
i övrigt totalresultat

–
–
–
2 733
–
103
–103

–

–103

Per 31 december 2015

2 733

1 395

4 128

45 522
10 532
3 204
–800
–103
–3 835
54 520

31 797
12 709
1 016
–
–
–
45 522

57

–
2 892
2 892
562
–2 053
–6

–
2 892
2 892
3 295
–2 053
97
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Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Moderbolaget innehar andelar i följande dotterföretag:
			
KapitalNamn
Org.nr.
Säte
andel, %

2015

2014

999 351
264 188

700 174
299 177

1 263 539

999 351

Antal
aktier

2015

2014

1 000
1 000
1 000
5 000
1 000
10 000
1 000
1 000
1 000
1 050
455
1 200
1 000
1 000
200
1 000
1 000
36 000
1 000
1 000
1 000
500
100
1 000
300
1 000
1 000
1 000
1 000
100 000
1 000
1 000
500
1 000
500
1 000
1 000
2 400
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000

107 773
17 702
500
100 719
6 487
58 980
1 370
18 806
2 361
41 347
5 104
68 229
8 289
37 901
26 032
10 283
2 946
54 445
19 999
5 218
9 287
60 516
20 507
61 133
161
2 892
9 375
26 110
5 029
91 513
25 463
30 478
4 791
50 097
303
4 971
32 942
5 179
26 360
115 937
3 518
8 216
5 421
68 849

107 773
17 702
500
100 719
6 487
58 980
1 370
18 806
2 361
41 347
5 104
68 229
8 289
37 901
26 032
10 283
2 946
21 914
19 999
5 218
9 287
59 772
20 507
61 116
161
2 892
9 375
25 517
5 029
92 059
25 354
30 453
4 791
52 705
303
3 480
34 591
–
–
–
–
–
–
–

Summa					

1 263 539

999 351

Olivia Personlig Assistans AB
Olivia Hemtjänst AB
Olivia Vårdcentrum AB
Nordström Assistans AB
Olivia Omsorg AB
Assistansbolaget i Sverige AB
Olivia Rehabilitering AB
Viljan Asperger Centrum AB
Viljan Friskola AB
Inre Kraft i Norr AB
BonZi personligt stöd AB
Kungsängen i Nora AB
Rehabassistans i Sverige AB
AssistansLotsen AB
Sävik Behandlingshem AB
Klaragården AB
CJs Ledsagarservice AB
Team Olivia Danmark Holding ApS
Aktiv Assistans Norr AB
Bills Bo- & utbildningsgård AB
Tallkullen HVB-hem AB
RTFL Care AB
Magitaskolan AB
Center för vård och omsorg i Uppsala AB
Olivia Norge AS
Aagave Assistans AB
Hemservice i Halland AB
NA Care AB
Säviq Kvinnobehandling AB
AssisterMeg AS
Boenheten AS
SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
OliviaCare AS
Active Omsorg och Skola i Linköping AB
Accent Consulting & Education AB
Vändpunktens Stödboende AB
AssRe Service AB
AAT i Sverige AB
Pär Sonesson & Company AB
Vesterled AS
Fastighetsbolaget Ulfshyttan AB
Ambass AB
Orrens Vård & Omsorg AB
Solhaugen Miljøhjem AS

556630-8986
556511-7677
556243-6757
556550-4007
556632-7986
556733-7364
556604-5620
556597-5421
556777-7775
556666-8611
556813-2301
556714-0420
556732-5849
556607-7011
556443-8496
556750-5457
556703-5786
34803668
556679-3427
556625-5724
556574-8943
556824-9915
556734-2919
556638-0217
912829472
556770-2773
556683-9642
556751-7981
556427-6334
990513449
988249211
556549-5610
912891887
556604-4888
556851-0399
556693-6497
556042-8517
556785-3709
556549-228
995999110
556550-1888
556543-0252
556688-3111
853439622

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Örebro
Stockholm
Surahammar
Surahammar
Boden
Stockholm
Nora
Härnösand
Ragunda
Säter
Vadstena
Stockholm
Köpenhamn
Umeå
Tierp
Katrineholm
Huddinge
Stockholm
Uppsala
Oslo
Kungsbacka
Kungsbacka
Stockholm
Ulfshyttan
Stavanger
Oslo
Söderhamn
Ski
Linköping
Linköping
Borlänge
Mora
Örebro
Stockholm
Haugesund
Borlänge
Finspång
Nacka
Lunner
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
51
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Moderbolaget

l N OT 18
F INANS IE L LA I N S T RU M E N T P E R K AT E G O RI

			Lånefordringar och
Tillgångar i balansräkningen			 kundfordringar

Koncernen

31 december 2015
Fordringar hos koncernföretag			
Övriga fordringar 			
Kassa och bank			

347 405
416
65 783

Summa			

413 604

31 december 2014			
Fordringar hos koncernföretag			
Övriga fordringar			
Kassa och bank			

229 778
483
41 309

Summa			

271 570

		 Finansiella tillgångar
Lånefordringar
värderade till
och verkligt värde via
Tillgångar i balansräkningen kundfordringar resultaträkningen

Summa

31 december 2015
Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel

–
5 458
144 458
106 517
125 452

4 075
–
–
–
–

4 075
5 458
144 458
106 517
125 452

Summa

381 885

4 075

385 960

Moderbolaget

			Övriga
			
finansiella
Skulder i balansräkningen			
skulder

31 december 2014			
Andra långfristiga
värdepappersinnehav
–
4 051
Andra långfristiga fordringar
1 590
1 107
Kundfordringar
95 769
–
Övriga fordringar
34 680
–
Likvida medel
116 714
–

4 051
2 697
95 769
34 680
116 714

Summa

253 911

248 753

5 158

31 december 2015			
Skulder till kreditinstitut			
Övriga långfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
Skulder till koncernföretag			
Övriga skulder			

539 389
13 956
3 825
736 543
32 722

Summa			 1 326 435
		Skulder
Övriga
värderade till
finansiella verkligt värde via
Skulder i balansräkningen
skulder resultaträkningen

Summa

31 december 2015			
Skulder till kreditinstitut
542 860
–
Övriga långfristiga skulder
13 946
13 956
Leverantörsskulder
36 435
–
Skulder till koncernföretag
17 433
–
Övriga kortfristiga skulder
33 352
30 935

542 860
27 902
36 435
17 433
64 287

Summa

688 917

644 026

44 891

31 december 2014
Skulder till kreditinstitut			
Leverantörsskulder			
Skulder till koncernföretag			
Övriga skulder			

332 447
2 623
573 093
81 254

Summa			

989 417

l N OT 1 9
KUN DFO RDRIN GA R

Koncernen

31 december 2014
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

354 300
1 269
30 658
25 409

–
–
–
81 300

354 300
1 269
30 658
106 709

Summa

411 636

81 300

492 936

2015-12-31

2014-12-31

Kundfordringar
Reservering för osäkra fordringar

149 891
–5 433

97 522
–1 753

Kundfordringar, netto

144 458

95 769

Per den 31 december 2015 var kundfordringar uppgående till 17 162
KSEK (19 425) förfallna, men utan att något nedskrivningsbehov ansågs
föreligga.

Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser tilläggsköpeskillingar som värderas enligt kategori 3 i värde hierarkin.

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:
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2015-12-31

2014-12-31

1 – 30 dagar
31 – 60 dagar
> 61 dagar

12 402
2 782
1 978

14 486
1 976
2 963

Summa förfallna kundfordringar

17 162

19 425

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:
2015-12-31
Per 1 januari
Reservering för osäkra fordringar
Använd reserv
Per 31 december

l N OT 2 3
A KTIE KA P ITA L O CH ÖVRIGT TILLSKJUTE T KA PITA L

2014-12-31

1 753
5 433
–1 753

1 070
683
–

5 433

1 753

Avsättningar respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten övriga externa kostnader i resultaträkningen. Några
säkerheter eller andra garantier för de på balansdagen utestående kundfordringarna finns ej.

91 540
91 540
91 540

1 807 235
1 807 235
1 807 235

1 807
1 807
1 807

89 733
89 733
89 733

l N OT 2 4

ÖVR IGA F O R DR IN GA R

OB E SKATTA DE RE SE RVE R

2015-12-31

2014-12-31

91 087
1 899
13 531

18 501
1 645
14 534

106 517

34 680

Lån till moderbolag
Fordringar hos anställda
Övriga fordringar
Koncernen totalt

Moderbolaget

2015-12-31

2014-12-31

Överavskrivningar
Periodiseringsfond

136
86 643

310
58 404

Moderbolaget totalt

86 779

58 714

l N OT 2 5

l NOT 21

FÖRM Å N SB E STÄ M D PE N SION SFÖ RP LIKTE LSE

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen

Summa

Per 31 december 2013
Per 31 december 2014
Per 31 december 2015

Aktiekapitalet består av 1 807 235 aktier med kvotvärdet 1 SEK. Aktierna har ett röstvärde på 1 röster/aktie. Alla aktier som emitterats av
moderbolaget är till fullo betalda.

l NOT 20
Koncernen

			Övrigt
		 Aktie- tillskjutet
Moderbolaget
Antal aktier
kapital
kapital

2015-12-31

2014-12-31

8 633
60 195
16 761

6 129
60 427
16 185

Förutbetalda hyror
Upplupna intäkter
Övriga poster

Det finns en förmånsbestämd pensionsplan i Norge, vilket betyder att
anställda är garanterade en pension motsvarande en viss procent av
lön. Samtliga personer är pensionärer vid rapporteringsperiodens slut.
Beloppen i balansräkningen för förmånsbestämda
förpliktelser har beräknats enligt följande:

2015

Koncernen totalt
85 589
82 741
Nuvärdet av delvis fonderade förpliktelser
–52 388
		
Verkligt värde på förvaltningstillgångar			 39 693
Moderbolaget
2015-12-31 2014-12-31
Redovisat nettovärde avseende förmånsbestämda
Förutbetalda hyror
Övriga poster

839
1 437

132
3 477

planer (Överskott = +, skuld = – )

Moderbolaget totalt

2 276

3 609

Netto belopp är tillgångsförda eller
skuldförda i balansräkningen enligt följande:
Avsättning för pension

l NOT 22
LIKV IDA ME DE L/K A SSA O C H BA N K

Koncernen

2015-12-31

2014-12-31

Banktillgodohavanden

125 452

116 714

Moderbolaget totalt

65 783

41 309

–12 695

–12 695

Belopp i årets resultat för året är följande:

Kostnad redovisad i årets resultat
Kostnader avseende tjänstgöring innevarande period
Koncernen totalt
125 452
116 714
Ränteintäkt på förpliktelsen
		
Räntekostnad på förpliktelsen
Moderbolaget
2015-12-31 2014-12-31
Andra kostnader
Banktillgodohavanden
65 783
41 309
Nettobelopp redovisad i årets resultat

60

–8
212
–203
–41
–40

Aktuariella vinster och förluster
redovisade i övrigt totalresultat eller eget kapital

l N OT 2 6

Omvärderingar
Ackumulerat värde vid periodens ingång
Redovisade aktuariella vinster (+) och förluster
(–) under perioden
Avkastning på förvaltningstillgångarna
Uppskjuten skatt

Koncern

UP PLÅ N IN G

–
280
132
–103

2015-12-31

2014-12-31

Långfristig
Skulder till kreditinstitut

492 746

252 367

Summa långfristig upplåning

492 746

252 367

50 051

97 282

Nettobelopp rapporterat i övriga totalresultatet

309

Kortfristig
Skulder till kreditinstitut

Ackumulerat värde vid periodens utgång

309

Summa kortfristig upplåning

50 051

97 282

542 797

349 649

2015-12-31

2014-12-31

Summa upplåning
Nuvärdet av pensionutfästelser

2015
Moderbolaget

Värde vid periodens ingång
Kostnad för tjänstgöring innevarande period
Räntekostnad
Utbetalda pensioner
Effekter av rörelseförvärv
Omvärderingar:
Aktuariella vinster (–) och förluster (+)
Utgående balans
Förändringar av förvaltningstillgångarnas verkliga värde
Värde vid periodens ingång
Ränteintäkt
Sociala avgifter
Utbetalda ersättningar
Effekter av rörelseförvärv
Omvärderingar:
Skillnad mot verklig avkastning (aktuariell vinst eller förlust)
Administrativa kostnader
Värde vid periodens utgång

–
8
203
–125
52 582

Långfristig
Skulder till kreditinstitut

489 332

237 796

Summa långfristig upplåning

489 332

237 796

Kortfristig
Skulder till kreditinstitut

50 000

90 000

–280

Summa kortfristig upplåning

50 000

90 000

539 332

327 796

52 388

Summa upplåning

Skulder till kreditinstitut
Koncernen har en marknadsmässig upplåning i svenska affärsbanker där
lånen löper med rörlig ränta som omsätts var tredje månad. Koncernens upplåning är huvudsakligen i SEK. Ställda säkerheter för skulder till
kreditinstitut avser aktier i koncernbolag.

2015
–
212
42
–124
39 478

Checkräkningskredit
Koncernen har en beviljad checkräkningskredit i valuta SEK om 175 (175)
MSEK. Checkräkningskredit utnyttjas inte per den 31 december 2015.
Checkräkningskrediten löper med en rörlig ränta.

132
–47
39 693

l N OT 2 7
ÖVRIGA LÅ N GFRISTIGA SKULDE R

Aktuariella antagandena i beräkningarna i %
Diskonteringsränta
Framtida löneökning
Framtida ökning av pensioner

Koncernen

2,5
2,5
1,5

Förvaltningstillgångarnas uppdelning per kategori i %

2015-12-31

2014-12-31

Kapitalförsäkring
Villkorad tilläggsköpeskilling

1 384
13 956

1 269
–

Koncernen totalt

15 340

1 269

2015-12-31

2014-12-31

Kapitalförsäkring
Villkorad tilläggsköpeskilling

–
13 956

–
–

Moderbolaget totalt

13 956

–

Moderbolaget

Aktier				19,8
Byggnader				12,8
Obligationer och övrig utlåning				
59,8
Likvida medel				
7,6
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l N OT 3 1

ÖVR IGA KO RTFR IS T I GA SK U L D E R

Koncernen

A N SVA RSFÖ RB IN DE LSE R

2015-12-31

2014-12-31

30 935
49 655
17 433
36 354

81 300
40 013
–
29 066

134 377

150 379

2015-12-31

2014-12-31

Villkorad tilläggsköpeskilling
Personalskatt
Övriga kortfristiga skulder

30 935
742
1 919

81 300
731
294

Moderbolaget totalt

33 596

82 325

Villkorad tilläggsköpeskilling
Personalskatt
Skuld till moderbolag
Övriga kortfristiga skulder
Koncernen totalt
Moderbolaget

Koncernen

2015-12-31

2014-12-31

117 165
227 965
63
34 036

99 466
198 073
4 651
29 727

Koncernen totalt

379 229

331 917

Moderbolaget

2015-12-31

2014-12-31

Upplupna sociala avgifter
Upplupna personalkostnader
Upplupna räntekostnader
Övriga poster

1 804
1 052
57
2 457

2 907
3 063
4 651
3 304

Moderbolaget totalt

5 370

13 925

Koncernen totalt

4 743

4 182

LE A SIN GAVTA L

Operationell leasing
Koncernen innehar leasingavtal avseende bilar, kontorsutrustning och lokalhyra. Koncernen hyr/leasar lokaler för verksamheten. Normal hyrestid
för lokal är 3 år med en uppsägningstid om 9 månader. Om inte avtalet
sägs upp förlängs det med 3 år. Koncernen leasar bilar med en normal
avtalslängd om 3 år. Möjlighet att förvärva objektet finns.
Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella
leasingavtal gällande vid rapportperiodens slut förfaller till betalning enligt
följande:
Koncernen

2015-12-31

2014-12-31

Inom ett år
Senare än ett men inom fem år
Senare än fem år

64 856
117 349
31 623

53 090
105 088
–

Koncernen totalt

213 828

158 178

Moderbolaget

2015-12-31

2014-12-31

Inom ett år
Senare än ett men inom fem år

3 669
3 191

3 179
10 885

Moderbolaget totalt

6 860

14 064

Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskapsåret
uppgått till 64 515 KSEK (60 007 KSEK).

l NOT 30
STÄLLDA S ÄKE R HE T E R

Koncernen

4 182

l N OT 3 2

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna sociala avgifter
Upplupna personalkostnader
Upplupna räntekostnader
Övriga poster

2014-12-31

4 743

Team Olivia AB har ingått proprieborgensåtagande för Cayon AB:s kreditåtaganden.

l NOT 29
Koncernen

2015-12-31

Övriga ansvarsförbindelser

2015-12-31

2014-12-31

Företagsinteckning
Fastighetsinteckning
Pantsatta aktier i dotterföretag

9 815
5 540
467 233

6 600
–
637 413

Företagsinteckning
Fastighetsinteckning
Pantsatta aktier i dotterföretag

–
–
634 022

–
–
802 193

Moderbolaget totalt

634 022

802 193

l N OT 3 3
RÖ RE LSE FÖRVÄ RV

Rörelseförvärv 2015
Under 2015 har följande bolag förvärvats: AAT i Sverige AB, Ambass AB,
Koncernen totalt
482 588
644 013
Fastighetsbolaget i Ulfshyttan AB, Orren Vård och Omsorg, Pär Sonesson
		
& Company AB, Solhaugen Miljøhjem AS,Vesterled AS samt Vesterled TeModerbolaget
2015-12-31 2014-12-31
lemark AS. I samtliga förvärv har 100 procent av aktiekapitalet förvärvats.
Den goodwill på 158 998 KSEK som uppstår genom förvärvet hänför sig
till synergieffekter som förväntas genom sammanslagning av koncernens
och de förvärvade bolagens verksamheter.
Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning. Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för de förvärvade
bolagen samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder.
Köpeskilling vid förvärvsdatum
Likvida medel				 187 548
Villkorad köpeskilling 				 42 241
Summa köpeskilling				 229 789
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Redovisade belopp på identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder
Likvida medel
Materiella anläggningstillgångar (not 15)
Andra långfristiga fordringar
Kundkontrakt och övriga immateriella tillgångar (not 14)
Kundfordringar och andra fordringar
Tillgångar
Avsättningar och långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder (not 16)
Leverantörsskulder och andra korta skulder
Skulder				
Summa nettotillgångar

Köpeskilling vid förvärvsdatum
Likvida medel				 218 241
Villkorad köpeskilling 				 56 300

45 513
9 428
4 977
36 535
41 933
138 386
–16 102
–7 237
–44 256
–67 595

Summa köpeskilling 				 274 541
Redovisade belopp på identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder
Likvida medel				 75 701
Materiella anläggningstillgångar (not 15)			 1 526
Kundkontrakt och övriga immateriella tillgångar (not 14)		 37 798
Kundfordringar				 50 518
Tillgångar				 165 543

70 791

Uppskjutna skatteskulder (not 16)				 –8 860
Leverantörsskulder				 –83 444

Övervärden
Goodwill				 158 998

Skulder				 –92 304

Kassaflödespåverkande poster vid förvärv av dotterbolag

Summa nettotillgångar

Likvida medel
–187 548
Reglerade tilläggsköpeskillingar och nettokassor
–80 652
Avgår förvärvad kassa				 45 513

Övervärden

73 239

Goodwill				 201 302

Summa kassaflödespåverkande poster			–222 687
Kassaflödespåverkande poster vid förvärv av dotterbolag
Förvärvsrelaterade kostnader om 3 587 KSEK ingår i övriga rörelsekostnader i koncernens resultaträkning för räkenskapsåret 2015.

Likvida medel
–218 241
Reglerade tilläggsköpeskillingar och nettokassor
–47 168
Avgår förvärvad kassa				 75 701

I samband med koncernens förvärv sker ofta en överenskommelse att
en andel av köpeskillingen kopplas till en framtida positiv utveckling av
överlåten verksamhet. Denna konstruktion görs för att ge både säljare
och köpare en trygghet i att skapa bästa möjliga förutsättningar för
överlåten verksamhets fortsatta utveckling. Storleken på köpeskillingen
mäts på olika sätt, tex via verksamhetens ekonomiska överskott eller
utveckling av verksamhetens tjänsteerbjudande.

Summa kassaflödespåverkande poster			–189 708
Förvärvsrelaterade kostnader om 11 993 KSEK ingår i övriga rörelsekostnader i koncernens resultaträkning för räkenskapsåret 2014.
I samband med koncernens förvärv sker ofta en överenskommelse att
en andel av köpeskillingen kopplas till en framtida positiv utveckling av
överlåten verksamhet. Denna konstruktion görs för att ge både säljare
och köpare en trygghet i att skapa bästa möjliga förutsättningar för
överlåten verksamhets fortsatta utveckling. Storleken på köpeskillingen
mäts på olika sätt, tex via verksamhetens ekonomiska överskott eller
utveckling av verksamhetens tjänsteerbjudande.

Det verkliga värdet på överenskommelsen om villkorad köpeskilling uppskattades i samband med upprättande av förvärvsanalyser till
42 241 KSEK samt resultatförd tilläggsköpeskilling om 2 650 KSEK. Det
verkliga värdet redovisas i nivå 3 i verkligt värdehierarkin.
Den intäkt från de förvärvade bolagen som ingår i koncernens resultaträkning sedan förvärvsdatumen uppgår till 204 326 KSEK. De förvärvade
bolagen bidrog också med ett resultat på 19 794 KSEK för samma period.

Det verkliga värdet på överenskommelsen om villkorad köpeskilling
uppskattades i samband med upprättande av förvärvsanalyser till
56 300 KSEK. Det verkliga värdet redovisas i nivå 3 i verkligt värdehierarkin.

Om de förvärvade bolagen skulle ha konsoliderats från 1 januari 2015,
skulle koncernens resultaträkning visa intäkter på 3 591 545 KSEK och
ett resultat på 124 066 KSEK.

Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde.
Verkligt värde på innehav utan bestämmande inflytande i OliviaCare AS
som är ett onoterat företag beräknades genom att använda köpeskillingen vid förvärvet. Köpeskillingen justerades för brister på bestämmande
inflytande och bristen på möjlighet att handla med andelarna, vilket
marknadsaktörer skulle beakta vid bedömningen av verkligt värde på
innehav utan bestämmande inflytande i bolaget.

Rörelseförvärv 2014
Under 2014 har följande bolag förvärvats; N.A Care AB, Selfhelpkliniken
AB inklusive dotterbolag, Säviq Kvinnobehandling AB, AssRe Service
AB, Aagave Assistans AB, Hemservice i Halland AB, Active Omsorg och
Skola i Linköping AB, Assistermeg AS, Vändpunkten Stödboende AB,
Boenheten AS, OliviaCare AS och Accent Consulting & Education AB. I
samtliga förvärv har 100 procent av aktiekapitalet förvärvats förutom i
OliviaCare AS där 51 procent av aktiekapitalet förvärvats.

Den intäkt från de förvärvade bolagen som ingår i koncernens resultaträkning sedan förvärvsdatumen uppgår till 297 798 KSEK. De förvärvade
bolagen bidrog också med ett resultat på 14 480 KSEK för samma period.

Den goodwill på 201 302 KSEK som uppstår genom förvärvet hänför sig
till synergieffekter som förväntas genom sammanslagning av koncernens
och de förvärvade bolagens verksamheter.

Om de förvärvade bolagen skulle ha konsoliderats från 1 januari 2014,
skulle koncernens resultaträkning visa intäkter på 2 986 028 KSEK och
ett resultat på 137 587 KSEK.

Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning. Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för
de förvärvade bolagen samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och
övertagna skulder.
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l N OT 3 5

T RANS AKTIONE R M E D
IN NE H AVAR E UTA N BE S TÄ M M A N D E I N F LY TA N D E

TRA N SA KTION E R M E D NÄ RSTÅ E N DE

Bosana AB äger 100 procent av aktierna i Cayon AB som i sin tur äger
100 procent av aktierna i Team Olivia AB och bedöms ha betydande
inflytande över koncernen.

Förvärv av ytterligare andel i dotterbolag under 2015
Den 24 juni 2015 förvärvade koncernen resterande 55 procent av aktiekapitalet i Team Olivia Danmark Holding ApS för 32 419 KSEK. Koncernen
äger nu 100 procent av aktiekapitalet i Team Olivia Danmark Holding
ApS. Vid tidpunkten för förvärvet var det redovisade värdet av innehav
utan bestämmande inflytande 37 003 KSEK. I samband med förvärvet
bokade koncernen bort innehav utan bestämmande inflytande om 37
003 KSEK och redovisade samtidigt en ökning i eget kapital hänförligt
till Moderbolagets aktieägare om 4 584 KSEK. Effekten på eget kapital
sammanfattas i nedanstående tabell.

Fordringar och skulder avseende närstående vid årets slut:
			
2015

Förvärv av ytterligare andel i dotterbolag under 2014
Den 1 april 2014 förvärvade koncernen resterande 4 procent av aktiekapitalet i Kungsängen i Nora AB för 10 987 KSEK. Koncernen äger nu 100
procent av aktiekapitalet i Kungsängen i Nora AB.Vid tidpunkten för förvärvet var det redovisade värdet av innehav utan bestämmande inflytande
2 322 KSEK. I samband med förvärvet bokade koncernen bort innehav
utan bestämmande inflytande om 2 322 KSEK och redovisade samtidigt
en minskning i eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare om
8 665 KSEK. Effekten på eget kapital sammanfattas i nedanstående tabell.
			 2015

Utöver vad som framgår ovan, finns inga väsentliga transaktioner med
närstående.
l N OT 3 6
E RSÄTTN IN GA R TILL STYRE LSE N
OCH LE DA N DE B E FATTN IN G SHAVA RE

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode.
Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende
ersättningar. Team Olivia skall tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer
och anställningsvillkor som behövs för att kunna rekrytera och behålla
en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål.

2014

Redovisat värde på förvärvad andel av
innehav utan bestämmande inflytande		 37 003
2 322
Erlagd köpeskilling till innehavare utan
bestämmande inflytande			 –32 419 –10 987
Erlagd köpeskilling överstigande redovisat
värde, redovisas i eget kapital			

4 584

2014

Lån till koncernbolag			 13 451
–
Fordran på koncernbolag			 347 405 229 778
varav fordran på moderbolag			 93 029 18 501
Skuld till koncernbolag			 736 543 573 093
varav skuld till moderbolag			 17 433
–

Samtliga befattningshavare har en fast grundlön som kan kompletteras med övriga förmåner samt pension. Lön och övrig ersättning skall
fastställas med hänsyn tagen till kompetens, erfarenhet, ansvarsområde
och prestation. Den fasta lönen revideras årligen. Med andra ledande
befattningshavare avses de 10 (6) personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. VD är inkluderad i andra
ledande befattningshavare i nedanstående tabell.

–8 665

Forts. not 36

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare har betalats ut enligt nedanstående
2015
KSEK

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner1)

Pensionskostnad

Avgångsvederlag

Summa

Styrelseledamöter
Andra ledande befattningshavare (13 personer)

876
9 568

–
–

–
513

–
2 243

–
2 123

876
14 447

Summa ersättningar och övriga förmåner 2015

10 444

–

513

2 243

2 123

15 323

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner1)

Pensionskostnad

Avgångsvederlag

Summa

Styrelseledmöter
Andra ledande befattningshavare (7 personer)

575
9 188

–
–

–
414

–
2 238

–
474

575
12 314

Summa ersättningar och övriga förmåner 2014

9 763

–

414

2 238

474

12 889

2014
KSEK

1) Avser främst förmånsväde för tjänstebil, bostad och resor.
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Pensioner
Pensionsålder för VD är 67 år. Pensionspremien skall uppgå till 30 procent
av den pensionsgrundande lönen. Pensionsålder för övriga ledande befattningshavare är 67–70 år. Ledande befattningshavare i Sverige omfattas
av ITP1. Pensionsavsättningen är 4,5 procent på inkomster upp till 7,5
IBB och 30 procent på inkomster därutöver. Ledande befattningshavare
i Norge och Danmark har pensionsavsättningar på mellan 7–10 procent
av pensionsgrundande lön.

l N OT 3 7
HÄ N DE LSE R E FTE R BA LA N SDAG E N

I januari 2016, efter utgången av räkenskapsåret 2015, har Team Olivia
förvärvat Focus People A/S i Danmark. Focus People är baserat i
Middelfart på Fyn och är stark regional aktör inom personlig assistans i
Syd-Danmark och Midtjylland. Förvärvet innebär att Team Olivia finns
representerade i hela Danmark.
I Norge har under februari restrerande 49 procent av aktierna förvärvats
i OliviaCare AS. Vid en extra bolagsstämma i februari 2016 invaldes Lars
Granlöf som ordinarie styrelseledamot i Team Olivias styrelse. I mars
tillträdde Ulrika Björnör som ny affärsområdeschef för personlig assistans.

Avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida erhålls
ett avgångsvederlag som uppgår till 6 månadslöner. Avgångsvederlaget
avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

I mars 2016 nåddes en överenskommelse i en tidigare tvist med en
uppdragsgivare. Denna innebar att 2,2 MSEK återfördes till resultatet av
den reservation om 5,3 MSEK som gjordes i december 2015.

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig
uppsägningstid om 3 – 8 månader. Vid uppsägning från företagets sida
utgår som regel inget avgångsvederlag.
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INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder,
IFRS, sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god
redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger
en rättvisande översikt 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. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts
för utfärdande av styrelsen den 26 april 2016. Koncernens och moderbolagets resultaträkningar och balansräkningar kommer att föreläggas på
årsstämma den 19 maj 2016 för fastställelse.
Stockholm den 26 april 2016

Gunnel Duveblad		
Styrelseordförande		

Kristina Axén Olin
Styrelseledamot

Lars Granlöf
Styrelseledamot

Mats Palmblad
Styrelseledamot

Dan Olsson
Verkställande direktör

Andreas Hiller
Styrelseledamot

Christina Widerberg Söderholm
Styrelseledamot

Hans Wikse
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 27 april 2016

Niklas Renström
Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers AB
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Per Jardetun
Styrelseledamot

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse till årsstämman i Team Olivia AB, org.nr 556742-0731

bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Team Olivia AB för år 2015. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 28–66.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

S TYRE LS E NS OCH V ERKSTÄ LLA ND E
DI RE KTÖRENS A NSVA R FÖR Å RSRED OV ISNINGEN
OC H KON C ERNRED OV ISNINGEN

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild
enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av
EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi
även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Team Olivia AB för år 2015.
STYRELSENS OCH VERK STÄLLANDE
DIREK TÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

RE VI S ORN S A NSVA R

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision.Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

REVISO RNS ANSVAR

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av
vår revision.Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen
och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision
av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.Vi
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.
UTTALANDEN

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
UTTALAN DEN

Stockholm den 27 april 2016

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2015
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande

PricewaterhouseCoopers AB
Niklas Renström
Auktoriserad revisor
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LEDNING

Ledning

DA N O LS S ON

EVA JONBACKER

CECILIA CATO

A DA M N E R E L L

A N NE W I DE L L

J O H A N V I K ST R Ö M

VD / koncernchef fr.o.m.
mars 2015
Utbildning: Studier i
ekonomi
Tidigare befattningar:
VD / koncernchef Neron
Hälso- & Sjukvårdsutveckling AB, VD /
koncernchef Unilabs och
VD Capio Diagnostik AB.

Finanschef
Tf VD t.o.m. mars 2015
Utbildning: Civilekonom
Anställd sedan 2008
Tidigare befattningar:
CFO Data Respons AB
och CFO Know IT AB.

HR-chef
Utbildning: Personalvetare, Fil. kand. i Psykologi
Anställd sedan 2009
Tidigare befattningar:
HR-konsult HRG Nordic
och HR Business Partner
Eniro.

IT-chef
Utbildning: Fil.mag Dataoch Systemvetenskap
Anställd sedan 2015
Tidigare befattningar:
CTO Neron HSU AB
och CIO Betania Organisationsmedicin AB.

Kvalitetsansvarig
Utbildning: Ålderdomshemsföreståndare
Anställd sedan 2008
Tidigare befattningar:
VD Olivia Hemtjänst,
Avdelningschef Haninge
kommun, Riksbyggen
och Frösunda Vårdcentrum.

Förvärvsansvarig
Utbildning: Civilekonom
Anställd sedan 2014
Tidigare befattningar:
Förvärvsansvarig
Frösunda Omsorg och
Corporate Finance PWC.

JOHA NNA
RA STA D

JA N W I L K E N

K J E T I L Ø R B E CK

Affärsområdeschef
Danmark
Utbildning:
Elevuddannelse i Posten,
HD (graduate diploma)
i organisation
Anställd sedan 2014
Tidigare befattningar:
Director of operations
Compass Group
Danmark, CEO Elite
Miljø och Business Unit
chef Post Danmark.

Affärsområdeschef
Norge
Utbildning: Civilekonom
Anställd sedan 2015
Tidigare befattningar:
VD Frambu kompetens
senter för sällsynta
diagnoser, VD NKI
Nettstudier och VD
The Performance Group
(Consulting).

Affärsområdeschefer

U LRIC A BJÖ RNÖ R

STEFA N LA HTI

Affärsområdeschef
Personlig Assistans
Utbildning: Civilekonom
Anställd sedan 2016
Tidigare befattningar:
VD Allianceplus AB,
Regionchef Riksbyggen,
Chef Fastighetsförvaltning ISS, VD Consess,
Affärsområdeschef
Manpower, Ekonomichef
Radisson SAS Hotels,
Operativ chef SSP
Restaurants och
Försäljningschef EFG.

Affärsområdeschef
Omsorg
Utbildning: Management
& socialjuridik
Anställd sedan 2015
Tidigare befattningar:
VD Misa AB, Regionchef
Alviva AB, Fabrikschef
Infineon Technologies,
Ericson Microelectronics
AB och Produktionschef
Ericsson Components AB.

Affärsområdeschef
Hemtjänst
Utbildning: Civilekonom
Anställd sedan 2013
Tidigare befattningar:
Investment Manager
Procuritas, Associate
BC Partners och
Associate ABN
AMRO Bank.
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S T Y R E LS E

Styrelse
Ordinarie ledamöter

G U NNEL DUVEBLA D

KRISTINA AXEN-OLIN

LA R S G R A N LÖ F

A N DR E A S H I L L E R

PE R JA R DE T U N

Styrelseordförande sedan 2012
Utbildning:
Systemvetarutbildning
Övriga uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande HiQ International AB, Global Scanning
A/S och Stiftelsen Ruter Dam.
Styrelseledamot i bl.a. Sweco
AB, Dustin Group AB och
PostNord AB.

Styrelseledamot sedan 2012
Utbildning:
Musiklärarexamen Kungliga
Musikhögskolan,
Skolledarutbildning
Övriga uppdrag/befattningar:
Ordförande i Junibacken, Surfa
Lugnt, Bergnäsets Vägförening
och ledamot i Livelihoods
Advisory Board.

Styrelseledamot sedan 2016
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag/befattningar:
Chief Finanacial Officer Coop
Sverige AB.

Styrelseledamot sedan 2015
Utbildning: Civilingenjör och
Civilekonom
Övriga uppdrag/befattningar:
Styrelsemedlem i Northstar.

Styrelseledamot sedan 2007
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag/befattningar:
Vd Lorab AB.

Suppleanter

MATS PALMBLA D

Styrelseledamot sedan 2007
Utbildning: Civilingenjör, MBA
Övriga uppdrag/befattningar:
VD PK Partners AB Stockholm och Styrelseledamot
Farma Holding AS.

CHRISTINA
WIDERBERG
SÖDERHOLM

Styrelseledamot sedan 2015
Utbildning: Fil kand beteendevetenskap, socionomexamen
Övriga uppdrag/befattningar:
Konsultuppdrag inom hälsooch sjukvård i eget företag
och styrelseuppdrag ALMI
Stockholm-Sörmland.

H A N S W I K SE

K A R ST E N I N DE

DA NI E L SCH U SS

Styrelseledamot sedan 2007
Utbildning: Civilingenjör, MBA

Styrelsesuppleant sedan 2015
Utbildning: Gymn. dir., Fil. kand
Team Olivias grundare
Övriga uppdrag/befattningar:
Styrelseuppdrag i Njautar AB,
Gotlandsbyggen AB, Break
a New Ground AB, Visby
Creperie & Logi, Almaskolan
AB, Atletica gymnasiet AB,
Stockholms Idrottsgymnasium
AB, Alma Mater AB, Independent Investment AB, Viktoria
AB, Avacado AB, Our Story
AB, IFK Stocksund Intressenter
AB, Integrationsakademin AB,
KFUM Stocksund och Svenska
Downhill Skateboardföreningen.

Styrelsesuppleant sedan 2014
Utbildning: Civilingenjör och
Civilekonom
Övriga uppdrag/befattningar:
Investment Manager, Procuritas.

Övriga uppdrag/befattningar:
Styrelseuppdrag i Dantherm
HVAC Holding AS, Fidelix
Holding OY och Farma
Holding AS.
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Revisor
N I K LA S R E N ST RÖ M

Auktoriserad revisor

FEMÅRSÖVERSIKT

Femårsöversikt
KSEK

20151)

20141)

20131)

20121)

20111)

Resultaträkning
Rörelseintäkter
EBITA
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Årets resultat

3 430 767
195 891
179 141
–24 478
154 663
115 855

2 837 519
130 884
120 531
–17 231
103 300
76 690

2 259 757
130 292
127 734
–7 153
120 581
91 484

1 760 506
99 116
62 918
–5 735
57 183
34 353

1 429 035
81 316
50 936
–5 002
45 933
24 845

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Likvida medel
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Balansomslutning

1 104 005
125 452
403 621
575 301
610 136
1 589 058

930 291
116 714
362 236
299 158
610 236
1 271 629

637 647
103 366
292 328
108 340
517 342
918 010

457 492
56 759
198 977
133 525
330 947
663 449

374 823
60 018
139 192
119 617
271 740
530 547

Kassaflöde
Kassaflöde från löpande verksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde

168 001
–244 597
88 396
11 800

165 591
–253 703
101 990
13 878

109 864
–112 291
49 010
46 584

82 974
–71 278
–15 451
–3 755

64 625
–97 493
57 026
24 158

5,7
5,2
417 345
25,4
6 234

4,6
4,2
232 935
28,5
5 423

5,8
5,7
110 437
31,8
4 618

5,6
3,6
106 778
30,0
3 666

5,7
3,6
81 630
26,2
3 483

Aktiedata
Resultat per aktie, SEK, räknat på resultat hänförligt					
till moderbolagets aktieägare under året
61,5
38,7
49,2
19,0
Antal aktier
1 807 235
1 807 235
1 807 235
1 807 235

13,7
1 807 235

Nyckeltal
EBITA-marginal, %
Rörelsemarginal, %
Nettoskuld
Soliditet, %
Medelantal heltidsanställda

1) År 2015, 2014 och 2013 redovisas enligt IFRS standard. År 2012 och 2011 har ej omräknats enligt IFRS standard.
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DEFINITIONER

Definitioner
Finansiella definitioner
E B I TA

Rörelseresultat (EBITA) avser resultat före
avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, finansiella poster och skatt.

K A S S A F LÖ D E F R Å N D E N
LÖ PA N D E V E R K S A M H E T E N

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital.
O R G A N I S K T I L LVÄ X T

E B I TA - M A R G I N A L ( % )

Förändring i rörelseintäkt för jämförbara
enheter.

Rörelseresultat (EBITA) dividerat med
rörelseintäkterna.
MEDELANTAL HELTIDSANSTÄLLDA

Medelantalet heltidsanställda under
rapporteringsperioden.
N E T TO S K U L D

Räntebärande skulder reducerat med likvida
medel.

R E S U LTAT P E R A K T I E

Nettoresultat i SEK för moderbolaget i
relation till genomsnittligt antal aktier.
R Ö R E LS E M A R G I N A L ( % )

Rörelseresultat dividerat med
rörelseintäkterna.

R Ö R E LS E R E S U LTAT

Rörelseresultat avser resultat före finansiella
poster och skatt.
SOLIDITET

Eget kapital dividerat med totala tillgångar.
S K U L D S ÄT T N I N G S G R A D

Räntebärande skulder dividerat med eget
kapital.
Å R E T S R E S U LTAT

Årets resultat är det slutliga resultatet enligt
bokslutets resultaträkning och beräknas
genom att samtliga kostnader dras ifrån
rörelseintäkterna.

Branschspecifika termer
BA R N E V E R N

Norska staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar för administration av norska
barnskyddslagen, Lov om barnevernstjänster.
BUFDIR

Barne-, ungdoms- och familjedirektoratet. Det
norska centrala organet för administration
och drift av barnomsorg.
B U F E TAT

Den norska myndigheten Barne-, ungdomsog familjeetaten består av fem regionkontor
och tillser boenden och familjehem utifrån
kommunernas behov.
LO U

Lagen om offentlig upphandling.

B PA

Brukarstyrd Personlig Assistans. Brukaren som
beviljas BPA har rätt att själv bestämma hur
assistansen ska organiseras och vem som ska
utföra den.
BRUKARE

Person som får, eller som är föremål för en
utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.
HVB

Hem för vård eller boende. Behandlingshem
som tar emot individer för vård eller behandling i förening med boende. Detta kan vara
barn och ungdomar som av olika anledningar
inte kan bo hos sina familjer, samt vuxna med
olika sociala problem som behöver vård och
stöd kring sitt eget boende.
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I VO

Inspektionen för vård och omsorg i Sverige.
IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn
och tillståndsprövning inom hälso och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen
för stöd och service till funktionshindrad.
LO V

Lagen om valfrihetssystem i vården i Sverige.
LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala
verksamheter genom att överlåta valet av
utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster
till brukaren eller patienten.
LS S

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Sverige. Syftet med lagen är att
människor med funktionsnedsättningar ska få
det stöd som behövs för att kunna leva ett
så självständigt liv som möjligt. LSS är en så
kallad rättighetslag.

KO N TA K T I N F O R M AT I O N

Kontaktinformation
TEAM OLIVIA

BOENHETEN

N A CARE

RT F L

A C T I V E O M S O R G O C H S KO L A

B O N Z I P E R S O N L I G T S TÖ D

N O R D S T R Ö M A S S I S TA N S

SELFHELPGRUPPEN

A C C E N T C O N S U LT I N G
& E D U C AT I O N

CJS LEDSAGARSERVICE

O L I V I A DA N M A R K

SELFHELPKLINIKEN

CENTER FÖR
VÅ R D O C H O M S O R G

OLIVIA HEMTJÄNST

S O L H AU G E N

OLIVIACARE

S ÄV I K
BEHANDLINGSHEM

Vendevägen 85 A
182 91 Danderyd
08-514 201 50
www.teamolivia.se
Nya Tanneforsvägen 55
582 42 Linköping
013-14 23 23
www.activeomsorg.se

Nya Tanneforsvägen 55
582 42 Linköping
013-465 06 78
www.accentinfo.se
A K T I V A S S I S TA N S

Verkstadsgatan 13
904 32 Umeå
090-820 02 03
www.aktivassistans.nu

Waldemar Thranesgt. 6 B
0131 Oslo, Norge
+45 22 93 00 91
www.boenheten.no
Skarpnäcks Allé 60
128 33 Skarpnäck
08-588 926 00
www.bonzi.se

Katarina Bangata 61
116 42 Stockholm
08-615 00 52
www.ledsagarservice.se

FOCUS PEOPLE

A M BA S S

HEMSERVICE I HALLAND

A S S I S TA N S B O L A G E T

INRE KRAFT

Degelvägen 2
610 14 Rejmyre
011-13 91 36
www.ambass.se
Aspholmsvägen 12 A
702 27 Örebro
019-603 22 90
www.assistansbolaget.se

A S S I S TA N S LOT S E N

Ringvägen 2
831 34 Östersund
063-391 01 00
www.assistanslotsen.com
ASSISTERMEG

Knud Holms gate 3
4005 Stavanger, Norge
+47 529 775 70
www.assistermeg.no
A S S R E A S S I S TA N S
I DA L A R N A

Dalagatan 4
792 32 Mora
0250-386 01
www.assre.se

B I L LS B O &
UTBILDNINGSGÅRD

Åkerby 213
819 61 Skärplinge
0294-211 74
www.billsbo.se

Vendevägen 85 A
182 91 Danderyd
08-783 79 88
www.nordstromassistans.se
Hørkær 16, 2.sal
2730 Herlev, Danmark
+45 888 871 71
www.oliviadanmark.dk

Vendevägen 85 A
182 91 Danderyd
08-514 201 50
www.oliviahemtjanst.se

Ekeby bruk, ingång A1
752 75 Uppsala
018-44 40 600
www.cvo.se

A AT I S V E R I G E

Stubbengatan 2
703 44 Örebro
019-603 77 00
www.assistanstillsammans.se

Tjärhovsgatan 56
116 28 Stockholm
08-452 06 55
www.nacare.se

Jernbaneveien 6A
1400 Ski, Norge
+47 22 98 00 00
www.olivianorge.no

Algade 67, 1. sal
5900 Middelfart
+45 223 331 12
www.focus-people.dk

OLIVIA OMSORG

Packhusgränd 6
111 30 Stockholm
08-514 201 50
www.oliviaomsorg.se

Skördevägen 1 A
434 40 Kungsbacka
0300-54 12 00
www.hemservice-halland.se

OLIVIA
P E R S O N L I G A S S I S TA N S

Kyrkgatan 30
961 34 Boden
0921-664 30
www.inrekraft.se

Vendevägen 85 A
182 91 Danderyd
08-514 201 50
www.oliviapersonligassistans.se

K A J A N F R I S KO L A

OLIVIA REHABILITERING

Ulleråkersvägen 42 B
756 43 Uppsala
018-15 43 05
ww.kajanfriskola.se

Vendevägen 85 B
182 91 Danderyd
08-522 509 30
www.oliviarehabilitering.se

KLARAGÅRDEN

O R R E N S VÅ R D & O M S O R G

Vallsberg Backgård 1
590 21 Väderstad
0142-700 30
www.klaragarden.se

Rosenbergsvägen 2
131 52 Nacka Strand
08-715 91 60
www.orrens.se

KUNGSÄNGEN I NORA

Prästgatan 16
713 31 Nora
0587-155 60
www.kungsangensgruppboende.se
M A G I TA S KO L A N

PÄ R S O N E S S O N

Drottningholmsvägen 10
112 42 Stockholm
08-410 600 01
www.parsonesson.se
R E H A BA S S I S TA N S

Sjöbjörnsvägen 5
117 67 Stockholm
08-640 70 18
www.magitaskolan.se

Brunnshusgatan 19
871 32 Härnösand
0611-221 01
www.rehabassistans.se
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Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen
08-711 40 00
www.rtfl.se
Gyllenstiernsgatan 8
115 26 Stockholm
08-667 91 90
www.selfhelp.se
Hemmansvägen 7
826 62 Norrala
0270-707 80
www.selfhelp.se
Haugenveien 45
2720 Grindvoll
+47 613 267 00

Vedgårdsvägen 9
783 22 Säter
0225-566 30
www.savik.se

S ÄV I Q
KVINNOBEHANDLING

Ulfshyttan 31
781 96 Borlänge
0243-25 11 05
www.saviq.se

TA L L K U L L E N S
HVB HEM

Nyhemsgatan 40
641 51 Katrineholm
0150-135 00
www.tallkullen.se
VESTERLED

Sjøhuskleiva 7
5503 Haugesund
+ 45 527 082 80
www.vesterled.org
VILJAN ASPERGER
CENTRUM

Hopslagarvägen 28 D
730 60 Ramnäs
0220-350 85
www.viljan.se

V I L J A N F R I S KO L A

Bergslagsvägen 17
730 60 Ramnäs
0220-350 86
www.viljanfriskola.se

VÄ N D P U N K T E N S
S TÖ D B O E N D E

Sveaborgsgatan 22
784 67 Borlänge
0243-807 09
www.vandpunkten-stodboende.se

Text, form och produktion: Team Olivia, Oxenstierna & Partners och Soformia. Tryck: Åtta45, 2016
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