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DET HÄR ÄR TEAM OLIVIA

TEAM OLIVIA

Team Olivia består av en grupp företag som
erbjuder tjänster inom vård och omsorg:
personlig assistans, omsorgsboenden, skolor med särskilt stöd, behandling, hemtjänst
samt rehabilitering.Vi finns i Sverige, Norge
och Danmark.
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Team Olivia vill skapa möjligheter för
människor att få ett rikt och utvecklande
liv, oavsett funktionshinder 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.

2014

God
tillväxt
och
lönsamhet

2014 blev ett bra år för Team Olivia. Vi har en stabil
verksamhet och vi fortsatte att växa enligt vår plan.
Flera förvärv genomfördes i både Sverige och Norge och
vi är 35 verksamma bolag på 115 orter i Skandinavien.

Å R E T I KO RT H E T

ÅRET I SIFFROR

l Under 2014 växte Team Olivia 26 procent varav 6 procent
organisk tillväxt och 20 procent via förvärv. Rörelsemarginalen EBIT var 4,2 procent.

Omsättning, MSEK
Rörelseresultat, MSEK

l Under 2014 förvärvade Team Olivia tolv företag varav fyra
inom personlig assistans, sju inom omsorg samt ett inom
hemtjänst. Förvärven tillförde en omsättning om 446 MSEK
på helårsbasis.

Rörelsemarginalen (EBIT), %
Resultat efter finansiella poster, MSEK

2014

2013

2 838

2 260

121

128

4,2

5,6

103

121

1 271

918

28,5

31,8

l Under året har vi etablerat oss på den norska marknaden,
inom områdena personlig assistans och ungdomsomsorg.

Balansomslutning, MSEK

l Viktiga fokusområden har varit att vidareutveckla kvalitetsledningssystemet, att hitta bättre sätt att mäta resultat i vården, och att bygga vårt nya koncept Vårdkedjan.

Antal kunder

4 001

3 529

Medelantal anställda

5 742

4 618

l Dan Olsson tillträdde som ny koncernchef efter årsskiftet.
Han kommer närmast från Neron Hälso- och Sjukvårdsutveckling AB.

Antal dotterbolag

35

24

115

94

Q1
Kvartal 1: Förvärv av tre
bolag i Norge, inom personlig assistans och omsorg samt
förstärkning inom behandling
med förvärven Selfhelp och
SäviQ.

Soliditet, %

Antal verksamhetsställen

Q2

Q3

Q4

Kvartal 2: Olivia Omsorg
vinner två LSS-anbud varav
ett i Rinkeby (7 enheter) och
ett i Nacka. Vi inviger ett nytt
LSS-boende på Gotland samt
förvärvar Active Omsorg i
Linköping och Vändpunkten.

Kvartal 3: Stärker vår
position inom personlig assistans genom förvärv av AssRe
i Mora samt öppnar nytt
assistanskontor i Västerås.

Kvartal 4: Utses till ett
superföretag av Veckans
Affärer samt positionerar
Vårdkedjan inom affärsområdet omsorg. Affärsområdet
hemtjänst bildas.
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DET HÄR ÄR TEAM OLIVIA

Det här är Team Olivia
Ett växthus för entreprenörer inom vård och omsorg
Team Olivia startade för att ge människor möjlighet till ett rikt och utvecklande liv oavsett funktionsnedsättning
eller annan utsatt situation. Vår dröm är att bidra till ett bättre samhälle för våra kunder genom att öka mångfalden, och därmed valfriheten, i vår gemensamt finansierade välfärd. Vi vill vara ett innovativt och kompetent
vård- och omsorgsföretag, och ett naturligt första val – både för våra kunder och för samhället i stort.

S Å V I L L V I VA R A

H I S TO R I A

Vårt uppdrag är att stödja människor som befinner sig i ett
utsatt läge.Våra uppdragsgivare är personer med en fysisk funktionsnedsättning eller en kombination av flera faktorer som begränsar eller förhindrar ett självständigt liv. Därför är det avgörande för vår verksamhet att vi bemöter våra kunder på ett sätt
som är både seriöst och generöst. Vår värdegrund handlar om
människors lika värde och den är ständigt närvarande i allt vi gör.

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. Vi är cirka 8 800 medarbetare i 35 bolag
fördelade på 115 orter i Sverige, Norge och Danmark. I slutet
av 2014 hade vi över 4 000 kunder.

• Kunskap är avgörande för vår verksamhet – i allt vi gör
måste vi vara kunniga och professionella. Det säkerställer vi
genom ständig kompetensutveckling.
• Känsla är ett ledord i alla våra verksamheter. Våra kunder
befinner sig inte sällan i underläge. Därför är det viktigt att vi i
alla lägen står upp för våra uppdragsgivare och bemöter dem
med respekt och empati.

OM SÄTTNI NG
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OMSÄTTNING
PER VERKSAMHETSOMRÅDE

EBIT

2012

2013

2014

Hemtjänst 8,0% Rehabilitering 0,3%
Omsorg 16,6%

Personlig
assistans 75,1%

2

EBIT

Under den senaste femårsperioden har Team Olivia växt stadigt. Omsättningen
har ökat med 170 procent.

Personlig Assistans utgör tre fjärdedelar av verksamheten. Omsorg har ökat sin
andel av verksamheten under året.
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Sverige

Övriga Norden

FA K TA S V E R I G E

FA K TA Ö V R I G A N O R D E N

Omsättning, MSEK
EBITDA
EBITDA, %
Antal verksamhetsställen
Antal kunder
Antal anställda

PERSONLIG ASSISTANS

Personlig assistans i Sverige
är Team Olivias största affärsområde, med elva bolag
runt om i landet. Vi erbjuder
vård, omsorg och service till
personer med funktionsnedsättning.

HEMTJÄNST

Bolagen inom affärsområdet hemtjänst bistår
med omsorg, service och
ledsagningstjänster till äldre
och personer med särskilda
behov.

2 468
177,0
7,2
106
3 659
7 667

Omsättning, MSEK
EBITDA
EBITDA, %
Antal verksamhetsställen
Antal kunder
Antal anställda

OMSORG

NORGE

Affärsområdet omsorg har
flera olika typer av verksamheter – omsorgsboende,
skolor och behandling.
Gemensamt för bolagen
är att de hjälper människor
som på olika sätt befinner
sig i utsatta situationer.

Personlig assistans i Norge
erbjuder tjänster till personer med funktionsnedsättningar, främst inom ramen
för lagen om brukarstyrd
personlig assistans, BPA, men
också hemhjälp vid sjukdom,
stödkontakt och andra
socialtjänster.

REHABILITERING

DA N M A R K

Rehabilitering erbjuder
intensiv rehabilitering för
dem som behöver hitta ny
styrka, teknik och motivation efter en sjukdom eller
olycka.

Personlig assistans i Danmark
erbjuder stöd till människor
som har nedsatt fysisk eller
psykisk förmåga. Vi samarbetar med nära hälften av
Danmarks kommuner.
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370
15,6
4,2
9
342
1 181

Vår verksamhet inom
ungdomsomsorg i Norge
består av två delar, familjehemsomsorg och boenden
för ungdomar med särskilda
behov.

Team Olivia
är etablerade
i hela
Skandinavien

V D - KO M M E N TA R

VD-kommentar
Händelserikt år – med fortsatt god tillväxt
Genom att samla duktiga vårdföretagare i ett team skapar Team Olivia en omsorg som bygger på kunskap och
känsla. Det är ett koncept som ligger i tiden. 2014 har vi tagit stora steg framåt inom flera områden.

Kvalitetsarbetet gagnar hela Team Olivia. Under 2015 påbörjar
vi arbetet med att lyfta över de lärdomar vi gjort inom omsorg
till personlig assistans och hemtjänst.

Under våren 2015 tillträdde jag som koncernchef. Jag kommer
till en ung och framgångsrik koncern som sedan starten 2001
skapat ett starkt erbjudande som tilltalar många, såväl brukare
och kunder som medarbetare och entreprenörer inom vård
och omsorg.

VÅ R D K E D J A N – M E D K U N D E N I C E N T R U M

Kvalitet handlar om mer än att följa lagar och regler. För oss är
det viktigt att hjälpa våra kunder, brukare, boende och klienter
att må bra genom alla vårdinstanser. Därför har vi under året
startat vårt nya initiativ Vårdkedjan, där vi tar helhetsansvaret
från inskrivning till avslutad behandling. Arbetssättet är bra för
alla – klienten eller brukaren får ökad trygghet, myndigheten får
minskad arbetsbörda, och vi får möjlighet att hjälpa den enskilda
individen på ett bättre sätt.

2014 blev ett händelserikt år för Team Olivia. Vi har gjort 12
förvärv och gått in i Norge, där vi nu är marknadsledande på
den privata marknaden för personlig assistans. Vi har tagit stora
kliv framåt i utvecklingen av vårt kvalitetsarbete. Vi fortsätter
tillsammans med våra medarbetare att växa och förbättra vår
verksamhet, vilket ger oss allt bättre förutsättningar att leverera
god omsorg.
Under året ökade vår nettoomsättning till 2 838 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 26 procent, varav 6 procent var
organisk. Rörelsemarginalen landade på 4,2 procent. Samtliga
affärsområden har under året fortsatt att växa.

S TO R P OT E N T I A L I N O R G E

På den svenska marknaden ser vi fortsatt goda utvecklingsmöjligheter, men på sikt stabiliseras marknadens tillväxt. Under de
senaste två åren har Team Olivia också påbörjat etablering i
både Danmark och Norge. I Norge ser vi en ökad efterfrågan
av de tjänster vi erbjuder. Inom personlig assistans infördes 1
januari 2015 en rättighetslagstiftning, som innebär att fler brukare fått möjlighet att själva välja utförare, vilket betyder att den
privata marknaden för personlig assistans har stora möjligheter
att växa. Här är Team Olivia väl positionerade genom vårt dotterbolag AssisterMeg. Inom ungdomsomsorgen och familjehem
är behoven stora och vi har där en stark position genom våra
bolag Boenheten, Vesterled och Olivia Norge.

V I F O RT S ÄT T E R VÅ R S AT S N I N G PÅ K VA L I T E T

Våra kunder befinner sig nästan alltid i en utsatt situation. Därför är det avgörande att varje kund känner sig trygg och nöjd
i den vardag som vi hjälper till att skapa. God kvalitet är en
avgörande fråga för att kunna uppnå detta och dessutom en
grundförutsättning för att kunna verka inom vår bransch.
Under året har vi därför fortsatt vår satsning på systematisering av kvalitetsarbetet. Affärsområde omsorg visar vägen. Vi
har bland annat inlett införandet av digitaliserade egenkontroller som ett stöd för verksamheten att kontinuerligt och systematiskt följa upp att vi uppfyller de formella krav som ställs
genom lagar och föreskrifter. Vi har även utvecklat och infört
en kvalitetssäkringsprocess där bolagen medverkar till att granska varandras verksamheter. En annan del av vårt kvalitetsutvecklingsarbete är vårt samarbete med Karolinska Institutet, där
vi nu, inom affärsområdet omsorg arbetar med att utarbeta
en vetenskaplig metod for att mäta och följa upp vårdresultat.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 2015

Inför 2015 är vårt mål att fortsätta växa genom utvalda förvärv
som stärker vårt erbjudande. Vi ser också möjligheter att förbättra den organiska tillväxten i våra befintliga verksamheter. Vi
följer utvecklingen på den norska och danska marknaden med
stort intresse och i Sverige kommer vi att fortsätta vår satsning
på kvalitetsfrågor och vårdkedjor.
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Dan Olsson, Koncernchef /Vd och Eva Jonbacker, CFO.

Det nya året kommer också med en del utmaningar. Inom personlig assistans pressas marginalerna när rabatten på arbetsgivaravgifter för unga börjar tas bort och vi jobbar hårt för att
använda assistanspengarna på bästa möjliga sätt för brukarna.
Inom omsorg kommer kvalitetssäkring av nyförvärvade fastigheter bli en nyckelfråga för fortsatt tillväxt. Hemtjänst har en
stor utmaning i att anpassa verksamheten till de nya tidrapporteringssystemen som har införts i flera kommuner. I Danmark
fortsätter vi att utvidga vårt erbjudande och på den norska
marknaden förbereder vi oss nu för en ökad efterfrågan.

följning, är för mig grundläggande för utveckling. Våra folkvalda
politiker borde därför inte överväga att begränsa, utan tvärtom,
förbättra förutsättningarna för seriösa entreprenörer att bidra
till ökad mångfald genom att komplettera den offentligt producerade vården och omsorgen.
F L E R V I L L B L I E N D E L AV T E A M O L I V I A

Inom Team Olivia kombinerar vi det lilla företagets flexibilitet
och närhet till omsorgstagarna med det stora företagets resurser, nätverk och uthållighet. Det är därför glädjande att konstatera att många bolag visar intresse för att bli en del av Team
Olivia. Genom att bjuda in fler engagerade entreprenörer i vårt
team, hoppas vi på att tillsammans kunna göra skillnad för ännu
fler människor i utsatta situationer.

TEAM OLIVIA FYLLER EN VIKTIG ROLL

Idag ifrågasätts de privata välfärdsbolagens existensberättigande
i Sverige. I möten med mina nya kollegor slås jag av det stora
engagemang och den stolthet som ligger i att skapa en bra
vardag för våra kunder. Jag ser också att både omsorgstagare,
medarbetare och entreprenörer söker till sig till Team Olivia
och kollegor i branschen för att de ser olika möjligheter att vara
delaktiga i och utveckla den vård och omsorg som efterfrågas.
Valfrihet för både kunder och medarbetare, kombinerat med
stabila förutsättningar, tydliga kvalitetskrav och noggrann upp-

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ert fantastiska
engagemang som gör en viktig skillnad för många människor
varje dag, året om.
Dan Olsson
Koncernchef /Vd
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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. I ett litet företag finns den flexibilitet,
det engagemang och de lokala kontakter som gör det möjligt att erbjuda vård och omsorg av god kvalitet. Vi i
Team Olivia vill fungera som ett växthus för entreprenörsdrivna företag som erbjuder vård-, omsorgs- och servicelösningar till människor i ett utsatt läge.

varumärke. På så sätt kan vi behålla drivkraften hos entreprenörerna, men också småskaligheten i verksamheten och de viktiga
personliga relationerna i den egna kommunen.

FRIHET I VERKSAMHETEN SKAPAR DRIVKRAFT

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.

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. Tillsammans
arbetar våra bolag med viktiga initiativ som kvalitetsledningssystem och vårdkedjor. 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.

Istället för detaljerad styrning av våra bolag satsar vi på att ta
tillvara bolagens drivkraft. För att göra detta möjligt har vi skapat en platt organisation med korta beslutsvägar och begränsade centrala funktioner. Huvudkontoret fungerar främst som
ett bollplank till lokala företagsledare och erbjuder det stöd som
en större koncern kan ge. Varje bolag har en affärsplan som
följs upp med fokus på bland annat ekonomi och kvalitet, men
har i övrigt frihet att själv utveckla sin verksamhet under eget

Malmökontoret hos Nordström Assistans, ett av Team Olivias dotterbolag.
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Sverige

Övriga Norden

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

NORGE

Aktiv Assistans i Norr
Aktiv Assistans Tillsammans
Ambass
Assistansbolaget i Örebro
Assistanslotsen
AssRe Service
Boenheten
BonZi personligt stöd
Inre Kraft i Norr
NA Care
Nordström Assistans
Olivia Personlig Assistans
Rehabassistans
RTFL Care

AssisterMeg
Boenheten
Olivia Norge
Vesterled

OMSORG

Accent Consulting & Education
Active Omsorg
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

DA N M A R K

Olivia Danmark

Team Olivia
finns representerade
på 115 orter runtom
i Sverige, Norge
och Danmark.

HEMTJÄNST

CJs Ledsagarservice
Hemservice i Halland
Olivia Hemtjänst
REHABILITERING

Olivia Rehabilitering

Karta per den 31 mars 2015

VÅ R D M A R K N A D E N

Vårdmarknaden
i Sverige, Norge och Danmark
Team Olivia är en av de större privata aktörerna på den privata marknaden för vård och omsorg i Norden, särskilt
inom personlig assistans. Med start under 2013 påbörjade vi etableringen på den danska marknaden och under
2014 även i Norge, men fortfarande är mer än 80 procent av vår verksamhet på den svenska marknaden.

tamenten för mindre företag att ansluta sig till större koncerner.
I nuläget står de 10 största aktörerna, där Team Olivia ingår, för
drygt 40 procent av den privata marknaden för vård och omsorg. Konsolideringstrenden har dock avtagit, mycket på grund
av minskande privatiseringstakt inom svensk vård och omsorg.
Dessutom vänder nu flera av de stora företagen i branschen
blicken mot våra grannländer och minskar sitt fokus på den
svenska marknaden.

SVERIGE

Den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige
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. Politiska beslut bestämmer hur mycket av verksamheten som får utföras av privata aktörer och därmed storleken på
marknaden. Sedan 2009, när lagen om valfrihetssystem i vården
(LOV) infördes, har marknaden vuxit, men tillväxttakten har avtagit de senaste åren.

Team Olivia på den svenska marknaden
På den svenska marknaden delar Team Olivia in verksamheten
i tre affärsområden: personlig assistans, omsorg (boende inom
LSS och HVB, missbruk/beroende, ungdomsvård, ensamkommande flyktingbarn, friskolor, familjehem) och hemtjänst. De
som köper våra tjänster är:

Traditionellt sett har vård- och omsorgsmarknaden i Sverige
bestått av ett stort antal mindre företag. På senare år har sektorn konsoliderats allt mer, inte minst till följd av ökande krav
på aktörerna, till exempel inom kvalitet och faciliteter. Stora företag med resurser kan enklare uppfylla kraven, vilket ökar inci-

• 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.

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

• Brukare som själv har valt ett av våra bolag som utförare
inom ramen för LSS, men utanför kommunens eller landstingets regi.

Miljarder SEK
50

• Individen, via rättighetslagstiftning.

40

• Elever som har valt någon av våra skolor genom det fria
skolvalet.

30

Personlig assistans
Cirka 61 procent av marknaden drivs i privat regi men det finns
stora lokala skillnader i privatiseringsgrad. Marknaden växer
fortfarande, dock i en långsammare takt än förut, samtidigt som
konkurrensen blir hårdare. Inför 2015 har den rekordlåga höjningen av schablonersättningen per timme påverkat branschen.
Vi kommer även att se ökade personalkostnader då rabatten
på arbetsgivaravgifter för unga tas bort samt en omläggning till
efterskottsersättning i framtiden, vilket kommer att bli en stor
finansieringsutmaning för företagen i branschen.
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■ Personlog assistans

2007
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■ Omsorg med boende*

2010

2011

2012
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■ Socialtjänstrelaterad omsorg**

* Inklusive äldreomsorg, behandlingshem, särskilda boendeformer, missbruksvård
** Inklusive hemtjänst, familjehemsvård, daglig verksamhet
Källa: "Den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv."
Grant Thornton, november 2014
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VÅ R D M A R K N A D E N

Den 1 januari 2015 infördes en rättighetslagstiftning, som innebär att alla brukare med ett assistansbehov om mer än 32 timmar per vecka blir beviljade BPA. Detta betyder att tillväxtpotentialen för privata assistansföretag kommer att öka ytterligare
framöver.

Hemtjänst
Hemtjänst är det område där flest kommuner har infört valfrihetssystem. Omkring 25 procent av hemtjänsten drivs idag
i privat regi, men med stora lokala variationer mellan kommunerna. Trenden går från institutionaliserad äldreomsorg till vård
i hemmet, vilket pekar på att tillväxten inom området kommer
att öka. Under 2014 har flera kommuner, däribland Stockholm
och Upplands Väsby, infört nya obligatoriska tidredovisningssystem som endast mäter faktisk tid hos brukaren, vilket kraftigt
påverkar såväl operativa förutsättningar som lönsamhet för hela
branschen.

Ungdomsomsorg och familjehem
Ungdomsomsorgen i Norge handlas i stor utsträckning upp
centralt av den statliga organisationen Bufdir. Kommunerna har
ansvaret för de runt 12 000 barn som behöver placering utanför den egna familjen. Av dessa placeras merparten i familjehem.
Endast cirka 8 procent av familjehemsomsorgen och 30 procent av hem för unga drivs av privata aktörer. Hittills har det av
politiska skäl varit svårt för privata aktörer att få utrymme på
marknaden, men under 2016 blir Bufdirs ramavtal föremål för
en stor upphandling.

Omsorg
Även omsorgssegmentet fortsätter att privatiseras, men takten
har avtagit de senaste åren. Andelen privata aktörer varierar
mellan de olika verksamhetstyperna, från drygt 25 procent för
särskilt boende till runt 60 procent för HVB-boenden för barn
och ungdomar. Under lågkonjunktur minskar kommuner ofta
sina köp av privata omsorgstjänster.

DA N M A R K

I Danmark finns ingen lag som motsvarar LSS i Sverige och
kommuner är generellt restriktiva när det gäller assistans. Den
privata marknaden för personlig assistans i Danmark är därför
betydligt mindre än den i Sverige, trots att all verksamhet utförs
i privat regi. Endast runt 2 000 individer är beviljade finansiering
av personlig assistans och cirka hälften av dessa tar hjälp av företag istället för att anordna assistansen på egen hand.

NORGE

Personlig assistans
I Norge är varje kommun ansvarig för att bevilja personlig assistans och har hittills även haft stort inflytande över hur assistansen organiseras. Men år 2000 infördes Brukerstyrt Personlig
Assistanse (BPA) i Norge. Den brukare som har beviljats BPA
har rätt att själv bestämma hur assistansen ska organiseras och
vem som ska utföra den. I slutet av 2014 hade cirka 3 000 personer beviljats BPA i Norge. Av dessa har 5-10 procent valt att
anlita privata företag.

Olivia Danmark är en av de största aktörerna inom privat vård
och omsorg på den danska marknaden, och har framför allt
verksamhet inom personlig assistans.
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K VA L I T E T S S T R AT E G I

Kvalitetsstrategi
Så bygger vi upp ett systematiskt kvalitetsarbete
För Team Olivia handlar det dagliga kvalitetsarbetet om hur vi bemöter våra kunder och att kunderna ska känna
sig trygga i vardagen. För att våra bolag ska kunna behålla fokus på de konkreta frågorna skapar vi ett koncerngemensamt ramverk för att förenkla det övergripande kvalitetsarbetet.

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 4

Vi skapar nu ett strukturerat arbetssätt för kvalitetsfrågor och
tydliga mätpunkter för vårdresultat. Bolagen arbetar självständigt
med kvalitetsfrågor, men koncernen erbjuder stöd genom:

•N
 ytt datasystem för kvalitetsledning implementerat i flera bolag
inom affärsområde omsorg.
• Rutiner för uppföljning implementerade i flera bolag inom
affärsområde omsorg.

• Support i kvalitetsfrågor och kunskapsutbyte mellan bolag.
• Regelbunden uppföljning av frågor av kvalitetskaraktär.

• Arbete påbörjat för anpassning av kvalitetssystemet till övriga
verksamheter.

• Kvalitetsledningssystem, inklusive rutiner och uppföljningssystem
(under utveckling).

• Kvalitetsberättelse.
• S amarbete inlett med Karolinska Institutet för att ta fram
metodik och tydliga mätpunkter för mätning av vårdresultat.

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. Socialstyrelsen, 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.

K VA L I T E T S L E D N I N G S S YS T E M F Ö R E N K L A R

Vi arbetar för att stärka våra kvalitetsledningssystem. Som en
del i detta har vi under 2014 arbetat för att underlätta uppföljningen av kvalitetsarbetet för våra bolag. Arbetet har kommit
längst inom affärsområdet omsorg, men kommer på sikt även
att anpassas till övriga verksamheter.
Med ett digitalt verktyg underlättar vi kvalitetsuppföljningar ute
i våra verksamheter, så kallade egenkontroller. Vi skapar förutsättningar för bolagen att proaktivt upptäcka och komma till
rätta med brister genom tydliga åtgärdsplaner och internrevision som görs av verksamhetschefer från systerbolag.

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

Detta arbetssätt 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.

VÅRT DAGLIGA KVALITETSARBETE I BOLAGEN

Företagen i Team Olivia har en utmanande uppgift. Varje dag
hanteras kvalitetsfrågor på en mycket handgriplig nivå. Vad gör
man till exempel om en kund är missnöjd med sin dagliga sysselsättning? Det handlar 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.Varje
kund ges möjlighet till dialog genom regelbundna uppföljningar.
Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera klagomål och
andra avvikelser.

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

Team Olivia fortsätter sin satsning på kvalitetsfrågor under
2015. Ett särskilt fokusområde är mätning och uppföljning av
våra vårdresultat, i samarbete med Karolinska Institutet, ett arbete som inleddes 2014. Här vill vi med vetenskapliga metoder
utveckla möjligheter att bättre följa upp hur vård och omsorg
faktiskt gör skillnad för våra brukare och kunder.
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INTERVJU

”Kvalitetsarbetet
– utvecklar Team Olivia”
För att långsiktigt höja kvaliteten i vårt arbete och säkra att vi hela tiden lär
oss av våra resultat arbetar Team Olivia för att skapa gemensamma metoder
och arbetsprocesser till stöd för alla våra verksamheter.

”Med ett gemensamt
kvalitetsledningssystem
utvecklas våra
verksamheter”

”Utvärdering av
resultatet ska
säkerställa att vården
verkligen gör skillnad”

Marcus Vaahto är en av de drivande krafterna bakom den pågående utvecklingen av ett gemensamt
kvalitetsledningssystem i Team Olivia. Han berättar
att det ställs höga krav på de enskilda enheterna.

I ett samarbete med Anders Tengström, forskare på
Karolinska Institutet och docent i psykologi driver
Team Olivia sedan 2014 ett projekt för att ta
fram vetenskapliga metoder som ger oss
förutsättningar att systematiskt mäta,
följa upp och lära oss av resultaten i
vården eller omsorgen. Anders Tengström berättar:

– Förutom att vi själva vill hålla en så hög kvalitet för våra brukare som möjligt, får vi med jämna
mellanrum inspektioner från myndigheter – till
exempel Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket och Brandskyddsmyndigheten. Det finns många föreskrifter
att hålla reda på, och de förändras ständigt.
– En viktig del i arbetet är att vi ger bolagen tillgång
till en enkel datoriserad lösning för att utföra egenkontroller. Här finns bland annat ett digitaliserat
frågebatteri som baseras på de krav som faktiskt
ställs av myndigheterna. På så vis kan varje verksamhet själv göra en kontroll av sin egen verksamhet. Egenkontrollen leder fram till en åtgärdslista.
När eventuella brister har rättats till kommer
en verksamhetschef från ett systerbolag
och gör samma kontroll igen. På så vis
mäter bolaget hur de ligger till och
vi skapar ett kunskapsutbyte som
utvecklar båda bolagen.
Kvalitetsledningssystemet finns nu
på plats på flera av Team Olivias behandlingshem. Under 2015 införs systemet inom hela affärsområdet omsorg och
därefter inom hela Team Olivia.

– Vi har utvecklat en uppföljningsprocess för varje verksamhet. En viktig del
i metoden är att hitta bra utfallsmått –
korta, enkla, och forskningsbaserade mått, som
mäter konkreta faktorer som kan förbättras med
hjälp av vårdinterventioner.
– Till en början är det viktigaste att verksamheterna
får in en mätrutin i jobbflödet. När det sedan finns
ett dataflöde, finns det också fakta som kan användas i en analys. Först då kan man börja titta på trender över tid och kausala samband. Det här är ett
långsiktigt arbete.
Arbetet fortsätter under 2015 och 2016. Målsättningen är att förbättra både metoder och vårdresultat hos Team Olivia. Genom att synliggöra resultaten, kan vi hela tiden utveckla verksamheten.
Dessutom finns det möjligheter att genom mätningar bättre optimera vårdinsatserna för att ge
varje individ precis de insatser som behövs.

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 bra arbetsgivare som skapar förutsättningar
för sin personal att trivas och utvecklas på jobbet.
S T R AT E G I

U P P N ÅT T U N D E R 2 0 1 4

Bolagen arbetar självständigt med personalfrågor och koncernen
erbjuder stöd genom:

• Nytt HR-nätverk där bolagen kan utbyta erfarenheter och
arbetssätt kring medarbetarfrågor.

• Ett övergripande policyramverk och stödverktyg i HR-frågor.

• Introduktionsdagar för nyanställda medarbetare och
medarbetare från nytillkomna bolag inom Team Olivia.

•Nätverk och koncerngemensam ledarutbildning.

• Under 2014 har ytterligare 40 medarbetare genomgått vår
koncerngemensamma ledarutbildning.

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

L E DA R S K A P S U T B I L D N I N G
– EN VIKTIG DEL AV KOMPETENSUTVECKLINGEN

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 möjlighet att
utveckla sina ledarfärdigheter och tillsammans bygga ett hållbart
ledarskap inom koncernen. Utbildningen utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Inför 2015 lägger vi till inslag av ”walk &
talk”, där delar av utbildningen genomförs utomhus. Satsningen
startade 2012 och hittills har cirka 150 medarbetare genomgått
utbildningen.

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. Uppföljning av personalfrågor och av de
närliggande kvalitetsfrågorna är en annan viktig del där bolagen
får hjälp av koncernen.

H R - N ÄT V E R K O C H L E DA RT R Ä F FA R
U N D E R L ÄT TA R K U N S K A P S Ö V E R F Ö R I N G

Under 2014 startades ett internt HR-nätverk för att erbjuda
våra verksamheter möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring inom HR-området. Som en del i detta genomför vi uppskattade nätverksträffar.

För att säkerställa att våra medarbetare agerar enligt värdegrunden och kan leverera med kvalitet arbetar vi aktivt med
kompetensutveckling – både hos dotterbolagen och på koncernnivå. Bland annat ordnar varje bolag introduktionsprogram
och handledning för nya medarbetare, interna och externa
utbildningar samt kunskapsdelning inom och mellan affärsområden.

Under 2014 arrangerade vi också en koncerngemensam ledarträff där alla bolag deltog med ett antal medarbetare. Syftet var
att ge företagen möjlighet att informera, nätverka och inspireras
inför framtiden.
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”För att kunna
växa måste vi
erbjuda
en attraktiv
arbetsplats.”

”Vi vill skapa
en systematik i
HR-arbetet”

”Jag har stor
frihet att forma
min arbetsgrupp
och hur vi
arbetar”

Cecilia Cato är personalchef
på Team Olivia. Hon berättar
om hur koncernen arbetar för
att utveckla medarbetarna.

Elaine Bryntesson jobbar
som personal- och kvalitetsansvarig för Olivia Hemtjänst.
Hon är också ansvarig för att
implementera Team Olivias
HR-ramverk.

Kajsa Huddlestone är chef och
ledare på Nordström Assistans
där hon ansvarar för en grupp
som arbetar med inflödet av
nya kunder och marknadsfrågor.

– I en omvärld som ställer allt
högre krav på kvalitet och kompetens, samtidigt som det krävs att
vi arbetar effektivare för att klara
den prispress som råder, är våra
medarbetare nyckeln till framgång.
Vi jobbar hårt för att skapa arbetsplatser där duktiga medarbetare
trivs och utvecklas och som attraherar nya duktiga medarbetare.

– Vår vision är en sund arbetsplats
där alla känner sig trygga och där
kunden är i fokus. Det handlar i
grunden om hur man bygger en
bra arbetsplats, men också att vi
har ett gemensamt sätt att stötta
där något har gått snett. Tillsammans med enhetscheferna har jag,
med utgångspunkt i vårt HR-ramverk, arbetat fram handlingsplaner
och arbetsrutiner för de olika enheterna inom Olivia Hemtjänst.

– Jag får ett stort förtroende från
Team Olivia och Nordström Assistans. De tror på det jag gör och
jag har stor frihet att forma min
arbetsgrupp och hur vi arbetar.
Samtidigt är det en prestigelös
omgivning och högt i tak för att
diskutera de frågor och utmaningar jag har både med min närmaste
chef och kollegor i andra bolag.

– Personalarbetet drivs ute i våra
bolag för att våra entreprenörer
ska kunna anpassa sin verksamhet
efter lokala behov. Det gör att vi
kan vi bevara mångfalden i vårt erbjudande. Team Olivia stödjer det
lokala arbetet och ser till att bolagen har grunderna på plats.
– Att tillhöra en koncern som
Team Olivia skapar trygghet både
för de enskilda bolagen och medarbetarna. Tillsammans kan vi se
till att bolagen upplevs som attraktiva arbetsgivare lokalt.

– Men processer är inte allt, vi
måste också skapa engagemang
och förståelse för hur man kan
tänka kring personalfrågor och
värderingar. Därför har vi inom
Olivia Hemtjänst under året startat upp ett arbete med värdegrundcirklar där medarbetarna
träffas regelbundet för att diskutera hur man ska hantera olika
frågor, men framförallt för att lära
och inspireras av varandra.

– Jag har också deltagit i flera utbildningar och fantastiska ledarskapsdagar. Vi arbetar med kvalitetsfrågor och hur vi skapar ett
engagemang i organisationen där
alla, både chefer och medarbetare,
känner sig stolta över det arbete
vi gör och den höga kvalitet vi levererar.

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. Och vi vill att vår verksamhetsmodell ska bli tillgänglig för ännu fler entreprenörer och kunder.

MÅL

Team Olivia ska fortsätta växa med bibehållen lönsamhet, i Sverige och i våra grannländer,
inom segmenten 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 4

Vi vill åstadkomma lönsam tillväxt genom att:
• Behålla och utveckla verksamheten på befintliga orter.

• 2 014 växte koncernen med 26 procent. 20 procent var via
förvärv och 6 procent var organisk tillväxt.

• Duplicera bra verksamhet till nya platser.

• Utbyggnad av vårdkedjekonceptet.

• Utveckla våra vårdkedjor.

• Nio förvärv i Sverige och tre i Norge. Efter årsskiftet: fyra
förvärv i Sverige och ett i Norge.

• Förvärva nya intressanta verksamheter.

S U N D LÖ N S A M H E T S K A PA R

nD
 uplicera 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 har vårdidéer som skulle kunna förstärka
omsorgen även på andra ställen. Därför skapar vi förutsättningar för entreprenörer att etablera sin verksamhet på nya orter
i Sverige och i andra nordiska länder. Vi vill göra bra vård och
omsorg tillgänglig för fler!

F Ö R U T S ÄT T N I N G F Ö R T I L LVÄ X T

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. Entreprenörer ska i Team Olivia kunna hitta
en möjlighet att överlämna sitt företag och vara säkra på att
företaget och dess medarbetare kan fortsätta utvecklas. Med
en mängd olika verksamheter i vår organisation bidrar vi också
till att öka mångfalden inom vård och omsorg.
Fyra tillväxtstrategier prioriteras:
n Behålla och utöka verksamheten på befintliga orter
Nöjda kunder och brukare som rekommenderar oss vidare,
ger oss både ett kvitto på kvalitet och bra insatser, men ger
oss även mer resurser och en starkare verksamhet. Vårt bemötande och vår professionella relation till landsting, kommuner
och omsorgskunder gör oss till ett naturligt förstaval.
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n Utveckla våra vårdkedjor
Vi vill bygga vårdkedjor och erbjuda kompletterande tjänster
som stödjer brukare som har behov av omsorg inom olika områden. Inom missbruksvård kan det till exempel handla om att
Team Olivia erbjuder avgiftning på ett behandlingshem, fortsatt
behandling på ett annat hem och återanpassning till samhället
på ett tredje ställe. Allt för bästa möjliga resulatat för behandlad
vårdtagare.
nF
 örvärva nya intressanta verksamheter
En stor del av vår tillväxt sker genom förvärv. Vi inriktar oss på
entreprenörer inom vård- och omsorgssegmenten i Skandinavien.
När vi förvärvar är det avgörande att finna lokalt starka varumärken och att behålla känslan av småskalighet, oavsett hur
många entreprenörer som ansluter sig till Team Olivia.

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 med god kvalitet och sund
lönsamhet som kan bidra till vår befintliga organiska tillväxt och verksamhetsutveckling. Under 2014 har vi särskilt
intresserat oss för den norska marknaden.

Team Olivia letar kontinuerligt efter företag som kan komplettera våra verksamheter – och vice versa. Vi inriktar oss på entreprenörer inom vård- och omsorgssegmenten i Sverige, men
de senaste två åren har vi även börjat rikta blicken mot motsvarande segment i Norge och Danmark.
Ett typiskt Team Olivia-företag har kvalitetsarbete som en av
sina grundstenar och delar vår organisationskultur där kunskap,
känsla och överträffade förväntningar står i centrum. Andra viktiga kriterier är ett starkt lokalt varumärke, ett väl utbyggt lokalt
nätverk och en sund lönsamhet.
Det är även viktigt att företaget och vår koncern matchar varandra operativt. Team Olivia har valt en organisationsstruktur
som fokuserar på entreprenörernas drivkraft, snarare än kostnadssynergier. Den lokala företagsledningen har därför både
stort mandat och stort ansvar att driva den egna verksamheten.
Tillsammans med närliggande verksamheter inom Team Olivia
identifierar företaget sin organiska utvecklings- och tillväxtagenda. Koncernen bidrar med specialistkompetens, extraresurser
och finansiella medel.

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

NA Care

Selfhelp

SäviQ

Olivia Norge

Hemservice i Halland

Active Omsorg och Skola

Aagave assistans
AssisterMeg

Accent Consulting &
Education

Boenheten

Vändpunkten

T E A M O L I V I A S T I L LVÄ X T 2 0 0 8 – 2 0 1 4
Feb 2008
JPM
Nordströms
Homemaid
Assistansbolaget
First Class
Pelargonen
Inre Kraft
Viljan
Rehabassistans
Kungsängen i Nora
AssistansLotsen
Assistansservice
Sävik Behandlingshem
Klaragården
CJs Ledsagarservice
Handicaphjaelp DK
Aktiv Assistans
BillsBo
Tallkullen
RTFL
Magitaskolan
CVO
Kajan
NA care
Ulfshyttan
Hemservice i Halland
Aagave assistans
AssisterMeg
BoEnheten
Selfhelp
Active Omsorg inkl. Accent
Vändpunkten
AssRe
Dec 2014
MSEK
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216
8
86
16
7
84
26
36
41
98
20
30
6
8
180
25
8
9
108
10
89
20
48
9
25
10
92
22
30
87
6
80

0

1 000

2 000

■ Tillväxt genom förvärv

AssRe

1041

3 000

4 000

■ Ack. förvärv

5 000

6 000

■ Organisk tillväxt

Sedan 2009 har förvärv varit en viktig del av Team Olivias tillväxt. 60 procent av
tillväxten utgörs av de förvärv som gjorts de senaste sju åren.
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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 vill bygga sammanhållna vårdkedjor som skapar stabilitet för brukaren från vårdstart
till utslussning. En vårdkedja kan beskrivas som samtliga insatser som sker under en brukares eller patients väg
genom vården. Det kan exempelvis handla om en person med missbruk som inleder avgiftning för att sedan gå
vidare till behandlingshem och slutligen utslussningsboende.

B E H O V AV S A M O R D N I N G
M E L L A N VÅ R D I N S AT S E R

T E A M O L I V I A B YG G E R VÅ R D K E D J O R

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.

Team Olivia bygger upp ett koncept för sammanhållna vårdkedjor. Vårt mål är att kunna erbjuda kommuner och landsting
heltäckande vårdkedjor som är anpassade till brukarnas behov
och där vi tar ett helhetsansvar från vårdstart till utslussning.

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.

Från socialsekreterarens eller kommunens perspektiv innebär
detta tydligare processer och mindre samordningsarbete, då
man kan man köpa in hela kedjan från Team Olivia. För en brukare eller patient innebär detta en ökad stabilitet, då en enda
aktör tar ansvaret för kvaliteten i hela vårdkedjan.

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

Det första området där Team Olivia har börjat bygga vårdkedjor
är inom behandling av personer med olika typer av missbruk.
Vi har även planer på vårdkedjor för till exempel behandling av
barn med autism och inom äldrevård.

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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INTERVJU

”Alla blir nöjda av en
sammanhållen vårdkedja”
Peter Boudin är en av initiativtagarna till Team Olivias nya
koncept Vårdkedjan. Han har jobbat inom branschen i över
25 år och har länge sett ett stort behov av bättre samverkan
inom vård och omsorg. Nu är hans verksamhet, Sävik, en del av
den första vårdkedjan inom Team Olivia.
H U R F I C K N I I D É N T I L L VÅ R D K E D J A N ?

– Inom Team Olivia har vi sex eller sju företag som jobbar med behandling, både social behandling och inom
psykiatri. I grunden arbetar vi inom samma område, men vi finns på olika ställen, har olika specialiteter och
vänder oss till olika kön och åldersgrupper.
– Våra uppdragsgivare är socialtjänsten och kriminalvården och de har ansvaret för att samordna sina klienters
vård och omsorg. Eftersom företagen inom branschen generellt är för små för att erbjuda alla behandlingssteg,
blir samordningen ofta tung och komplicerad för myndigheten, då man måste samarbeta med en mängd olika
företag. Det drabbar alla inblandade.
– För att förenkla situationen har vi skapat vårt nya varumärke Vårdkedjan. Flera verksamheter har gått ihop
för att kunna erbjuda en hel kedja av tjänster under samma tak. Det ger synergieffekter och underlättar dessutom för alla inblandade att vi tar på oss samordningsansvaret.
H U R F U N G E R A R VÅ R D K E D J A N ?

– Det börjar alltid med en klient på kriminalvården eller socialtjänsten som har behov av exempelvis avgiftning
eller behandling. Socialsekreteraren vänder sig då till något av de företag som myndigheten har avtal med för
att få hjälp. Om personen någon gång under behandlingsperioden behöver gå tillbaka i kedjan, till exempel till
avgiftning, löser vi det inom Vårdkedjan. När behandlingen är klar kan klienten gå vidare till vårt utslussningsboende i Borlänge.
– Vi tar helt enkelt på oss helhetsansvaret för patientens hälsa och välbefinnande genom hela behandlingsprocessen. Detta har varit en lättnad för socialsekreterare. Som myndighetsperson är man intresserad av en
leverantör som förstår problemet, tar över och löser det med bra kvalitet och bra service.
VA D Ä R P L A N E N F R A M ÅT ? H U R S K A N I B YG G A V I DA R E PÅ VÅ R D K E D J A N ?

– Inom behandling har vi täckt in många målgrupper, men ännu inte alla. I dagsläget saknar vi till exempel ett
behandlingshem som kan ta hand om killar upp till 18. Ett sätt att lösa detta är genom förvärv, så vi håller alltid
ögonen öppna för bra företag med rätt profil.
– 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 O M R Å D E N

Sverige
Personlig assistans
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 tolv bolag runt om i Sverige.

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 bio- och 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.

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

Omsättning, MSEK
Antal verksamhetsställen
Antal kunder
Antal anställda

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

Affärsområdet fortsätter att växa organiskt och via förvärv, vilket är glädjande. Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt assistansalternativ som kommer att förstärkas ytterligare under 2015. För
att åstadkomma detta har vi startat ett projekt för fler utåtriktade aktiviteter. Vi jobbar mycket med att synas lokalt och
tydliggöra vårt erbjudande, bland annat genom sociala medier
och mässor.
Under 2014 har bolagen NA Care i Stockholm och AssRe i
Mora kommit in som nya ”spelare” i vårt team och efter årsskiftet även AAT. Alla tre bolagen passar bra in i verksamheten
och vi ser fram mot deras utveckling inom koncernen.
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2014
1 786
42
1 264
5 962

2013
1 572
38
1 169
5 442

INTERVJU

”De lyssnar
verkligen på brukarna”
Bore Garbrand, snart 70 år gammal, har en ryggmärgsskada och behöver personlig assistans
dygnet runt. Sedan Team Olivia-bolaget BonZi
tog över hans personliga assistans, har livet blivit
bättre på många sätt.

VA R F Ö R B E H Ö V E R D U P E R S O N L I G A S S I S TA N S ?

– För tio år sedan fick jag en ryggmärgsskada. Efter den kan jag varken gå eller stå och har svårt att använda
händerna. Jag behöver hjälp med allt i vardagen, från påklädning till att äta och att ta mig runt. Det är alltid
någon med mig – dygnet runt, året runt. Jag har tio assistenter som går på ett rullande schema, men min huvudassistent, Laslo, är med mig från morgon till eftermiddag varje vardag.
V I L K E N T Y P AV H J Ä L P Ä R V I K T I G A S T F Ö R D I G ?

– Det är viktigt för mig att kunna vara aktiv i vardagen, inte minst för att behålla hälsan. Med hjälp av assistenterna kan jag träna i stort sett varje dag, både på Spinalis, ett rehab-center för ryggmärgsskador, och på BonZis
egna gym.Vi brukar också gå kvällspromenader och jag uppskattar även den hjälp jag får med datorn och med
att träffa vänner.
H U R S K U L L E D U B E S K R I VA B O N Z I O C H D E P E R S O N E R S O M D U FÅ R H J Ä L P AV ?

– Förut drevs den här verksamheten av kommunen, men för tre år sedan tog några i personalen över och
startade eget. Och sedan kom vi in i Team Olivia. Jag stannade kvar, liksom de flesta av brukarna. Det har jag
inte ångrat, det blev mycket bättre! De lyssnar verkligen på brukarna, vilka önskemål som finns – både vilka
assistenter man vill ha och vad man vill göra på dagarna. BonZi ser till att jag får bra assistenter som passar
mig och de utbildar personalen kontinuerligt. Både jag och assistenterna får hjälpmedel, så att assistenterna får
en bra arbetsmiljö.
– Nu har vi både ett eget gym och en sjukgymnast som håller koll på alla hjälpmedel och den träning som vi
behöver. Dessutom finns det både budget för roliga aktiviteter och möjlighet att påverka vad vi ska hitta på.
BonZi har också en egen lägenhet i Spanien, dit vi kan åka på semester. Den är handikappanpassad och ligger
nära stranden. Jag har redan varit där två gånger, det är helt underbart!

A F FÄ R S O M R Å D E N

Omsorg
Affärsområdet omsorg har 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.

 åra omsorgsboenden är huvudsakligen inriktade mot LSS och
V
HVB, ensamkommande flyktingbarn samt personer med beroende eller neuropsykiatriska problem.

Omsorg har välkomnat fem nya företag under 2014: SäviQ,
Selfhelp, Vändpunkten, Active Omsorg och Accent. Vi har startat ett antal nya enheter i egen regi LSS, HVB ensamkommande
och behandling.

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

Under året har vi centraliserat anbudsarbetet inom behandling,
och vunnit ett stort antal ramavtal inom HVB och entreprenader inom LSS bland annat i Rinkeby/Kista, Åkersberga, Nacka
och Åtvidaberg.

Våra behandlingar är främst till för personer med drog- och
alkoholberoende samt olika former av samsjuklighet, som aggression eller psykiska problem.

FA K TA O M S O R G

HÄNT UNDER ÅRET

Omsättning, MSEK
Antal verksamhetsställen
Antal kunder
Antal anställda

Under 2014 har vi infört en matrisorganisation med ansvariga
för marknadsfrågor, kvalitet och affärsutveckling för respektive
enhet – omsorgsboenden, skolor och behandling. Vi har även
infört en strukturerad process för tillståndsansökningar till IVO
inom alla enheter inom omsorg. Dessutom har vi implementerat
ett system för egenkontroller och internrevision samt inlett ett
samarbete med Karolinska Institutet för att mäta vårdresultat.

Klaragården utanför Väderstad i Östergötland erbjuder boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.
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2014
460
49
654
904

2013
266
40
459
665

A F FÄ R S O M R Å D E N

Hemtjänst
Bolagen inom affärsområdet hemtjänst bistår med omsorg, service och ledsagningstjänster till exempelvis äldre
och personer med funktionsnedsättning. Genom våra medarbetares insatser kan personer med särskilda behov
behålla en god livskvalitet i vardagen även om de bor kvar hemma.

Vi hjälper våra kunder med vardagliga sysslor som av- och påklädning, måltider, personlig hygien och hushållsnära tjänster. Vi
erbjuder också ledsagning och avlösning.

FA K TA H E M T J Ä N S T

Omsättning, MSEK
Antal verksamhetsställen
Antal kunder
Antal anställda

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 och uppdragsgivare som medarbetare.

2014
211
14
1 722
721

2013
204
12
1 513
700

HÄNT UNDER ÅRET

2014 har varit ett utmanande år för våra verksamheter i Stockholm och Upplands Väsby. I dessa kommuner har man bytt till
ett nytt tids- och ersättningssystem, som endast mäter faktisk
tid hos kunden. Våra medarbetare har jobbat hårt för att fortsätta leverera hög kvalitet samtidigt som de har lärt sig det nya
arbetssätt som förändringen innebär.
Vi har lagt mycket kraft på att förbättra interna rutiner och
processer samt på att vidareutveckla och implementera vårt
kvalitetsledningssystem. Vi har startat en skyddskommitté och
förbättrat det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Affärsområdet har tagit en tydligare form och omfattar idag tre
företag och två delverksamheter. Under året har vi välkomnat
nyförvärvet Hemservice i Halland AB.

Rehabilitering
Efter en sjukdom eller olycka kan det vara svårt att återgå till en normal vardag. Olivia rehabilitering hjälper till
att hitta ny styrka, teknik och motivation.

Olivia Rehabilitering erbjuder intensiv rehabilitering inom neurologi, lymfödem och onkologi. Teamet består av sjukgymnaster,
arbetsterapeuter, lymfterapeuter, rehabiliteringsinstruktörer, logoped, kurator, psykolog, läkare och sjuksköterska. Verksamheten bedrivs på vårt rehabcenter i Danderyd med träningshall,
gym, sjukgymnastik och arbetsterapi. Vi arbetar med mindfulness som en speciell del i vårt program.

FA K TA R E H A B

Omsättning, MSEK
Antal verksamhetsställen
Antal kunder
Antal anställda
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2014
11
1
225
41

2013
8
1
225
22

A F FÄ R S O M R Å D E N

Norge
Personlig assistans och ungdomsomsorg
Team Olivia förvärvade under 2014 tre företag i Norge och efter årsskiftet ytterligare ett.Vår verksamhet på den
norska marknaden består i nuläget av personlig assistans och ungdomsomsorg.

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

HÄNT UNDER ÅRET

Team Olivia är via dotterföretaget AssisterMeg marknadsledande inom personlig assistans i Norge. Vi erbjuder tjänster till
personer med funktionsnedsättningar, främst inom BPA, brukarstyrd personlig assistans, men också hemhjälp vid sjukdom,
stödkontakt och andra tjänster. Våra kunder är både kommuner och privatpersoner.

AssisterMeg, Boenheten och Olivia Norge har anslutits till Team
Olivia under 2014 och i januari 2015 anslöt sig även Vesterled, en
marknadsledande verksamhet inom komplex familjehemsomsorg.
Under 2014 har den privatdrivna assistansverksamheten sett
en ökad efterfrågan, både från privatpersoner och kommuner.
Under senare delen av 2014 har AssisterMeg förberett sig för
den efterfrågeökning som förväntas under 2015 till följd av ny
lagstiftning.

BPA är en lag som gör det möjligt för personer med omfattande funktionshinder att själva bestämma hur den personliga
assistansen ska organiseras, i och utanför hemmet. Tillsammans
med brukaren väljer vi ut assistenter som på bästa sätt ska kunna underlätta vardagen. Vid behov kan brukaren också välja att
få hjälp med arbetsledaransvaret, antingen från en nära anhörig
eller från oss på Team Olivia.

Inom familjehems- och ungdomsomsorgen pågår en debatt
kring bland annat former och struktur för bästa möjliga omsorg
för de barn och ungdomar som återfinns i de olika målgrupperna.
FA K TA O M S O R G

Omsättning, MSEK
Antal verksamhetsställen
Antal kunder
Antal anställda

UNGDOMSOMSORG

Vår verksamhet inom ungdomsomsorg i Norge består av två
delar, familjehemsomsorg och boenden för ungdomar med
särskilda behov. Verksamheten drivs genom våra dotterföretag
Boenheten, Vesterled och Olivia Norge.
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2014
119
7
176
373

2013
–
–
–
–

A F FÄ R S O M R Å D E N

Danmark
Personlig assistans
Olivia Danmark har funnits sedan 2004 och har varit en del av Team Olivia sedan 2012. Verksamheten består av
personlig assistans, samt aktiviteter inom socialt stöd.

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

HÄNT UNDER ÅRET

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 2014 har vi fokuserat på ungdomar med sociala problem
som behöver hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller börja studera. Under året har vi också haft särskilt fokus på
arbete kring hjärnskador, vilket har resulterat i en bok som ges
ut under 2015.
Olivia Danmark ska utvidga sitt erbjudande och kommer under
2015 bland annat att vidareutveckla sina aktiviteter för socialt
stöd inom behandling och omsorg i eget hem.

Vi samarbetar med nära hälften av Danmarks kommuner där
vi tillsammans löser komplexa frågeställningar och identifierar
bästa möjliga omsorgsinsatser.

FA K TA O M S O R G

Omsättning, MSEK
Antal verksamhetsställen
Antal kunder
Antal anställda
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2014
251
2
166
808

2013
209
2
163
762

H Å L L BA R H E T

Socialt ansvarstagande
Vi vill driva och utveckla hållbar vård och omsorg
Ända sedan Team Oliva startade har ett socialt ansvarstagande varit en självklar grundpelare i verksamheten.
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 ställs på ett ansvarstagande företag i samhället.

År 2014 gjorde Team Olivia en extern genomlysning av vårt
hållbarhetsarbete. Den pekar på att våra externa och interna
intressenter lägger särskild stor vikt vid frågor som berör kvalitet, innovation och arbetsmiljö.

ARBETSMILJÖ

Under 2014 fortsatte arbetet med att skapa ett hållbart ledarskap. Ytterligare 40 av våra ledare har genomgått vår ledarskapsutbildning. Vi bygger ett gemensamt HR-nätverk där representanter från våra verksamheter kan utbyta erfarenheter
och hitta stöd i sitt arbete. Med starka ledare lägger vi grunden
till en arbetsmiljö där våra medarbetare känner delaktighet och
engagemang.

K VA L I T E T O C H I N N O VAT I O N

Vi genomför olika långsiktiga insatser för att öka kvaliteten ute
i våra verksamheter och ständigt förbättra den vård- och omsorg vi erbjuder. Under året har vi förstärkt vårt kvalitetsledningssystem med bättre metoder för våra bolag att säkra att
de följer de regler och föreskrifter som gäller. Vi har inlett ett
arbete för att på ett vetenskapligt sätt mäta och synliggöra resultatet av våra vårdinsatser. Baserat på detta vill vi i ett nästa
steg utveckla och förbättra våra vårdmetoder. Slutligen, inom
affärsområde omsorg lägger vi nu grunden till Vårdkedjan med
syfte att bygga en sammanhållen vårdkedja som skapar stabilitet
för brukaren från vårdstart till utslussning.

L Å N G S I K T I G LÖ N S A M H E T S K A PA R T RYG G H E T

Sedan starten 2001 har Team Olivia vuxit och varit ett lönsamt
företag. Under 2014 var utvecklingen fortsatt positiv med god
tillväxt. Vi bidrar också finansiellt till vår gemensamma välfärd.
Under 2014 uppgick våra skatter och avgifter till knappt en miljard kronor.
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 2014 har vi
bland annat förlängt vårt samarbete med Hand in Hand i ett
nytt projekt som löper till och med 2016.
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”Man behöver inte vara proffs
på något för att bli en bra ledare”
Kungsängen i Nora, som driver gruppbostäder inom
ramen för LSS, har tillsammans med Studiefrämjandet startat en ledarskapsutbildning för sina boende.
Genom projektet får de boende både praktisk erfarenhet av ledarskap och erfarenheter som kan
leda till jobb i framtiden.
Tillgängligheten för kultur- och hälsoaktiviteter är många gånger en utmaning för
Team Olivias brukare. Om aktiviteterna inte är förlagda till sent på kvällarna, är
de ofta i en lokal långt borta. På omsorgsboendet Kungsängen i Nora har man löst
problemet genom att låta de boende själva arrangera och leda studiecirklar, som en del av
den dagliga verksamheten. Till sin hjälp har de fått genomgå Studiefrämjandets ledarskapsutbildning, som ger
handfast vägledning till hur man gör för att starta upp en kursverksamhet. Markus Andersson, 27, är en av dem
som har gått utbildningen.
VA D G Å R L E DA R S K A P S S KO L A N U T PÅ ?

– Första steget är att lära sig om planering, genomförande och utvärdering av en aktivitet. Man får fundera på
vad man är intresserad av. Sedan startar man upp en egen studiecirkel, med allt vad det innebär. Man får skicka
ut inbjudningar, boka lokal, hålla i anmälningslistor och planera innehåll. Målet är att själv kunna starta och leda
en kurs.
V I L K E N T Y P AV S T U D I E C I R K E L S TA RTA D E D U ?

– Jag tog över som ledare för gymmet och kör ett pass varje tisdag med musik och allt. Alla här är med, 20–25
personer. Dessutom är jag ledare för körsången på onsdagar, jag blev tillfrågad eftersom jag har sjungit mycket
förut. Där är dessutom kommunens brukare med, så vi blir 45 personer varje gång. Så jag får mycket övning i
ledarskap.
H U R T R I V S D U I L E DA R R O L L E N ?

– Jag var nervös i början, men det har gått över. Nu är jag avslappnad. Det händer att jag gör fel ibland, då
försöker jag rätta till så fort som möjligt så att ingen märker det.
– Det är roligt att få vara ledare. Nu tänker jag mer på vad som gör att man är en bra ledare. Man lär sig mycket
när man lär ut till andra. Och framför allt – man behöver inte vara proffs på något för att vara en bra ledare!
T R O R D U AT T D E T TA KO M M E R AT T H J Ä L PA D I G I F R A M T I D E N ?

– Ja, jag hoppas det. Jag skulle gärna jobba som tränare på gym när jag lämnar boendet och jag tror att den här
erfarenheten kommer att hjälpa mig att få jobb.

B L I E N D E L AV T E A M O L I V I A

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.

Som ”spelare” i Team Olivia får man ta del av det stora företagets nätverk, resurser och uthållighet – utan att förlora det
lilla företagets självständighet och flexibilitet. Ett företag som
förvärvas av Team Olivia behåller sitt eget varumärke, sitt lokala
fäste och drivs vidare av verksamhetens grundare. Koncernen
erbjuder gemensamma verktyg för kvalitetsarbete, ledarskap
och ekonomi och vi arbetar som inspiratörer till samverkan och
utveckling. Typiska Team Olivia-företag är entreprenörsdrivna
verksamheter som delar vår humanistiska värdegrund och självklara övertygelse om alla människors lika värde.

ENTREPRENÖRSANDA
– EN AVGÖRANDE DRIVKRAFT

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.
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”Vi driver själva vår verksamhet vidare
– men nu med Team Olivia i ryggen”
Det norska assistansbolaget AssisterMeg blev en del av Team Olivia i början
av 2014. Bolaget är den största privata aktören på den norska marknaden.
Genom att bli en del av Team Olivia har de nu skaffat sig förutsättningar för
att växa ytterligare. Elisabeth Haaland,VD berättar om resan.

VA R F Ö R V I L L E N I B L I F Ö R VÄ R VA D E ?

– Jag och tre kolleger startade vår verksamhet 2006, med idén att erbjuda assistans av högsta kvalitet till våra brukare. Men vi ville också skapa möjligheter
för människor födda i andra länder att få en anställning. Det har gått bra för oss.
Vi har växt snabbt, har runt 170 brukare och 350 anställda, varav 50 procent
utlandsfödda. Och vi är den största privata aktören i Norge.
– 2013 var läget att två av oss snart skulle pensioneras. Dessutom hade företaget
blivit så pass stort att vi kände att vi behövde lite hjälp för att hitta vägen vidare, att
göra företaget tryggare och skapa vidare tillväxt. Därför ville vi få in en större aktör.
H U R KO M N I I KO N TA K T M E D T E A M O L I V I A ?

– Vi kontaktade ett företag som arbetar med matchning av förvärv och de hjälpte oss att komma i kontakt med
ett par olika intressenter. Första mötet med Team Olivia kändes helt rätt.Vi var helt överens om hjärtefrågorna.
VA D H A R Ä N D R AT S S E DA N N I B L E V F Ö R VÄ R VA D E AV T E A M O L I V I A ?

– Vi driver verksamheten vidare som vi brukar, men nu med den trygghet som vi förut saknade. I Team Olivia
har vi en partner som vi kan be om råd, som kan stötta i beslut och som kan vara med och diskutera framtiden.
Vi får handfast hjälp med affärsutveckling, budgetering och utbildning. Dessutom har vi fått kolleger i samma
bransch och blivit del av en gemenskap där vi kan få stöd och inspiration.
H U R S E R N I PÅ F R A M T I D E N I N O M T E A M O L I V I A ?

– Möjligheterna inom personlig assistans i Norge håller på att förändras till det bättre, och vi förväntar oss
stor tillväxt de kommande åren. Genom Team Olivia har vi fått de förutsättningar som behövs för att växa på
ett bra sätt.
– Inom Team Olivia känner vi att vi har frihet att jobba utifrån vår egen verksamhetsidé – plus att vi har koncernen i ryggen. Team Olivia är positiva, innovativa och har höga mål. Det passar oss bra!

DET HÄR ÄR TEAM OLIVIA

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR TEAM OLIVIA AB

2014

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 2014.
Årsredovisningen är upprättad i KSEK där inte annat anges.

Under verksamhetsåret har koncernens tillväxt fortsatt, i enlighet med affärsplanen. Genom förvärv och omfattande investeringar i befintliga och nya fastigheter och nya verksamhetsorter
har Team Olivia vidareutvecklat och fortsatt komplettera erbjudandet till våra kunder.

VERKSAMHET

Koncernen Team Olivia är en av de större aktörerna på den
privata marknaden för vård och omsorg i Sverige, men har även
verksamhet i Norge och Danmark.
De svenska verksamheterna delas in i fyra huvudsegment:
personlig assistans, omsorg (boende inom LSS och HVB, missbruksbehandling, ungdomsvård, ensamkommande flyktingbarn,
resurs- och särskolor), hemtjänst och rehabilitering.

Under året har etablering påbörjats på den norska marknaden
med förvärv av assistansbolaget AssisterMeg och etablering
inom ungdomsomsorg via ett förvärv och ett nystartat bolag.
Vid utgången av verksamhetsåret 2014 bedrevs våra verksamheter i 35 bolag med 8 800 medarbetare, fördelat på 115 orter
i Sverige, Norge och Danmark.Team Olivia passerade i slutet av
verksamhetsåret 4 000 kunder.

I Danmark består verksamheten främst av personlig assistans. I
Norge bedriver våra verksamheter assistans, ungdomsboende
(motsvarande HVB) och familjehem. Verksamheterna i Danmark och Norge utgjorde 9 respektive 4 procent av koncernens omsättning under verksamhetsåret, andelar som förväntas
öka under 2015.

Under verksamhetsåret har koncernen bytt redovisningsprincip
till IFRS. Tidigare redovisades den ekonomiska utvecklingen under Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd för
medelstora företag från Bokföringsnämnden.

Moderbolaget sköter koncerngemensamma funktioner som
koncernrapportering, finansförvaltning, förvärv samt övergripande organisations-, strategi- och affärsutveckling. Moderbolaget har sitt säte i Danderyd. Moderbolagets huvudkontor finns
på Vendevägen 85 i Danderyd.

Team Olivia har rekryterat en ny koncernchef, Dan Olsson, som
tillträdde den 16 mars 2015. Han kommer närmast från Neron
Hälso- & Sjukvårdsutveckling AB.

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

Personlig assistans
Vid utgången av verksamhetsåret har 1 264 kunder valt att låta
någon av Team Olivias verksamheter i Sverige utföra den personliga assistansen, en nettoökning med 95 kunder. I samband
med ökad volym har affärsområdesledningen förändrats för att
klara av en fortsatt tillväxt organiskt och via förvärv. Förändringen sker främst genom utökad decentraliserad styrning av
våra enheter/bolag. Rekrytering av nya kunder och att bibehålla
hög kundnöjdhet är affärsområdets främsta fokus framöver.

Verksamhetsåret har präglats av ett fortsatt fokus på tillväxt
och kvalitet. Ett viktigt fokusområde under året har varit att
vidareutveckla kvalitetsledningssystemen som dels ska förenkla
kvalitetsarbetet för dotterbolagen, dels skapa möjligheter till
kvalitetssamarbete, kvalitetsuppföljning och kvalitetsredovisning
inom koncernen. Under året har systemutveckling och samarbeten med externa partners initierats.
Hög omsorgskvalitet är en grundförutsättning för nöjda och
trygga kunder, och därmed för en stabil och välmående verksamhet. Det är en utmaning att mäta kvalitet. Team Olivia vill
följa upp på ett sätt som leder till att förändrade insatser ska
ge mätbart ännu bättre omsorgsresultat för både individen och
samhället. Under 2014 har Team Olivia påbörjat arbetet med
att, via ett par olika verktyg och modeller, strukturerat mäta
kvalitet och vård- och omsorgsresultat i våra verksamheter, i
syfte att i slutändan kunna erbjuda ännu bättre omsorg till ännu
nöjdare kunder.

Omsorg
Affärsområdet omsorg har under verksamhetsåret genomfört
omfattande fastighetsinvesteringar, huvudsakligen för boenden
i Motala, Falerum och på Gotland, samt även tillbyggnader i
verksamheter där efterfrågan är större än det antal platser våra
verksamheter kunnat erbjuda.
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Omsorg är det område som vuxit mest de senaste två åren,
och har under verksamhetsåret följaktligen fokuserat på den
operativa organisationsutvecklingen och -samordningen, vilket
bland annat resulterat i konceptet Vårdkedjan (www.vardkedjan.se), som erbjuder en helhetslösning för missbruksbehandling
från avgiftning till en återinslussning i samhället via egen lägenhet
och sysselsättning.

Rehabilitering
Under 2014 hade Olivia Rehabilitering 225 patientbesök. Under året har området erbjudit kompletterande tjänster såsom
personlig assistans till personer som är nära rehabilitering.
Danmark
Olivia Danmark har under verksamhetsåret fokuserat på organisations- och konceptutveckling, vilket resulterat i en stabil
plattform för fortsatt tillväxt och trygg lönsamhet. Tidigare VD
har övergått till att ansvara för marknads- och säljorganisationen och ny VD har rekryterats. Detta konsolideringsår medför
att Olivia Danmark har en organisation och ett tjänsteerbjudande väl rustat för verksamhetsåret 2015.

Vidareutvecklingen av anbudsorganisationen har under verksamhetsåret resulterat i ett antal vunna entreprenader inom
LSS och Ensamkommande flyktingbarn.
Hemtjänst
Affärsområde hemtjänsts verksamhet är huvudsakligen koncentrerad till Stockholm och dess kranskommuner. Stockholm Stad
har under verksamhetsåret infört ett nytt tidredovisningssystem
för samtliga hemtjänstleverantörer, vilket medfört stora utmaningar både administrativt, operativt, och affärsmässigt under
framförallt andra och tredje kvartalet 2014. Under verksamhetsåret har dotterbolaget Hemservice i Halland AB och Cjs
ledsagarservice AB integrerats i affärsområdets operativa organisation.

Norge
Under första kvartalet 2014 förvärvades AssisterMeg AS (personlig assistans) och Boenheten AS (ungdomsboende). Därtill
investerade Team Olivia i det nybildade företaget Senter for
Kognitiv Behandling AS (numera Olivia Norge AS), med verksamhet inom familjehem. Verksamheten i Norge har vuxit under verksamhetsåret. Under 2015 förväntas verksamheterna
växa och vidareutvecklas ytterligare, och kommer i detta arbete
att stöttas via dels samordning med affärsområdena assistans
och omsorg, samt även nedan beskrivet förvärv av familjehemsverksamheten Vesterled AS.

F Ö R VÄ R V 2 0 1 4

Under 2014 förvärvades tolv företag varav fyra inom personlig assistans och sju inom omsorg samt ett hemtjänstföretag.
Förvärvad enhet
Aagave Assistans AB
Hemservice i Halland AB
N A Care AB
Säviq Kvinnobehandling AB
AssisterMeg AS
Boenheten AS
Selfhelpkliniken AB inklusive dotterbolag
Olivia Norge AS
Active Omsorg och Skola Förvaltning i Linköping AB
Accent Consulting & Education AB
Vändpunktens Stödboende AB
AssRe Service AB

Affärsområde
Personlig assistans
Hemtjänst
Personlig assistans
Omsorg
Personlig assistans
Omsorg
Omsorg
Omsorg
Omsorg
Omsorg
Omsorg
Personlig assistans

Ort
Kungsbacka
Kungsbacka
Stockholm
Ulfshyttan
Stavanger, Norge
Oslo/Bergen, Norge
Söderhamn
Ski, Norge
Linköping
Linköping
Borlänge
Mora

Samtliga förvärv är i linje med Team Olivias strategi för tillväxt inom prioriterade områden.
För ytterligare information om förvärven se även not 32.
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Tidpunkt förvärv
Januari
Januari
Januari
Januari
Januari
Februari
Februari
Mars
Juni
Juni
Juni
September

FÖRVÄRV EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Efter utgången av räkenskapsåret 2014 har Team Olivia förvärvat fem företag, varav ett i Norge.
Förvärvad enhet
AAT i Sverige AB
Vesterled AS med dotterbolag
Pär Sonesson & Company AB
Fastighetsbolaget Ulfshyttan AB
Ambass AB

Affärsområde
Personlig assistans
Omsorg
Omsorg
Omsorg
Omsorg

E KO N O M I S K U T V E C K L I N G

Skärpta krav och ökad tillsyn
Inom vård- och omsorgsmarknaden finns inom alla segment en
tydlig trend mot skärpta krav och ökad tillsyn från myndigheter, inte minst gällande krav på systematiskt kvalitetsarbete och
evidens i verksamheterna. Det märks bland annat på beslutet
att i Sverige inrätta de nya myndigheterna Skolinspektionen och
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Rörelseresultatet blev 121 (128) MSEK och rörelsemarginalen
blev 4,2 (5,6) procent. 2014 års förvärv har ökat rörelseresultat
med 15 MSEK.
Medeltalet anställda i koncernen ökade till 5 742 vilket kan jämföras med föregående år då medeltalet anställda uppgick till
4 618.

I Sverige saknar affärsområdena hemtjänst, omsorg och personlig assistans en nationell definition för uppföljning av kvalitet.
I Norge ges koncessioner för drift av sjukvårds- och omsorgstjänster där bolag måste kunna visa upp kvalitetssäkringssystem, erfarenhet och rutiner för hälsa miljö och säkerhet för
att få driva verksamhet. Kommunerna följer upp kvaliteten. I
Danmark saknas nationella initiativ med fokus på kvalitet inom
handikappomsorgen. Men vi ser ett ökat fokus på kvalitetsfrågor främst beroende på en allt högre grad av professionalism i
kommunerna.

Skatter och avgifter
Team Olivias verksamhet har under året gett upphov till nedanstående skatter och avgifter i Sverige.
2014

2013

Arbetsgivaravgift			
Källskatt			
Inkomstskatt			
Särskild löneskatt			
Moms			

433
410
21
17
1

362
352
22
14
2

Summa			 882

752

Tidpunkt förvärv
januari
januari
januari
februari
februari

O S Ä K E R H E T S FA K TO R E R
O C H M Ö J L I G A ÅTG Ä R D E R

Nettoomsättning och rörelseresultat
Under 2014 ökade koncernens rörelseintäkter till 2 838 MSEK,
en ökning med 26 procent jämfört med föregående år, varav
organisk tillväxt 6 procent och förvärvad tillväxt 20 procent.

Skatter och avgifter, MSEK			

Ort
Örebro/Gävle
Haugesund/Skien, Norge
Stockholm
Ulfshyttan
Rejmyre

Team Olivia ökar sitt fokus på kvalitet. En viktig satsning är att
ytterligare förstärka interna rutiner och samordning kring kvalitetsarbete och mäta kvalitet efter insats genom oberoende
aktör.
Politiska beslut påverkar branschen
Vård- och omsorg är en viktig politisk fråga i alla de skandinaviska länderna och politiska beslut kan ha en direkt inverkan på
verksamheten.

K A S S A F LÖ D E , E G E T K A P I TA L ,
F I N A N S I E L L S TÄ L L N I N G

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året
till 134 (110) MSEK.

I Sverige har den politiska debatten kring privata utförare, ägarform och vinst i vård och omsorg skapat osäkerhet inför framtiden efter valet 2014. Regeringens uppdrag, som ska vara klart
i november 2016, gäller de offentligt finansierade välfärdstjänsterna inom vård, skola och omsorg, inklusive HVB-hem och annan verksamhet inom socialtjänsten. Det omfattar även tillfälliga
asylboenden och personlig assistans. Målet är att lagstiftningen
ska vara på plats under mandatperioden.

Betalning av köpeskillingar för årets förvärv samt tilläggsköpeskillingar för tidigare års förvärv och uppstarter har påverkat
kassaflödet med 188 (87) MSEK, förvärv av materiella anläggningstillgångar 60 (23) MSEK. Nyupptagna lån uppgick till 500 (98)
MSEK och amorteringar av banklån uppgick till 368 (49) MSEK.
Räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till 350 MSEK (214).
Den långfristiga delen av de räntebärande skulderna uppgick till
252 MSEK (50). Den kortfristiga delen som förfaller under 2014
uppgår till 97 MSEK.

Risken för politiskt beslutade inskränkningar i den fria företagsverksamheten för vård och omsorgsföretag bedömer Team
Olivia har ökat. Det finns samtidigt ingen majoritet i riksdagen
som vill förbjuda eller begränsa privata vårdföretag eller vinst
i vården. Det är troligare att kraven på tillståndsplikt kommer

Nettoskulden uppgick till 233 (110) MSEK och eget kapital till
362 (292) MSEK.
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omfatta fler samt att uppföljning och redovisning av kvalitet
kommer att skärpas ytterligare vilket är positivt och utvecklande för både Team Olivia, vårdtagare, beställare och branschen
som helhet.

Tillväxt ställer högre krav på organisationen
En stark tillväxt innebär utmaningar för organisationen, både när
det gäller förvärv och att starta nya verksamheter i egen regi.
Team Olivia kommer därför successivt att förtydliga ansvar och
roller i organisationen framöver. Målsättningen är att i första
hand förstärka organisationen lokalt, nära våra kunder.

I Norge infördes en rättighetslagstiftning 2015, som innebär att
alla brukare med ett assistansbehov på mer än 32 timmar per
vecka automatiskt blir beviljade BPA, Brukarstyrd Personlig Assistans, vilket betyder att tillväxtpotentialen för privata assistansföretag ökat.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Moderbolaget

Till bolagsstämmans förfogande
står följande vinstmedel, SEK:

I Danmark förväntas ett nytt förslag kring Servicelagen kunna
påverka branschen efter valet 2015. Förslaget handlar dels om
att förenkla service-lovgivningen för tilldelning av assistans och
dels om att införa nationella taxor inom BPA. Ur Team Olivias
perspektiv är det avgörande att nationella taxor kommer att
avspegla en realistisk omkostnadsnivå.

Överkursfond

89 733 468

Balanserade vinstmedel

66 049 760

Årets vinst

60 280 497
216 063 725

Styrelsen föreslår att

Ökad prispress, större konkurrens och resursplanering
Demografiska prognoser visar att andelen äldre i Skandinavien kommer fortsätta att öka. Utvecklingen medför successivt
ökande kostnader och behov av ny finansiering inom vård och
omsorg.

i ny räkning balanseras

216 063 725
216 063 725

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

Allt fler svenska kommuner sänker ersättningen vid kommunala
beslut avseende grundläggande behov av stöd mindre än 20
timmar per vecka. Det pågår en utredning av förändrad schablonbeloppsersättning för personlig assistans. Samtidigt utreder
försäkringskassan assistansersättningen i syfte att minska felaktiga utbetalningar, motverka överutnyttjande och minska regionala skillnader över landet. Även i Danmark ökar trycket för
reduktion av omkostnader för vård och omsorg i kommunerna.
Många uppdrag sker enligt fast pris som uppdragsgivaren har
satt. Vi konkurrerar med kvalitet, men prissättning är komplex
och det är därför viktigt att göra goda uppdragskalkyler för att
upprätthålla lönsamheten. För att möta en förväntad prispress
och ökad konkurrens, fokuserar Team Olivia dels på att effektivisera kundprocesserna, dels på att införa uppföljning av verksamhetskritiska nyckeltal. Affärsområdet personlig assistans har
startat ett projekt för bättre kundvård och förbättrat säljarbete.
För att upprätthålla våra åtaganden och ge en god vård och
omsorg krävs att vi upprätthåller en optimal resursplanering
och har beredskap och resurser för att kunna täcka för sjuka
medarbetare. Ökat användande av akuta vikarier riskerar att
minska lönsamheten.
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Koncernens
resultaträkning över totalresultat
KSEK

2014

2013

Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning
5
2 818 676
Övriga rörelseintäkter
6
18 843

Not

2 248 165
11 592

Summa 		
2 837 519
2 259 757
			
Rörelsens kostnader			
Inköpta varor och tjänster		
–45 780
–21 895
Övriga externa kostnader
8, 31
–221 550
–140 453
Personalkostnader
9, 34
–2 415 160
–1 953 924
Avskrivningar av:			
immateriella anläggningstillgångar
14
–14 781
–2 558
materiella anläggningstillgångar
15
–7 433
–5 696
Övriga rörelsekostnader
6
–12 284
–7 500
Summa rörelsens kostnader		
–2 716 988
–2 132 026
			
Rörelseresultat		
120 531
			
Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter
10
531
Finansiella kostnader
10
–17 762

127 731

467
–7 619

Finansiella poster – netto		
–17 231
–7 152
			
Resultat före skatt		
103 300
120 579
			
Inkomstskatt
13
–26 610
–29 099
			
Årets resultat		
76 690
91 480
			
Övrigt totalresultat			
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen			
Omräkningsdifferenser		
2 084
1 874
Övrigt totalresultat för året		
2 084
1 874
Summa totalresultat för året		
78 774
93 354
			
Årets resultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare		
69 959
88 876
Innehav utan bestämmande inflytande		
6 731
2 604
Årets resultat		

76 690

91 480

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare		
Innehav utan bestämmande inflytande		

70 012
8 762

89 740
3 614

Summa totalresultat		

78 774

93 354
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Koncernens
balansräkning
KSEK

Not

2014-12-31

2013-12-31

2013-01-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill
14, 32
753 985
547 767
Övriga immateriella tillgångar
14
54 211
24 263

414 790
2 621

Summa immateriella tillgångar		
808 196
572 030
417 411
				
Materiella anläggningstillgångar
15			
Byggnader och mark		
69 687
36 449
17 905
Förbättringsutgifter på annans fastighet		
13 596
4 216
3 737
Pågående nyanläggningar		
21 424
10 737
8 056
Inventarier, verktyg och installationer		
7 748
7 113
4 363
Summa materiella anläggningstillgångar		
112 455
58 515
34 061
				
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga värdepappersinnehav
18
4 051
4 051
4 051
Uppskjuten skattefordran
16
2 892
Andra långfristiga fordringar
18
2 697
3 051
1 970
Summa finansiella anläggningstillgångar		

9 640

7 102

6 021

Summa anläggningstillgångar		
930 291
637 647
457 493
				
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar
18, 19
95 769
71 799
76 711
Aktuella skattefordringar		
11 434
4 360
4 624
Övriga fordringar
18, 20
34 680
11 479
13 269
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
21
82 741
89 359
54 591
Likvida medel
18, 22
116 714
103 366
56 759
Summa omsättningstillgångar		
341 338
280 363
				
1 271 629

SUMMA TILLGÅNGAR
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918 010

205 954
663 447

Koncernens
balansräkning forts.
KSEK

Not

2014-12-31

2013-12-31

2013-01-01

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

1 807
89 733
917
231 168

1 807
89 733
864
169 874

1 807
89 733
–
80 998

Innehav utan bestämmande inflytande		

38 610

30 051

26 437

Summa eget kapital		
362 235
292 329
				

198 975

EGET KAPITAL

SKULDER				

Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut
18, 25
252 367
50 191
Uppskjutna skatteskulder
16
45 522
31 797
Övriga långfristiga skulder
26
1 269
26 353

114 278
17 903
1 344

Summa långfristiga skulder		
299 158
108 341
133 525
				
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut
18, 25
97 282
163 611
49 260
Leverantörsskulder
18
30 658
26 742
19 601
Övriga kortfristiga skulder
18, 27
150 379
65 846
43 621
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
28
331 917
261 141
218 465
Summa kortfristiga skulder 		
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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610 236

517 340

330 947

1 271 629

918 010

663 447

Koncernens rapport över
förändringar i eget kapital
					
Balanserat		Innehav
			
Övrigt		
resultat
Summa
utan egen		
Aktietillskjutet		
inkl. årets
eget
bestämmandeKSEK
Not
kapital
kapital
Reserver
totalresultat
kapital
inflytande

Ingående balans per 1 januari 2013		
Effekter av byte av
redovisningsprinciper till IFRS
37

Summa
eget
kapital

1 807

89 733

–

80 998

172 538

–

172 538

–

–

–

–

–

26 437

26 437

Ingående balans justerat
i enlighet med nya principer		
1 807
89 733
–
Årets resultat					

80 998
88 876

172 538
88 876

26 437
2 604

198 975
91 480

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser		

–

–

864

–

864

1 010

1 874

Summa totalresultat		

–

–

864

88 876

89 740

3 614

93 354

Utgående balans per 31 december 2013		

1 807

89 733

864

169 874

262 278

30 051

292 329

Ingående balans per 1 januari 2014		
1 807
89 733
864
169 874
262 278
30 051
292 329
Årets resultat					
69 959
69 959
6 731
76 690
Övrigt totalresultat								
Omräkningsdifferenser		
–
–
53
–
53
2 031
2 084
Summa totalresultat 		
Förvärv från innehavare
utan bestämmande inflytande
34
Innehav utan bestämmande
som uppkommit vid rörelseförvärv
–

–

–

53

69 959

70 012

8 762

78 774

–

–

–

–8 665

–8 665

–2 322

–10 987

–

–

–

–

–

2 119

2 119

Utgående balans per 31 december 2014		

1 807

89 733

917

231 168

323 625

38 610

362 235
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Koncernens
rapport över kassaflöden
KSEK

Not

2014

2013

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

103 300
22 214
3 868
–32 049

120 579
8 254
–1 370
–22 986

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet

97 333

104 477

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

704
–533
1 427
35 456

17 170
–11 725
1 361
–1 419

Summa förändring av rörelsekapital		
37 054
5 387
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
134 387
109 864
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel
32
–188 460
–87 275
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
15
–60 434
–23 371
Förvärv av immateriella tillgångar
14
–4 154
–2 042
Förändring i finansiella tillgångar		
593
397
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
–252 455
–112 291
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		
499 835
97 622
Amortering av lån		
–367 889
–48 612
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
131 946
49 010
			
Minskning/ökning av likvida medel		
13 878
46 583
Likvida medel vid årets början
22
103 366
56 759
Kursdifferenser i likvida medel		
–530
24
22

Likvida medel vid årets slut

116 714

103 366

Upplysningar till kassaflödesanalysen			
Erhållen ränta		
525
Betald ränta		
7 808

422
7 394
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Moderbolagets
resultaträkning
2014

2013

Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning
5
29 031

Not

24 876

KSEK

Summa rörelsens intäkter		
29 031
24 876
			
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader
8
–25 554
–16 846
Personalkostnader
9
–41 385
–31 188
Avskrivningar av:			
immateriella anläggningstillgångar
14
–477
–448
materiella anläggningstillgångar
15
–200
–258
Summa rörelsens kostnader		
–67 616
–48 740
			
Rörelseresultat		
–38 585
–23 864
			
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
10
856
442
Räntekostnader och liknande resultatposter
10
–17 332
–8 130
Summa resultat från finansiella poster		
–16 476
–7 688
			
Resultat efter finansiella poster 		
–55 061
–31 552
			
Bokslutsdispositioner
11
–23 907
–21 657
Resultat från kommissionärer
12
157 199
133 127
Resultat före skatt		
78 231
79 918
			
Skatt på årets resultat
13
–17 950
–18 531
			
Årets resultat		
I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt
totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.
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60 281

61 387

Moderbolagets
balansräkning
KSEK

Not

2014-12-31

2013-12-31

14

616

931

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

616

931

95
242

113
330

Summa		
			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag
17
Uppskjuten skattefordran		

337

443

999 351
1 050

700 174
–

Summa 		
1 000 401
			

700 174

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 		
Immateriella anläggningstillgångar			
Övriga immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar		
1 001 354
701 548
		
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
18
229 778
149 457
Övriga fordringar
18
483
331
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
21
3 609
5 668
Summa		

233 870

155 456

Kassa och bank
18, 22
Summa omsättningstillgångar		

41 309
275 179

61 107
216 563

1 276 533

918 111

SUMMA TILLGÅNGAR
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Moderbolagets
balansräkning forts.
KSEK

Not

2014-12-31

2013-12-31

Eget kapital 		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		

1 807

1 807

1 807

1 807

89 733
66 050
60 281

89 733
4 663
61 387

EGET KAPITAL OCH SKULDER

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

Summa fritt eget kapital		
216 064
155 783
			
Summa eget kapital		
			
Obeskattade reserver
24
			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut
18, 25
Övriga långfristiga skulder
26, 27
Summa långfristiga skulder		
			
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut
18, 25
Leverantörsskulder
18
Skulder till koncernföretag
18
Skatteskulder		
Övriga skulder
18, 27
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
28

217 871

157 590

58 714

29 808

237 796
–

30 000
25 000

237 796

55 000

90 000
2 623
573 093
186
82 325
13 925

148 729
4 518
492 935
5 559
21 243
2 729

Summa kortfristiga skulder		
762 152
675 713
		
1 276 533

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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918 111

Moderbolagets
förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital
					
KSEK		 Not
Aktiekapital
Överkursfond
Ingående balans per 1 januari 2013		
Ingående balans justerat i enlighet med nya principer		

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
och årets resultat

Summa
eget kapital

23
36

1807
1 807

89 733
89 733

4 663
4 663

96 203
96 203

Totalresultat
Årets totalresultat			

–

–

61 387

61 387

Summa totalresultat			

–

–

61 387

61 387

Utgående balans per 31 december 2013			

1 807

89 733

66 050

157 590

Ingående balans per 1 januari 2014			

1 807

89 733

66 050

157 590

Totalresultat
Årets totalresultat			

–

–

60 281

60 281

Summa totalresultat			

–

–

60 281

60 281

Utgående balans per 31 december 2014			

1 807

89 733

126 331

217 871
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Moderbolagets
kassaflödesanalys
2014

2013

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

Not

–55 059
677
4 548
–24 378

–31 552
707
–160
–14 199

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet

–74 212

–45 204

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

–55 848
–1 908
97 236

–148
1 309
101 544

KSEK

Summa förändring av rörelsekapital		
39 480
102 705
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
–34 732
57 501
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Köp av dotterföretag
17
–273 505
–133 682
Köp av materiella anläggningstillgångar
15
–93
–127
Köp av immateriella tillgångar
14
–162
–41
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
–273 760
–133 850
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Erhållet koncernbidrag		
6 500
32 500
Överfört resultat från kommissionärer
12
133 127
–
Upptagna lån		
499 788
96 969
Amortering av lån		
–350 721
–41 992
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
288 694
87 447
			
Minskning/ökning av likvida medel		
–19 798
11 128
Likvida medel vid årets början
22
61 107
49 979
Kursdifferenser i likvida medel		
–
–
22

Likvida medel vid årets slut

41 309

61 107

Upplysningar till kassaflödesanalysen			
Erhållen ränta		
852
Betald ränta		
7 520
Övriga ej likviditetspåverkande poster avser upplupna räntor		
4 548

442
8 150
–160
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Noter
2.2	ÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER O CH
UPPLYSNINGAR

l NOT 1
A L L MÄN IN FO R MAT I ON

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 2014 och har inte tillämpats vid upprättandet
av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig
inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som
följer nedan:

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.

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
finanseilla 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. Koncernen har ännu inte
utvärderat effekterna av införandet av standarden.

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. Denna årsredovisning är Team
Olivia ABs första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS.
Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2013
vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till
övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och
vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital
redogörs för i not 37.
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. Övergång till RFR 2 har inte haft
någon effekt på totalt eget kapital för moderföretaget, då de skillnader
som föreligger avser redovisning av tilläggsköpeskillingar och koncernbidrag som enligt RFR 2 redovisas i resultaträkningen istället för i eget
kapital. Resultaträkningen för 2013 har dock påverkats av övergången.
För detaljerad information om moderföretagets övergång till RFR 2 se
not 36.

IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt
därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 1 januari 2017.
Förtida tillämpning är tillåten. 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.

44

2.3 KON C E R NRED OV ISNING

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag då
posterna omvärderas. Valutakursvinster och –förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna utgör säkringar
som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av nettoinvesteringar, då
vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat.

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.
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.

Valutakursvinster och –förluster som hänför sig till lån och likvida medel
redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller kostnader.
Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas i posten ”Övriga
rörelseintäkter/Övriga rörelsekostnader” i rapporten över 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.

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:
(a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas
till balansdagens kurs;
(b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valuta¬kurs (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

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.

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

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 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.
2.5 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

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.

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.
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.

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 egetkapitaltransaktioner - 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.

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.

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.

45

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 (kassa¬genererande enheter). För tillgångar (andra än goodwill)
som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om
återföring bör göras.

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.

2.8 FINANSIELLA INSTRUMENT – GENERELLT

Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna under 2.8.1 nedan.
2.8.1 K LASSIFICERING

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.

2 . 6 M ATE RI E L LA ANLÄGGNINGSTILLGÅ NGA R

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången.

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.

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
Inventarier, verktyg och installationer

25 – 50 år
10 – 25 år

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.

Hyreskontraktets löptid
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 A NLÄGGN I N G S TI L LG ÅNGA R

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis 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
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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.

2.12 UPPLÅNING

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.

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.

Checkräkningskredit redovisas som skulder till kreditinstitut bland Kortfristiga skulder i balansräkningen.
2.13 AK TUELL OCH UPPSK JUTEN SK ATT

2.8 .3 N E DS K RIV NING FINA NSIELLA INSTRU MENT

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.

(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.

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.

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.

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att
finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas.
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.

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.

2.14 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

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

Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill
säga efter avdrag för osäkra kundfordringar.

(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.

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.
2.1 1 L E VE RANTÖRSSKULD ER

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.

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.
Koncernen innehar endast förmånsbestämda pensionsåtaganden genom en försäkring i Alecta. Denna pensionsplan redovisas som en avgiftsbestämd pensionsplan.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

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 3
Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta,
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är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För
räkenskapsåret 2014 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 9 829Tkr.

2.16 LEASING

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.
Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet,
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.

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 avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga
förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2014 uppgick Alectas överskott i form av
den kollektiva konsolideringsnivån till 143 procent (148 procent).

2.17 MO DERFÖ RETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2 Redovisning
för juridiska personer. Övergång till RFR 2 har inte haft någon effekt på
totalt eget kapital för moderföretaget, då de skillnader som föreligger
avser redovisning av tilläggsköpeskillingar och koncernbidrag som enligt
RFR 2 redovisas i resultaträkningen istället för i eget kapital. Resultaträkningen för 2013 har dock påverkats av övergången. För detaljerad
information om moderföretagets övergång till RFR 2 se not 36.
Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i
de fall som anges nedan.

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.

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.

(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.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.
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”.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella
klassificeras som operationella leasingavtal.

2 . 15 I N TÄKTS RE DOV ISNING

Försäljning av tjänster
Koncernens tjänster avser främst uppdrag på löpande räkning och successiv vinstavräkning tillämpas.

Koncernbidrag
Moderföretaget redovisar såväl erhållna som lämnade koncernbidrag
som bokslutsdisposition.

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

Finansiella instrument
IAS 39 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instrument värderas
till anskaffningsvärde.
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MSEK		 Mindre		Mellan
Koncernen 31 december 2014		 än 1 år		1 och 5 år

l N OT 3
F INANS IE L L R I S K H A N T E R I N G

Skulder till kreditinstitut		 97 397		 256 903
Övriga långfristiga skulder		
–		 1 269
Övriga räntebärande skulder		
–		
–
Leverantörsskulder		 30 658		
–
Övriga kortfristiga skulder		 106 709		
–

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.

Summa		 234 764		 258 172

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

MSEK		 Mindre		Mellan
Koncernen 31 december 2013		 än 1 år		1 och 5 år
Skulder till kreditinstitut		 163 611		 50 294
Övriga långfristiga skulder		
–		 26 353
Övriga räntebärande skulder		
–		
–
Leverantörsskulder		 26 742		
–
Övriga kortfristiga skulder		 32 455		
–

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.

Summa		 222 808		 76 647
MSEK		 Mindre		Mellan
Moderbolaget 31 december 2014		 än 1 år		1 och 5 år

Koncernens verksamheter och investeringar i Norge och Danmark är
relativt den övriga koncernen begränsad. Valutarisken är därmed inte
väsentlig för koncernens ekonomiska stabilitet.

Skulder till kreditinstitut		 90 115		 242 332
Leverantörsskulder		
2 623		
–
Skuld till koncernföretag		 573 093		
–
Övriga kortfristiga skulder		 81 254		
–

(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 i svenska kronor (SEK).

Summa		 747 085		 242 332
MSEK		 Mindre		Mellan
Moderbolaget 31 december 2013		 än 1 år		1 och 5 år

Koncernen analyserar sin exponering för ränterisk dynamiskt. Olika
ränteutvecklingar beaktas och koncernen bevakar ränterisken på kvartalsbasis.

Skulder till kreditinstitut		 148 729		 30 103
Övriga långfristiga skulder		
–		 25 000
Leverantörsskulder		
4 518		
–
Skuld till koncernföretag		 492 935		
–
Övriga kortfristiga skulder		 20 628		
–

Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 december
2014 varit (1,0%) högre med alla andra variabler konstanta, hade vinsten efter skatt för räkenskapsåret varit 2,8 MSEK lägre, huvudsakligen
som en effekt av högre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta.

Summa		 666 810		 55 103

(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.
Koncernen har inga kundkrediter utöver normala och avtalsenliga betalningstider på utförda tjänster.
(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 koncernen, dels en checkräkningskredit, för att möta koncernbolagens löpande behov av likvida
medel.
Nedanstående tabell visar koncernen och moderföretagets finansiella
skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till
den avtalsenliga förfallodagen.
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3 . 2 HAN TE RI N G AV KA PITA L

(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. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs
genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa
uppskattningar göras (not 14 Immateriella tillgångar).

		 2014		2013
Total upplåning (not 25)		 349 649		 213 802
Avgår: likvida medel (not 22)		 –116 714		–103 366
Nettoskuld		 232 935		 110 436

(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.

Totalt eget kapital		 362 235		 292 329
Summa kapital		 595 170		 402 765
Skuldsättningsgrad		 2,5		2,1
3 . 3 BE RÄKN I N G AV V ERKLIGT VÄ RD E

Nedan beskrivs Team Olivias finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De
olika nivåerna definieras enligt följande:

(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.

• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1).
• 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).
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
dessa 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.

l N OT 5
N E TTOO M SÄTTN IN G E N FÖ RDE LN IN G

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
Koncernen		 2014		2013
Sverige		 2 447 133
2 038 969
Övriga Norden		 371 543		 209 196

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 med undantag för transaktionskostnader. Lånen löper
med rörlig ränta.

Koncernen totalt		 2 818 676		2 248 165
Moderbolaget		 2014		2013
Sverige		
Övriga Norden		

29 031		 24 876
–		
–

Moderbolaget totalt		

29 031		 24 876

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

Nettoomsättningen består i sin helhet av försäljning av tjänster och
fördelas enligt följande:

l NOT 4

Koncernen		 2014		2013

VI KTIGA UP P S KATT N I N GA R O C H BE D Ö M N I N GA R

Personlig assistans		 2 114 875		1 766 252
Omsorg		 468 039		 253 887
Hemtjänst		 224 962		 217 243
Rehabilitering		
8 421		 7 407
Övrig verksamhet		
2 379		 3 376

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

Koncernen totalt		 2 818 676		2 248 165
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l N OT 6

l N OT 8

ÖV R IGA R Ö R E LSE I N TÄ K T E R O C H - KO S T NA DE R

E RSÄTTN IN GA R TILL RE VISO RE RNA

KON C E RN EN

Övriga rörelseintäkter		

2014		

2013

Bidrag		
Övriga poster		

10 122		
8 721		

7 925
3 667

Summa övriga rörelseintäkter		

18 843		 11 592

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.

Övriga rörelsekostnader		

2014		

2013

Koncernen		 2014		2013

Förvärvskostnader		
Övriga rörelsekostnader		

11 993		
291		

6 480
1 020

Summa övriga rörelsekostnader		

12 284		

7 500

PwC
Revisionsuppdraget		
2 232		 1 524
Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget		222		13
Skatterådgivning		 231		520
Övriga tjänster		
1 453		
344

l N OT 7
MO DE R FÖ RE TAG E T S F Ö R S Ä L JN I N G
TILL O C H I N KÖ P F R Å N KON C E R N F Ö R E TAG

Summa koncernen totalt		

Moderföretaget har under året fakturerat dotterföretagen 28 357 KSEK
(24 672) för koncerngemensamma tjänster.

4 138		

2 401

Moderföretaget		 2014		2013
PwC
Revisionsuppdraget		 315		100
Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget		
156		
–
Skatterådgivning		 193		520
Övriga tjänster		
1 318		
297
Summa moderföretaget totalt		

1 982		

917

l N OT 9
E R S ÄTTNIN GA R T I L L A N STÄ L L DA M M .
KON C E RN EN

			2014

2013

Löner och andra ersättningar			1 839 304
Sociala avgifter			 470 981
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer		 79 772

1 469 864
387 385
69 473

Koncernen totalt			2 390 057

1 926 722

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2014

2013

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
Tantiem

29 414
1 809 890
–
–

13 999
536 754
(79 772)
–

20 486
1 449 378
–
–

9 577
447 281
(69 473)
–

Koncernen totalt

1 839 304

550 753

1 469 864

456 858

Antal på
balansdagen

Varav
kvinnor

Antal på
balansdagen

Varav
kvinnor

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

127
53

71
25

88
43

39
22

Koncernen totalt

180

96

131

61

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

2014
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2013

Medelantal anställda med geografisk fördelning per land

2014

2013

Medelantal
anställda

Varav
kvinnor

Medelantal
anställda

Varav
kvinnor

Sverige

35

24

30

23

Summa moderföretag

35

24

30

23

Dotterföretag				
Sverige
4 846
3 270
4 190
2 930
Danmark
457
320
398
276
Norge
404
334
–
–
Summa dotterföretag

5 707

3 924

4 588

3 206

Koncernen totalt

5 742

3 948

4 618

3 229

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 tantiem
Varav pensioner

15 086
10 688
–
–

7 608
4 765
–
(3 449)

10 628
8 914
–
–

5 278
3 883
–
(2 592)

Moderföretaget totalt

25 774

12 373

19 542

9 161

MODE RBOLAG E T

			

2014

2013

Löner och andra ersättningar			
Sociala avgifter			
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer		

25 774
8 924
3 449

19 542
6 569
2 592

Moderföretaget totalt			

38 147

28 703

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2014

Könsfördelning i moderföretaget för styrelseledamöter
och övriga ledande befattningshavare

2014

2013

Antal på
balansdagen

Varav
kvinnor

Antal på
balansdagen

Varav
kvinnor

8
8

3
3

7
10

3
4

16

6

17

7

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
Moderföretaget totalt

2013

l NOT 10
FINAN S IE LLA INTÄ K T E R O C H KO ST NA D E R / ÖV R I GA RÄ N TE IN TÄ KTE R
OC H L IKNANDE RE S U LTAT P O S T E R S A M T R Ä N T E KO STNA DE R OCH LIKNA N DE RE SULTATPO STE R

Finansiella intäkter/Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Moderföretaget
2014
2013
2014
2013

Finansiella kostnader/Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Moderföretaget
2014
2013
2014
2013

Ränteintäkter på
banktillgodohavanden
Ränteintäkter koncernbolag
Övriga finansiella intäkter

526
–
5

423
–
24

24
828
4

239
203
–

Räntekostnader på
skulder till kreditinstitut
–12 356
Räntekostnader koncernbolag
–
Övriga finansiella kostnader –5 406

–7 132
–
–487

–11 414
–657
–5 261

–5 884
–2 107
–139

Finansiella intäkter

531

467

856

442

Finansiella kostnader

–17 762

–7 619

–17 332

–8 130

Summa finansiella
poster, netto

–17 231

–7 152

–16 476

–7 688
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l N OT 1 4

B O KS LUTS D I SP O SI T I ON E R

IM M ATE RIE LLA TILLG Å N GA R

Moderföretaget			 2014

		Övriga
		immateriella
Koncernen
Goodwill
tillgångar		Summa

2013

Periodiseringsfond			 –28 796 –28 157
Överavskrivningar			–111
–
Erhållna koncernbidrag			
5 000
6 500

Per 1 januari 2013			
Anskaffningsvärde
521 271
5 036		 526 307
Ackumulerade avskrivningar –106 481
–2 415		–108 896

Summa			 –23 907 –21 657

Redovisat värde
414 790
2 621		
				
Räkenskapsåret 2013				
Ingående redovisat värde 414 790
2 621		
Inköp
–
2 042		
Förvärv av dotterbolag
131 667
23 000		
Omräkningsdifferens
1 310
–842		
Avskrivningar
–
–2 558		

l N OT 12
R E S ULTAT F R Å N KO M M I S SI ONÄ R E R

Moderföretaget			 2014

2013

Resultat från kommissionärer			 157 199 133 127
Summa			 157 199 133 127
Team Olivia AB, org nr 556742-0731, ingår i momsgrupp (6630003314) 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.

Utgående redovisat värde 547 767

Moderföretaget
2014
2013

Aktuell skatt:				
Aktuell skatt på årets resultat –25 597 –21 841 –19 005 –18 583
Justeringar avseende tidigare år
3
–80
–
52
Summa aktuell skatt

25 594

–21 921

–19 005 –18 531

Uppskjuten skatt (se not 16)				
Uppkomst och återförande
av temporära skillnader
–1 016
–7 179
1 055

–

Summa uppskjuten skatt

–

–1 016

–7 179

1 055

–

–26 610

–29 099

–17 950 –18 531

2014

Koncernen
2013

Moderföretaget
2014
2013

–26 610

–29 099

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

753 985

54 211		 808 196

Utgående planenligt restvärde relaterat till kundavtal uppgår till 47 946
(20 443) och redovisas som en övrig immateriell tillgång i koncernen.

Resultat före skatt
103 300 120 579
78 231 79 918
Inkomstskatt beräknad enligt
moderbolagets
skattesats (22%)
–22 726 –26 527 –17 211 –17 582
Skatteeffekter av:				
Ej skattepliktiga intäkter
1 677
16
1 119
7
Ej avdragsgilla kostnader –4 833
–2 575
–1 858
–904
Justering avseende tidigare år
–10
–
–
–52
Avvikande nationell skattesats –718
–13
–
–
Skattekostnad

572 030

Utgående redovisat värde 753 985
54 211		 808 196
				
Per 31 december 2014				
Anskaffningsvärde
753 985
73 965		 827 950
Ackumulerade avskrivningar
–
–19 754		 –19 754
Redovisat värde

Inkomstskatt

24 263		 572 030

Redovisat värde
547 767
24 263		
				
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
–
–14 781		

INKO MS TS K ATT / S K ATT PÅ Å R E T S R E S U LTAT

Koncernen
2013

417 411
2 042
154 667
468
–2 558

Per 31 december 2013				
Anskaffningsvärde
547 767
29 236		 577 003
Ackumulerade avskrivningar
–
–4 973		 –4 973

l N OT 13

2014

417 411

–17 950 –18 531

Använd skattesats för moderföretaget och koncernen är 22 procent (22).
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Moderföretaget

Övriga immateriella tillgångar

Per 1 januari 2013
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

2 222
–883

Redovisat värde

1 339

Räkenskapsåret 2013
Ingående redovisat värde
Inköp
Avskrivningar

1 339
41
–448

Utgående redovisat värde

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Ledningen bedömer verksamhetens prestation utifrån följande rörelsesegment, personlig assistans, omsorg, hemtjänst, rehabilitering, Danmark
och Norge. Dessa utgör även de kassagenererande enheter (KGE) på
vilka goodwill fördelas. Goodwill övervakas av ledningen på rörelsesegmentsnivå. Följande är en sammanställning av goodwill fördelat på varje
rörelsesegment:
		 2014		2013
Personlig assistans		 352 404		 308 837
Omsorg		 217 477		 152 742
Norge		 89 207		
–
Danmark		 79 069		 74 153
Hemtjänst		 15 736		 11 943
Rehabilitering		 92		92

931

Per 31 december 2013
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

2 263
–1 332

Redovisat värde

Total		 753 985		 547 767
Ledningen har bedömt att den årliga volymtillväxten för varje KGE över
den femåriga prognosperioden är ett viktigt antagande. Försäljningsvolymen i respektive period är den huvudsakliga orsaken till utvecklingen
av intäkter och kostnader. Den årliga volymtillväxten baseras på tidigare
resultat och ledningens förväntningar på marknadsutvecklingen.

931

Räkenskapsåret 2014
Ingående redovisat värde
Inköp
Avskrivningar

931
162
–477

Utgående redovisat värde

616

Per 31 december 2014
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Återvinningsbart belopp för en KGE har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Dessa beräkningar utgår från uppskattade
framtida kassaflöden före skatt baserade på framtida lönsamhet. Den
långsiktigt uthålliga tillväxttakten har bedömts till 2 procent (2) på totalnivå. Diskonteringsräntan före skatt har bedömts uppgå till 12,9 procent
(10,8) på totalnivå och baseras huvudsakligen på politisk risk, upphandlings- och ramavtalsrisker.

2 425
–1 809

Redovisat värde

En bedömning har gjorts av att en möjlig rimlig förändring i ovan antaganden inte leder till nedskrivningsbehov.

616

l NOT 15
MATE R IE L LA AN L ÄG G N I N G S T I L LG Å N GA R

		Förbättrings-		 Inventarier,
Byggnader
utgifter på
Pågående
verktyg
Koncernen
och mark
annans fastighet
nyanläggningar
och installationer
Per 1 januari 2013
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

19 492
–1 587

		
8 292
–4 555

8 056
–

		
14 319
–9 956

Summa
50 159
–16 098

Redovisat värde
17 905
3 737
8 056
4 363
					
Räkenskapsåret 2013					
Ingående redovisat värde
17 905
3 737
8 056
4 363
Inköp
3 666
1 260
17 279
1 166
Anskaffning genom förvärv av bolag
998
867
–
2 915
Försäljning och utrangeringar
–
–65
–
2 026
Omklassificeringar
14 598
131
–14 598
–131
Omräkningsdifferenser
–
20
–
18
Avskrivningar
–718
–1 734
–
–3 244

34 061

Utgående redovisat värde
36 449
4 216
10 737
7 113
					
Per 31 december 2013					
Anskaffningsvärde
39 214
10 667
10 737
24 961
Ackumulerade avskrivningar
–2 765
–6 451
–
–17 848

58 515

Redovisat värde

36 449

4 216

54

10 737

7 113

34 061
23 371
4 780
1 961
–
38
–5 696

85 579
–27 063
58 515

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

Summa

Räkenskapsåret 2014
Ingående redovisat värde
Inköp
Anskaffning genom förvärv av bolag
Försäljning och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Avskrivningar

36 449
15 441
–
–
19 229
–
–1 432

4 216
11 693
318
–255
90
15
–2 481

10 737
30 006
–
–
–19 319
–
–

7 113
3 294
1 208
–482
–
135
–3 520

58 515
60 434
1 526
–737
–
150
–7 433

Utgående redovisat värde

69 687

13 596

21 424

7 748

112 455

Per 31 december 2014					
Anskaffningsvärde
73 884
20 797
21 424
31 305
Ackumulerade avskrivningar
–4 197
–7 201
–
–23 558

147 410
–34 956

Redovisat värde

69 687

13 596

21 424

7 748

112 455

			Förbättrings			
utgifter på
Moderbolaget 			
annans fastighet

Inventarier,
verktyg
och installationer

Summa

775
–670

978
–509

1 753
–1 179

Redovisat värde		105
			
Räkenskapsåret 2013			
Ingående redovisat värde		
105
Inköp		 64
Avskrivningar 		
–56

469

574

469
63
–202

574
127
–258

330

443

1 041
–711

1 880
–1 437

330

443

330
67
–155

443
93
–200

242

337

1 108
–866

1 973
–1 636

242

337

Per 1 januari 2013
Anskaffningsvärde 		
Ackumulerade avskrivningar 		

Utgående redovisat värde		
113
			
Per 31 december 2013			
Anskaffningsvärde 		
839
Ackumulerade avskrivningar		
–726
Redovisat värde		113
			
Räkenskapsåret 2014			
Ingående redovisat värde		
113
Inköp		26
Avskrivningar		 –44
Utgående redovisat värde		
95
			
Per 31 december 2014			
Anskaffningsvärde 		
865
Ackumulerade avskrivningar		
–770
Redovisat värde		

55

95

l NOT 16
UP P S KJ UTE N S KATT

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
2014-12-31 2013-12-31
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar som
ska utnyttjas efter mer än 12 månader

2 892

–

Summa uppskjutna skattefordringar

2 892

–

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

45 522

31 797

Summa uppskjutna skatteskulder

45 522

31 797

Uppskjutna skatteskulder/fordringar (netto) 42 630
31 797
		
Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:
2014
2013
Ingående balans
Ökning genom rörelseförvärv
Redovisning i resultaträkningen (not 13)
Utgående balans

31 797
12 709
1 016
45 522

17 903
6 715
7 179
31 797

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv 1)

700 174
299 177

566 492
133 682

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

999 351

700 174

Kund- Obeskattade
kontrakt
reserver

Uppskjutna skatteskulder
Per 1 januari 2013
Redovisat i resultaträkningen
Ökning genom rörelseförvärv
(not 32)
Per 31 december 2013
Redovisat i resultaträkningen
Ökning genom rörelseförvärv
(not 32)
Per 31 december 2014

Summa

–
–563

17 903
7 742

17 903
7 179

5 060
4 497
–2 148

1 655
27 300
3 164

6 715
31 797
1 016

8 860
11 209

3 849
34 313

12 709
45 522

Uppskjutna		Underskottsskattefordringar		 avdrag

Summa

Per 31 december 2013		
Redovisat i resultaträkningen		
Per 31 december 2014		

–
2 892
2 892

–
2 892
2 892

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras
genom framtida beskattningsbara vinster. Underskottsavdrag förfaller
inte vid någon given tidpunkt.

l NOT 17
A N DE LAR I KONCE R N F Ö R E TAG

Moderföretaget

1) Belopp 25 672 TSEK är ej kassaflödespåverkande. Se vidare kassaflödesanalys under rubrik förvärv av dotterbolag.

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterföretag:
			
KapitalNamn
Org.nr.
Säte
andel, %
Olivia Personlig Assistans AB
Olivia Hemtjänst AB
Olivia Vårdcentrum AB
Nordströms 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

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

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Örebro
Stockholm
Surahammar
Surahammar
Boden
Stockholm
Nora
Härnösand
Ragunda
Säter

56

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Antal
aktier
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

Redovisat värde
2014
2013
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

107 773
17 702
500
100 719
6 487
58 980
1 370
18 806
2 361
41 347
5 106
57 002
8 289
37 901
26 032

			
KapitalNamn
Org.nr.
Säte
andel, %
Klaragården AB
CJs Ledsagarservice AB
Team Olivia Danmark 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
AssRe Service AB
Aagave Assistans AB
Active Omsorg och Skola i Linköping AB
AssisterMeg AS
Hemservice i Halland AB
NA Care AB
Team Olivia Norge AS
SelfHelp Kliniken Gävleborg AB
Säviq Kvinnobehandling AB
Vändpunktens Stödboende AB
Boenheten AS
Olivia Norge AS
Accent Consulting & Education AB

556750-5457
556703-5786
34803668
556679-3427
556625-5724
556574-8943
556824-9915
556734-2919
556638-0217
556042-8517
556770--2773
556604-4888
990 513 449
556683-9642
556751-7981
912 829 472
556549-5610
556427-6334
556693-6497
988 249 211
912 891 887
556851-0399

Vadstena
Stockholm
Köpenhamn
Umeå
Tierp
Katrineholm
Huddinge
Stockholm
Uppsala
Mora
Kungsbacka
Linköping
Stavanger
Kungsbacka
Stockholm
Oslo
Söderhamn
Ulfshyttan
Borlänge
Oslo
Ski
Linköping

100
100
45
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
51
100

Antal
aktier

Redovisat värde
2014
2013

1 000
1 000
36 000
1 000
1 000
1 000
500
100
1 000
1 000
1 000
1 000
100 000
1 000
1 000
300
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500

10 283
2 946
21 913
19 999
5 218
9 287
59 772
20 507
61 116
34 591
2 848
52 705
92 059
9 418
25 517
161
30 453
5 029
3 480
25 354
4 791
303

9 283
2 946
21 894
19 972
5 217
9 286
59 765
20 502
60 934
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Summa					

999 351

700 174

		Skulder
Övriga
värderade till
finansiella verkligt värde via
Skulder i balansräkningen
skulder resultaträkningen

Summa

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

Koncernen

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

Summa

31 december 2014
Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel

–
1 590
95 769
34 680
116 714

4 051
1 107
–
–
–

4 051
2 697
95 769
34 680
116 714

Summa

248 753

5 158

253 911

31 december 2013			
Andra långfristiga
värdepappersinnehav
–
4 051
Andra långfristiga fordringar
1 879
1 172
Kundfordringar
71 799
–
Övriga fordringar
11 479
–
Likvida medel
103 366
–

4 051
3 051
71 799
11 479
103 366

Summa

193 746

188 523

5 223

31 december 2014			
Skulder till kreditinstitut
354 300
–
Övriga långfristiga skulder
1 269
–
Leverantörsskulder
30 658
–
Övriga kortfristiga skulder
25 409
81 300

354 300
1 269
30 658
106 709

Summa
411 636
81 300
492 936
			
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser tilläggsköpeskillingar.
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31 december 2013
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

213 905
1 353
26 742
23 404

–
25 000
–
9 051

213 905
26 353
26 742
32 455

Summa

265 404

34 051

299 455

Moderföretaget

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

l N OT 1 9
KUN DFORDRIN GA R
Summa

31 december 2014
Fordringar hos koncernföretag 229 778
Övriga fordringar
483
Kassa och bank
41 309

–
–
–

229 778
483
41 309

Summa

–

271 570

31 december 2013			
Fordringar hos koncernföretag 149 457
–
Övriga fordringar
331
–
Kassa och bank
61 107
–

149 457
331
61 107

Summa

210 895

271 570

210 895

–

Koncernen

332 447
2 623
573 093
81 254

Summa

989 417

–

989 417

31 december 2013
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

178 832
4 518
492 935
20 628

–
–
–
–

178 832
4 518
492 935
20 628

Summa

696 913

–

696 913

Kundfordringar
Reservering för osäkra fordringar

97 522
–1 753

72 869
–1 070

Kundfordringar, netto

95 769

71 799

Per den 31 december 2014 var kundfordringar uppgående till 19 425
KSEK (9 284 KSEK) förfallna men utan att något nedskrivningsbehov
ansågs föreligga.
Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

Summa

31 december 2014			
Skulder till kreditinstitut
332 447
–
Leverantörsskulder
2 623
–
Skulder till koncernföretag
573 093
–
Övriga skulder
81 254
–

2013-12-31

Per den 31 december 2014 uppgick fullgoda kundfordringar till 95 769
KSEK (71 799 KSEK).

Moderföretaget

		Skulder
Övriga
värderade till
finansiella verkligt värde via
Skulder i balansräkningen
skulder resultaträkningen

2014-12-31

2014-12-31

2013-12-31

1 – 30 dagar
31 – 60 dagar
> 61 dagar

14 486
1 976
2 963

5 055
1 792
2 437

Summa förfallna kundfordringar

19 425

9 284

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:
Per 1 januari
Reservering för osäkra fordringar
Återförda outnyttjade belopp
Per 31 december

2014-12-31

2013-12-31

1 070
683
–
1 753

327
759
–16
1 070

Avsättningar till 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.
l N OT 2 0
ÖVRIGA FO RDRIN GA R

Koncernen

2014-12-31

2013-12-31

Lån till aktieägare
Fordringar hos anställda
Övriga fordringar

18 501
1 645
14 534

–
5 691
5 788

Koncernen totalt

34 680

11 479

l N OT 2 1
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen
Förutbetalda hyror
Upplupna intäkter
Övriga poster

2014-12-31

2013-12-31

6 129
60 427
16 185

6 129
64 987
18 243

Koncernen totalt
82 741
89 359
		
Moderföretaget
2014-12-31 2013-12-31

58

Förutbetalda hyror
Övriga poster

132
3 477

783
4 885

Moderföretaget totalt

3 609

5 668

Skulder till kreditinstitut
Koncernen har en marknadsmässig upplåning i svensk affärsbank där
lånen löper med rörlig ränta som omsätts var tredje månad. KoncerKoncernen
2014-12-31 2013-12-31
nens upplåning är huvudsakligen i SEK. Villkor kopplade till skulder hos
Banktillgodohavanden
116 714
103 366
kreditinstitut utgörs huvudsakligen av att koncernen utvecklas med en
sund lönsamhet för nyinvesteringar och amorteringar. Ställda säkerheter
Koncernen totalt
116 714
103 366
för skulder till kreditinstitut avser aktier i koncernbolag.
		
l N OT 22

LIKV IDA ME D E L / K A S SA O C H BA N K

Moderföretaget

2014-12-31

2013-12-31

Banktillgodohavanden

41 309

61 107

Moderföretaget totalt

41 309

61 107

Checkräkningskredit
Koncernen har en beviljad checkräkningskredit i valuta SEK om 175
MSEK. Checkräkningskredit utnyttjas inte per den 31 december 2014.
Checkräkningskrediten löper med en rörlig ränta.

l N OT 23
AKTIE KAP I TA L O C H ÖV R I G T T I L LS K JU T E T KA PITA L

l N OT 2 6

			Övrigt
Antal aktier
Aktie- tillskjutet
(tusental)
kapital
kapital

Summa

Koncernen

Per 1 januari 2013
Per 31 december 2013
Per 31 december 2014

91 540
91 540
91 540

1 807
1 807
1 807

1 807
1 807
1 807

89 733
89 733
89 733

ÖVRIGA LÅ N GFRISTIGA SKULDE R

2014-12-31

2013-12-31

Kapitalförsäkring
Villkorad tilläggsköpeskilling

1 269
–

1 353
25 000

Koncernen totalt

1 269

26 353

2014-12-31

2013-12-31

Villkorad tilläggsköpeskilling

–

25 000

Moderföretaget totalt

–

25 000

2014-12-31

2013-12-31

81 300
40 013
29 066

9 051
31 707
23 404

150 379

65 846

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

Moderföretaget

l N OT 24

l N OT 2 7
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDE R

O B E S KATTA D E R E S E RV E R

Koncernen
2014-12-31

2013-12-31

Överavskrivningar
Periodiseringsfond

310
58 404

199
29 609

Villkorad tilläggsköpeskilling
Personalskatt
Övriga kortfristiga skulder

Moderföretaget totalt

58 714

29 808

Koncernen totalt

Moderföretaget

l N OT 25

Moderföretaget

2014-12-31

2013-12-31

UP P L ÅNIN G

Villkorad tilläggsköpeskilling
Övriga kortfristiga skulder

81 300
1 025

45 628
615

Moderföretaget totalt

82 325

46 243

Koncern

2014-12-31

2013-12-31

Långfristig
Skulder till kreditinstitut

252 367

50 191

Summa långfristig upplåning

252 367

50 191

97 282

163 611

Summa kortfristig upplåning

97 282

163 611

349 649

213 802

2014-12-31

2013-12-31

Långfristig
Skulder till kreditinstitut

237 796

30 000

Summa långfristig upplåning

237 796

30 000

Moderföretaget

Kortfristig
Skulder till kreditinstitut

90 000

148 729

Summa kortfristig upplåning

90 000

148 729

327 796

178 729

Summa upplåning

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen

Kortfristig
Skulder till kreditinstitut
Summa upplåning

l N OT 2 8
2014-12-31

2013-12-31

Upplupna sociala avgifter
99 466
Upplupna personalkostnader
198 073
Upplupna räntekostnader
4 651
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 727

86 788
148 036
103
26 214

Koncernen totalt

331 917

261 141

2014-12-31

2013-12-31

2 907
3 063
4 651
3 304

1 454
823
103
349

13 925

2 729

Moderföretaget
Upplupna sociala avgifter
Upplupna personalkostnader
Upplupna räntekostnader
Övriga poster
Moderföretaget totalt

59

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.

l NOT 29
STÄLLDA S ÄKE R HE T E R

Koncernen
Företagsinteckning
Fastighetsinteckning
Pantsatta aktier i dotterföretag

2014-12-31

2013-12-31

6 600
–
637 413

6 900
510
437 829

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.

Koncernen totalt
644 013
445 239
Köpeskilling vid förvärvsdatum
		
Moderföretaget
2014-12-31 2013-12-31
Likvida medel				 218 241
Villkorad köpeskilling 				 56 300
Pantsatta aktier i dotterföretag
802 193
607 935
Moderföretaget totalt

802 193

Summa köpeskilling 1)				 274 541

607 935

Redovisade belopp på identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder

l NOT 30
A N S VAR S FÖ R B IN D E LSE R

Koncernen

2014-12-31

2013-12-31

Övriga ansvarsförbindelser

4 182

6 313

Koncernen totalt

4 182

6 313

Likvida medel
Materiella anläggningstillgångar (not 14)
Kundkontrakt och övriga immateriella tillgångar
Kundfordringar och andra fordringar
Leverantörsskulder och andra skulder
Uppskjutna skatteskulder (not 16)

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

Summa identifierbara nettotillgångar (förvärvat EK)

l NOT 31
LE AS IN GAV TAL

75 701
1 526
37 798
50 518
–83 444
–8 860
73 239

Goodwill				 201 302

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.

Förvärvsrelaterade kostnader om 11 993 KSEK ingår i övriga rörelsekostnader i koncernens resultaträkning för räkenskapsåret 2014.

2014-12-31

2013-12-31

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 tjänsterbjudande.

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

53 090
105 088
–

46 533
92 738
1 736

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.

Koncernen totalt

158 178

141 007

Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella
leasingavtal gällande vid rapportperiodens slut förfaller till betalning enligt följande:
Koncernen

Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde.
Verkligt värde på innehav utan bestämmande inflytande i Olivia Norge
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.

Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskapsåret uppgått till 60 007 KSEK (53 676 KSEK).
l NOT 32
RÖ R E LS E FÖ RVÄRV

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 rörelseresultat på 14 480 KSEK
för samma period.

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 och Accent Consulting & Education AB. I samtliga
förvärv har 100 procent av aktiekapitalet förvärvats förutom i Olivia i
Norge AS där 51 procent av aktiekapitalet förvärvats.

Om de förvärvade bolagen skulle ha konsoliderats från 1 januari 2014,
skulle koncernens resultaträkning visa intäkter på 2 986 028 KSEK och
ett rörelseresultat på 137 587 KSEK.
Under 2014 har en tilläggsköpeskilling reglerats avseende förvärv som
skett före 2014. Detta har lett till en effekt på övriga rörelsekostnader i
resultaträkningen uppgående till 1 000 KSEK.
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Rörelseförvärv 2013
Under 2013 har följande bolag förvärvats; Aktiv Assistans Norr AB,
Bills Bo- & utbildningsgård AB, Tallkullens HVB-hem AB, RTFL Care AB,
Magitaskolan AB, Center för vård och omsorg i Uppsala AB (inklusive
dotterbolag Kajan Friskola AB). I samtliga förvärv har 100 procent av
aktiekapitalet förvärvats.

l N OT 3 3
TRA N SA KTION E R M E D
IN N E HAVA RE UTA N B E STÄ M M A N DE IN FLYTA N D E

Förvärv av ytterligare andel i dotterbolag
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 moderföretagets aktieägare om
8 665 KSEK. Effekten på eget kapital sammanfattas enligt följande:

Den goodwill på 126 319 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.

			 2014
Redovisat värde på förvärvad andel av
innehav utan bestämmande inflytande		
2 322
Erlagd köpeskilling till innehavare utan
bestämmande inflytande			 –10 987

Köpeskilling vid förvärvsdatum
Likvida medel				 126 569
Skuld köpeskilling				 11 577
Villkorad köpeskilling 				 34 051

Erlagd köpeskilling överstigande redovisat
värde, redovisas i eget kapital			

Summa köpeskilling 				 172 197

–
–
–

l N OT 3 4

Redovisade belopp på identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder
Likvida medel				
Materiella anläggningstillgångar (not 14) 			
Kundkontrakt och övriga immateriella tillgångar			
Kundfordringar och andra fordringar				
Leverantörsskulder och andra skulder			
Uppskjutna skatteskulder (not 16)				

–8 665

2013

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

Bosana AB äger 100% 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.

39 927
4 780
23 000
38 199
–54 968
–5 060

Ersättning till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare har erhållit följande ersättningar:

Summa identifierbara nettotillgångar (förvärvat EK)		 45 878
Goodwill				 126 319
Förvärvsrelaterade kostnader om 6 480 KSEK ingår i övriga rörelsekostnader i koncernens resultaträkning för räkenskapsåret 2013.

			

2014

2013

Löner och andra kortfristiga ersättningar		
Ersättningar vid uppsägning			
Avgångsvederlag			

10 065
1 890
2 556

10 237
–
–

Summa			

14 511

10 237

Det verkliga värdet på överenskommelsen om villkorad köpeskilling uppskattades i samband med upprättande av förvärvsanalyser till
34 051 KSEK. Det verkliga värdet redovisas i nivå 3 i verkligt värdehierarkin.

Löner och andra kortfristiga ersättningar i tabellen ovan inkluderar för
verksamhetsåret 2014 (2013). Bonus till VD utgår ej.

Den intäkt från de förvärvade bolagen som ingår i koncernens resultaträkning sedan förvärvsdatumen uppgår till 149 389 KSEK. De förvärvade bolagen bidrog också med ett rörelseresultat på 13 448 KSEK
för samma period.

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.

Om de förvärvade bolagen skulle ha konsoliderats från 1 januari 2013,
skulle koncernens resultaträkning visa intäkter på 2 401 271 KSEK och
ett rörelseresultat på 136 552 KSEK.

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3–6 månader. Vid uppsägning från företagets
sida utgår inget avgångsvederlag.

Under 2013 har en tilläggsköpeskilling reglerats avseende förvärv som
skett före 2013. Detta har lett till en effekt på övriga externa kostnader
i resultaträkningen uppgående till 3 000 KSEK.

Fordringar och skulder vid årets slut
			

2014

2013

Fordringar på närstående:
Fordran på koncernbolag			 229 778 149 457
Lån till aktieägare			 18 501
–
Skulder till närstående:
Skuld till koncernbolag			 573 093 492 935

61

l NOT 35

l N OT 3 7

H ÄNDE LS E R E FTER BA LA N SDAG E N

E FFE KTE R VID ÖVE RG Å N G TILL IN TE RNATIONA L
FINA N CIA L RE PO RTIN G STA N DA RDS (IFRS)

Efter balansdagen har följande bolag förvärvats; AAT i Sverige AB, Vesterled AS inklusive dotterbolag Vesterled Telemark AS, Pär Sonesson &
Company AB, Ambass AB, Fastighetsbolaget i Ulfshyttan AB. I samtliga
förvärv har 100 procent av aktiekapitalet förvärvats.

Detta är den första årsredovisning för Team Olivia-koncernen som
upprättas enligt IFRS. De redovisningsprinciper som återfinns i not 2
har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2014 och för den jämförande information som presenteras per 31
december 2013 samt vid upprättandet av rapporten över periodens
ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari
2013 (koncernens tidpunkt för övergång till IFRS).

l NOT 36
EF F E KTE R AV ÖV E R G Å N G
T I LL R F R 2 FÖ R M O D E R F Ö R E TAG E T

När ingångsbalansräkningen enligt IFRS upprättades justerades belopp
som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången från tidigare
redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat, ställning
och kassaflöde visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som
hör till dessa.

Årsredovisningen för 2014 är koncernens första finansiella rapport
upprättad i enlighet med IFRS. Till följd av att koncernen går över till redovisning enligt IFRS den 1 januari 2013 byter även moderföretaget redovisningsprinciper per den 1 januari 2013 och övergår till redovisning
enligt RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Jämförelseåret justeras
i enlighet med IAS 8, Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar
och bedömningar samt fel. De effekter som identifierats hänförliga till
moderbolaget avser att koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen istället för i eget kapital. Årets resultat 2013 är
således 5 070 KSEK högre än årets resultat enligt nuvarande tillämpade
redovisningsprinciper. Vidare redovisas villkorade tilläggsköpeskillingar
och en skuld avseende nettokassa avseende förvärv som skett under
2013 vilket har ökat aktier och andelar med 133 682 Tkr och ökat övriga långfristiga skulder med 25 000 Tkr och övriga kortfristiga skulder
med 20 627 Tkr. Inga övriga skillnader har identifierats i samband med
moderföretagets övergång till RFR 2. Övergången till redovisning enligt
RFR 2 har inte givit någon effekt på moderföretagets totala egna kapital
per 2013-01-01 eller 2013-12-31.

Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången IFRS
tillämpas. Huvudregeln är att alla tillämpliga IFRS- och IAS-standarder,
som trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen
en viss valmöjlighet.
Nedan anges de av IFRS tillåtna undantagen från fullständig retroaktiv
tillämpning av samtliga standarder som koncernen valt att tillämpa vid
övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS.
Undantag för rörelseförvärv
Standarden IFRS 1, som reglerar hur en övergång till IFRS ska göras,
erbjuder möjligheten att tillämpa principerna i standarden IFRS 3, Rörelseförvärv, antingen framåtriktat från tidpunkten för övergång till IFRS
eller från en specifik tidpunkt före övergångstidpunkten. Detta ger lättnader från en fullständig retroaktiv tillämpning som skulle kräva omräkning av alla rörelseförvärv före övergångstidpunkten. Koncernen har
valt att tillämpa IFRS 3 framåtriktat för rörelseförvärv som äger rum
efter tidpunkten för övergången till IFRS. Rörelseförvärv som skedde
före övergångstidpunkten har således inte räknats om.
Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser
IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovisade i det
egna kapitalet nollställs vid övergångstidpunkten. Det innebär en lättnad
jämfört med att fastställa ackumulerade omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21. Effekterna av ändrade valutakurser, från den tidpunkt
då ett dotterföretag eller intresseföretag bildades eller förvärvades.
Koncernen har valt att nollställa alla ackumulerade omräkningsdifferenser i omräkningsreserven och omklassificera dessa till balanserade
vinstmedel vid tidpunkten för övergången till IFRS.
Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS
Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget kapital och
summa totalresultat som redovisats enligt tidigare redovisningsprinciper
för tidigare perioder med motsvarande poster enligt IFRS. Övergången
från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har inte haft någon effekt på
redovisningen av det kassaflöde som genererats av koncernen. Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för respektive period för eget kapital och
summa totalresultat.
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Avstämning av eget kapital per 1/1-2013 och 31/12-2013
1 januari 2013

31 december 2013

			IB
UB
		 (Enligt tidigare
Total effekt			(Enligt tidigare
Total effekt
		 redovisnings- av överföring			 redovisnings- av överföring
Noter
principer)
till IFRS Enligt IFRS
Noter
principer)
till IFRS Enligt IFRS
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

414 790
2 621
34 061
6 021
457 493
205 954

–
–
–
–
–
–

414 790
2 621
34 061
6 021
457 493
205 954

Summa tillgångar

663 447

–

663 447

1 januari 2013

a), b)
c)

475 843
3 821
58 515
7 102
545 281
280 362

71 924
20 442
–
–
92 366
–

547 767
24 263
58 515
7 102
637 647
280 363

825 644

92 366

918 010

31 december 2013

			IB
UB
		 (Enligt tidigare
Total effekt			(Enligt tidigare
Total effekt
		 redovisnings- av överföring			 redovisnings- av överföring
Noter
principer)
till IFRS Enligt IFRS
Noter
principer)
till IFRS Enligt IFRS
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital som kan hänföras
till moderföretagets ägare 					
f)
Aktiekapital
1 807
–
1 807
1 807
–
Övrigt tillskjutet kapital				
–				
Reserver
–
–
–
g)
–
864
Balanserad vinst inklusive årets resultat
170 731
–
170 731
222 269
37 338
Innehav utan bestämmande inflytande e)
26 437
26 437
e)
–
30 051
Summa eget kapital
172 538
26 437
198 975
224 076
68 253
Minoritetsintresse
e)
26 437
–26 437
–
e)
26 011
–26 011
Långfristiga skulder
–
Räntebärande långfristiga skulder
114 278
–
114 278
50 191
Övriga långfristiga skulder
–
–
–
b)
–
25 000
Avsättningar för pensioner
1 344
–
1 344
1 353
Uppskjutna skatteskulder
17 903
–
17 903
d)
27 300
4 497
Kortfristiga skulder
–
Räntebärande kortfristiga skulder
49 260
–
49 260
163 611 		
Leverantörsskulder och
andra kortfristiga skulder		
63 222
–
63 222
b)
71 962
20 627
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter		
218 465
–
218 465
261 141
–

261 141

Summa eget kapital och skulder

918 010

663 447

–

63

663 447

825 644

92 366

1 807
–
864
259 607
30 051
292 329
–
50 191
25 000
1 353
31 797
–
163 611
92 588

Avstämning av summa totalresultat per 2013		Resultaträkning
		 (enligt tidigare
		
redovisnings
Summa totaltesultat, KSEK
Noter
principer)

Total effekt
av övergång
till IFRS

Enligt IFRS

Nettoomsättning

2 259 757

–

2 259 757

Summa

2 259 757

–

2 259 757

–21 895
–140 453
–1 953 924
–56 168
–1 020

–
–
–
47 914
–6 480

–21 895
–140 453
–1 953 924
–8 254
–7 500

Rörelseresultat

86 297

41 434

127 731

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella poster, netto

467
–7 619
–7 152

–
–
–

467
–7 619
–7 152

79 145
–29 662
1 301

41 434
563
–1 301

120 579
–29 099
–

50 784

40 696

91 480

–

1 874

–
1 874

Inköp av varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader

b)
a), c)

Resultat före skatt
Inkomstskatt
Minoritetens andel i årets resultat

b)
e)

Årets resultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser

g)

–

1 874

1 874

Summa totalresultat för året

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt

50 784

42 570

93 354

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare		
Innehav utan bestämmande inflytande		

50 784		
–		

89 740
3 614

Effekten av omräkning av rörelseförvärv mellan nuvarande tillämpade
redovisningsprinciper och IFRS framgår av nedan tabell:

a) Återläggning av avskrivning goodwill
I redovisningen enligt tidigare redovisningsprinciper skrevs goodwill av
över den period den beräknades ge ekonomiska fördelar. Enligt IFRS
skrivs inte goodwill av utan istället genomförs årliga nedskrivningstest.
De årliga nedskrivningstest som genomförts har ej påvisat att något
nedskrivningsbehov av goodwill skulle föreligga. De avskrivningar på
goodwill som redovisats före tidpunkten för övergång till redovisning
enligt IFRS kvarstår eftersom Team Olivia valt att tillämpa undantaget i
IFRS 3 att inte räkna om tidigare rörelseförvärv. Återläggning av avskrivningar på goodwill görs därför första gången för räkenskapsåret 2013.
Den avskrivning för räkenskapsåret 2013 som återlagts uppgick till 50
716 KSEK varav 244 KSEK avser en justering p g a valutakursdifferens.

Enligt tidigare
redovisningsprinciper Enligt IFRS

Skillnad

Likvida medel
126 569
Skuld köpeskilling		
Tilläggsköpeskilling
–
Förvärvsrelaterade kostnader
3 480

126 569
11 577
34 051
–

–
11 577
34 051
–3 480

Summa erlagd köpeskilling

172 197

42 148

130 049

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar

b) Rörelseförvärv
Samtliga rörelseförvärv som skett under 2013 har räknats om så att de
numera redovisas i enlighet med IFRS 3. De mest väsentliga skillnaderna
mellan nuvarande redovisningsprinciper och IFRS 3 Rörelseförvärv som
är tillämpliga för Team Olivia är följande; förvärvsrelaterade kostnader
redovisas i resultaträkningen istället för som en del av erlagd köpeskilling, villkorade tilläggsköpeskillingar ska alltid redovisas tidigare redovisades dessa endast om ett utfall av dessa var sannolikt, enligt IFRS 3 identifieras i större utsträckning immateriella tillgångar skilt från goodwill.
Uppgifter om förvärvade bolag 2013 framgår av not 31 Rörelseförvärv.

Enligt tidigare
redovisningsprinciper Enligt IFRS
Nettotillgångar
Identifierbara immateriella tillgångar
Uppskjuten skatteskuld
Summa identifierbara tillgångar
Goodwill
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Skillnad

26 534
–
–

26 534
23 000
–5 060

–
23 000
–5 060

26 534
103 515

44 474
126 319

17 940
24 208

Resultateffekt av omräkning av rörelseförvärv 2013 uppgår till 3 480
KSEK och resultateffekten redovisas som övriga externa kostnader.

tillämpade redovisningsprinciper hänför sig både till moderföretagets
aktieägare och till innehav utan bestämmande inflytande. I och med att
avskrivningar på goodwill återläggs från och med 1/1-2013 ökar innehav
utan bestämmande inflytande med 3 909 KSEK, vilket avser den del av
goodwillavskrivningen som hänför sig till innehav utan bestämmande
inflytande. Total effekt på innehav utan bestämmande inflytande per
2013-12-31 uppgår till följande:

Tillkommande tilläggsköpeskillingar redovisas som finansiella skulder
och klassificeras som långfristiga respektive kortfristiga beroende på
när de utfaller. Det totala beloppet av tilläggsköpeskillingar avser sådana
som faller ut senare än 1 år från balansdagen och klassificeras därmed
som övriga långfristiga skulder. Tillkommande skuld avser en köpeskilling
som betalats ut i början av 2014 och har därmed klassificerats som
kortfristig

KSEK
Omklassificering från minoritetsintresse:			 26 011
Återläggning av avskrivning goodwill 			 3 908

Under 2013 har en tilläggsköpeskilling reglerats hänförlig till förvärv
som skett före tidpunkt för övergång till IFRS, 1/1-2013. Enligt nuvarande tillämpade principer har skillnad mellan redovisad tilläggsköpeskilling och reglerad tilläggsköpeskilling redovisats mot goodwill. Vid övergång till IFRS redovisas reglering av tilläggsköpeskilling i rörelseresultatet
bland övriga externa kostnader, vilket leder till att goodwillbeloppet
minskar med 3 000 KSEK och övriga externa kostnader för 2013 ökar
med 3 000 KSEK.

Summa				 29 919
Enligt IFRS innehåller årets resultat både resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare och resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. Vid övergång till IFRS tas således den rad som benämns
minoritetens andel av årets resultat bort vilket leder till att årets resultat
minskar med 1 301 KSEK. En fördelning av årets resultat och summa
totalresultat på moderföretagets aktieägare respektive innehav utan bestämmande inflytande presenteras under resultaträkningen.

Goodwillposten har totalt påverkats på följande sätt p g a övergången
till IFRS:
KSEK

f) Omklassificering inom eget kapital
och effekt på balanserad vinst inklusive årets resultat
Vid en övergång till redovisning enligt IFRS delas inte längre eget kapital upp i bundet och fritt eget kapital. Posten övrigt tillskjutet kapital
tillkommer och innefattar tillskott till bolaget i form aktieägartillskott,
nyemission samt apportemission. Koncernen har valt att nollställa valutakursdifferenser avseende omräkning av dotterbolag varför posten
”Reserver” uppgår till noll kr vid övergång till redovisning enligt IFRS.
Det belopp som utgör reserver 2013-12-31 kommer i sin helhet att
bestå av valutakursdifferenser avseende omräkning av dotterbolag. Balanserat resultat och årets resultat redovisas på en rad enligt IFRS och
benämns ”Balanserat resultat inklusive årets totalresultat”. Inom Team
Olivia koncernen förekommer endast posterna aktiekapital, reserver
och balanserad vinst inklusive årets resultat. Inget övrigt tillskjutet kapital
finns.

Återläggning av avskrivningar: 				 50 472
Valutakursdifferens				
244
Omräkning av rörelseförvärv (netto):			 22 804
Reglering av tilläggsköpeskilling hänförlig
till förvärv före övergångstidpunkten:				 –3 000
Summa				 71 924
c) Immateriella tillgångar
Som framgår under b) ovan krävs enligt IFRS att en genomgång görs
av goodwillposten för att i möjligaste mån identifiera ytterligare tillkommande immateriella tillgångar. Vid förvärvstillfället har ytterligare immateriella tillgångar om 23 000 KSEK identifierats. Dessa har skrivits av
under 2013 från respektive förvärvstillfälle. Bedömd avskrivningstid för
kundkontrakt/kundrelationer är 5 år. Effekt vid övergång till IFRS, netto
efter gjorda avskrivningar på 2 558 KSEK uppgår till 20 442 KSEK.

Per 2013-12-31 har posten balanserad vinst inklusive årets resultat
påverkats av följande:
KSEK

d) Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på samtliga IFRS justeringar i de fall justeringarna resulterar i temporära skillnader i balansräkningen. Uppskjuten skatt
redovisas med 22 procent för samtliga justeringar. Inga justeringar som
ger upphov till uppskjuten skatt har skett per 2013-01-01. Per 2013-12-31
tillkommer en uppskjuten skatteskuld på tillkommande identifierbara
tillgångar i samband med förvärv som skett under 2013. Tillkommande
uppskjuten skatteskuld uppgår till 5 060 KSEK och upplösning av uppskjuten skatt på grund av avskrivning under 2013 av immateriella tillgångar uppgår till –563 KSEK. Netto effekt på uppskjuten skatt uppgår till
4 497 KSEK.

Återläggning av avskrivning på goodwill* 			
Justering av förvärvsrelaterade kostnader			
Justering av tilläggsköpeskilling 				
Avskrivning av immateriella tillgångar (netto efter skatt)		
Omklassificering av omräkningsdifferenser till reserver

46 564
–3 480
–3 000
–1 996
–751

Summa				 37 337
* Återläggning av avskrivning på goodwill som påverkar balanserad vinst inklusive
årets resultat avser den del av tidigare gjorda goodwillavskrivningar som hänför
sig till moderföretagets aktieägare.

e)Innehav utan bestämmande inflytande
(tidigare benämnt minoritetsintresse)
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper redovisas minoritetsintresse som en skuld på separat rad i balansräkningen. Enligt IFRS redovisas minoritetsintresse som en del av eget kapital och benämns
innehav utan bestämmande inflytande. Per 1/1-2013 omklassificeras
därför skuld avseende minoritetsintresse till en post inom eget kapital
som benämns ”innehav utan bestämmande inflytande”. Innehav utan
bestämmande inflytande redovisades enligt nuvarande tillämpade redovisningsprinciper enligt den s k ”full-goodwillmetoden” vilket bl a
innebär att de avskrivningar av goodwill, som gjorts enligt nuvarande
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g) Valutakursdifferenser vid omräkning av dotterföretag
Enligt tidigare redovisningsprinciper har valutakursdifferenser vid omräkning av dotterföretag redovisats direkt mot eget kapital. Enligt IFRS
ska dessa valutakursdifferenser redovisas i övrigt totalresultat och balanseras i reserver i eget kapital. I övrigt totalresultat redovisas dels
valutakursdifferenser hänförliga till moderföretagets aktieägare dels
innehav utan bestämmande inflytande. Team Olivia har valt att tillämpa
undantaget i IFRS 1 och nollställa omräkningsdifferenser vid övergång
till redovisning enligt IFRS. Posten reserver uppgår därför till 0 KSEK
per 2013-01-01. Per 2013-12-31 ingår omräkningsdifferenser om 1 625
KSEK i övrigt totalresultat och av dessa hänför sig 751 KSEK till moderföretagets aktieägare och 874 KSEK till innehav utan bestämmande
inflytande. Den del av omräkningsdifferenserna som hänför sig till moderföretagets aktieägare balanseras i posten reserver i eget kapital.

Omklassificeringar enligt IAS 1
Balansräkningen
Omrubriceringar respektive omklassificeringar har skett av följande
poster i balansräkningen; ”Kassa och bank” benämns ”Likvida medel”.
Avsättningar redovisas enligt IFRS som en lång eller kortfristig skuld och
inte under en egen rubrik benämnd ”Avsättningar”.
Eget kapital redovisas enligt UFR 8, Redovisning av eget kapital i koncernen. Vissa omklassificeringar inom det egna kapitalet har gjorts (se
f) ovan).
Resultaträkningen
Omrubriceringar och omklassificeringar har skett av följande poster i
rapport över totalresultat; Posten ”Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter” benämns ”finansiella intäkter” och ”Räntekostnader och
liknande resultatposter” benämns ”finansiella kostnader” och ”Skatt på
årets resultat” benämns ”inkomstskatt” enligt IFRS. Omräkningsdifferens
hänförlig till omräkning av utländska dotterbolag redovisas i övrigt totalresultat (se g) ovan).

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 30 april 2015.
Koncernens och moderbolagets resultaträkningar och balansräkningar kommer att föreläggas på årsstämma 4 juni 2015
för fastställelse.
Gunnel Duveblad
Ordförande
Dan Olsson
Verkställande direktör

Kristina Axén Olin
Styrelseledamot

Karsten Inde
Styrelseledamot

Mats Palmblad
Styrelseledamot

Åsa Inde
Styrelseledamot

Tomas Therén
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 19 maj 2015
Niklas Renström
Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers AB
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Per Jardetun
Styrelseledamot
Hans Wikse
Styrelseledamot

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

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 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. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Team Olivia AB för år 2014. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 28–66.
S T YRE LS E NS OCH V ERKSTÄ LLA ND E
DI RE KTÖRENS A NSVA R FÖR Å RSRED OV ISNINGEN
OC H KON CERNRED OV ISNINGEN

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.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
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 2014.
STY RELSENS OCH VERK STÄLLANDE
DIREK TÖ RENS ANSVAR

RE VI S ORN S A NSVA R

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.

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.

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

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

UTTALAN D EN

effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en
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 2014
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Stockholm 19 maj 2015
PricewaterhouseCoopers AB
Niklas Renström
Auktoriserad revisor
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16 mars 2015.
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Tf Vd / koncernchef t.o.m.
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Utbildning: Civilekonom.
Anställd sedan 2008.
Tidigare befattningar:
CFO Data Respons AB
och CFO Know IT AB.

Född: 1971.
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Utbildning: Personalvetare,
Fil. kand. i Psykologi.
Anställd sedan 2009.
Tidigare befattningar:
HRG Nordic och Eniro.

Född: 1975.
Förvärv.
Utbildning: Civilekonom.
Anställd sedan 2014.
Tidigare befattningar:
Förvärvsansvarig Frösunda
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H ANS DAHLG REN
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JOH A N NA R A STA D

Född: 1970.
Affärsområdeschef Omsorg.
Kommunikationsansvarig.
Utbildning: Fil. kand statskunskap och företagsekonomi
MBA inriktning hälsa.
Anställd sedan 2013.
Tidigare befattningar:
Affärsutvecklingschef
Praktikertjänst AB.

Född: 1959.
Affärsområdeschef
Personlig assistans.
Utbildning: Tekniskt
gymnasium. Utbildning till
Regementsofficer i flottan.
Anställd sedan 2009.
Tidigare befattningar:
Vd Assistansbolaget i
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Född 1980.
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Utbildning: Civilekonom (HHS).
Anställd sedan 2013.
Tidigare befattningar:
Investment Manager, Procuritas.
Associate, BC Partners.
Associate, ABN AMRO Bank.
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K A R ST E N I N DE

Å SA I N DE
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Född 1955.
Styrelseordförande
sedan 2012.
Utbildning:
Systemvetarutbildning.
Övriga uppdrag/befattningar:
Styrelseordförande i Global
Scanning A/S och i Stiftelsen
Ruter Dam. Styrelseledamot
i bl.a Sweco AB, HIQ AB,
PostNord AB.

Född 1962.
Styrelseledamot sedan 2012.
Utbildning:
Musiklärarexamen Kungliga
Musikhögskolan 1987,
Skolledarutbildning.
Övriga uppdrag/befattningar:
Ledamot 2:e Group,
Ordförande i Junibacken,
Operahögskolan, Surfa lugnt
samt Nattvandrarna.

Född: 1947.
Styrelseledamot sedan 2012.
Utbildning: Gymn. dir., Fil. kand.

Född 1960.
Styrelseledamot sedan 2007.
Utbildning:
Leg. Sjukgymnast,
Personalchefsutbildning FEI.

Född 1963.
Styrelseledamot sedan 2007.
Utbildning: Civilekonom.
Övriga uppdrag/befattningar:
Vd Lorab AB.
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DA N I E L SCH U SS

N I K LA S R E N ST R Ö M

Född 1973.
Styrelseledamot sedan 2007.
Utbildning: Civilingenjör,
jur.kand, fil.kand.
Övriga uppdrag/befattningar:
Partner Procuritas. Styrelseledamot i Gram Equipment,
King Oscar A/S , Global Scanning A/S och The Perimeter
Protection Group.

Född 1959.
Styrelseledamot sedan 2007.
Utbildning: Civilingenjör, MBA.
Övriga uppdrag/befattningar:
Vd PK Partners AB Stockholm.
Styrelseledamot Farma
Holding AS.

Född 1961.
Styrelseledamot sedan 2007.
Utbildning: Civilingenjör, MBA.

Född 1980.
Styrelsesuppleant sedan 2014.
Utbildning:: Civilingenjör (KTH)
och Civilekonom (HHS).
Övriga uppdrag/befattningar:
Investment Manager, Procuritas.

Auktoriserad revisor

Team Olivias grundare.

Revisor

Övriga uppdrag/befattningar:
Managing Partner Procuritas.
Styrelseuppdrag i Sonans AB
och Farma Holding AS.
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FEMÅRSÖVERSIKT

Femårsöversikt
Flerårsjämförelse, koncern, MSEK

2014*

2013*

2012**

2011**

2010**

Resultatposter
Rörelsens intäkter

2 838

2 260

1 761

1 429

959

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

142,6

136,0

103,9

84,6

50,0

Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansnetto
Resultat före skatt (EBT)
Resultat efter skatt

–22,1
120,5
–17,2
103,3
76,7

–8,3
127,7
–7,2
120,6
91,5

–41,0
62,9
–5,7
57,2
34,4

–33,7
50,9
–5,0
45,9
24,8

–21,8
28,2
–2,1
26,1
13,5

Balansposter
Anläggningstillgångar
Likvida medel
Eget Kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Balansomslutning

930
117
362
299
610
1 272

638
103
292
108
517
918

457
57
199
134
331
663

375
60
139
120
272
531

287
33
111
79
195
385

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

134
–252
132
14

110
–112
49
47

83
–71
–15
–4

65
–97
57
24

8
–36
–16
–43

Nyckeltal
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %
Soliditet, %
Medelantal anställda

4,2
28,5
5 742

5,7
31,8
4 618

3,6
26,0
3 666

3,6
26,2
3 483

2,9
28,8
2 615

* År 2014 och 2013 redovisas enligt IFRS standard.
** År 2012, 2011 och 2010 har ej omräknats enligt IFRS standard.
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O R D L I S TA & D E F I N I T I O N E R

Ordlista
LO V

LS S

Lagen om valfrihetssystem i vården. 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.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 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.
B PA

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

HVB

Hem för vård eller boende. Behandlingshem som tar emot enskilda 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
de behöver vård och stöd kring utanför sitt eget boende.

I VO

Inspektionen för vård och omsorg. 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
vissa funktionshindrade.

Definitioner
Finansiella nyckeltal

S K U L D S ÄT T N I N G S G R A D

R Ö R E LS E M A R G I N A L ( E B I T- M A R G I N A L )

Skuldsättningsgrad är ett mått på relationen mellan skulder
och eget kapital.

Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.
SOLIDITET

Eget kapital i procent av balansomslutningen.
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KO N TA K T I N F O R M AT I O N

Kontaktinformation
TEAM OLIVIA

Vendevägen 85 A
182 91 Danderyd
08-514 201 50
www.teamolivia.se
A C T I V E O M S O R G O C H S KO L A

Nya Tanneforsvägen 55
582 42 Linköping
013-14 23 23
www.activeomsorg.se

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

Nya Tanneforsvägen 55
582 42 Linköping
013-465 06 78
www.accentinfo.se

B I L LS B O &
UTBILDNINGSGÅRD

Waldemar Thranesgt. 6 B
0131 Oslo, Norge
+45 22 93 00 91
www.boenheten.no
B O N Z I P E R S O N L I G T S TÖ D

Skarpnäcks Allé 60
128 33 Skarpnäck
08-588 926 00
www.bonzi.se

A K T I V A S S I S TA N S
T I L LS A M M A N S

CENTER FÖR
VÅ R D O C H O M S O R G

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

Stubbengatan 2
703 44 Örebro
019-603 77 00
www.assistanstillsammans.se
A M BA S S

Bandygränd 2
603 74 Norrköping
011-13 33 16
www.ambass.se
A S S I S TA N S B O L A G E T

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
ASSRE SERVICE

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

N A CARE

RT F L

N O R D S T R Ö M A S S I S TA N S

SELFHELP

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

S ÄV I K
BEHANDLINGSHEM

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

BOENHETEN

CJS LEDSAGARSERVICE

R E H A BA S S I S TA N S

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

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

A K T I V A S S I S TA N S

M A G I TA S KO L A N

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

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

OLIVIA HEMTJÄNST

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

OLIVIA NORGE

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

HEMSERVICE I HALLAND

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

OLIVIA OMSORG

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

INRE KRAFT

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

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

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

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

OLIVIA REHABILITERING

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

KLARAGÅRDEN

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

PÄ R S O N E S S O N

KUNGSÄNGEN I NORA

Prästgatan 16
713 31 Nora
0587-155 60
www.kungsangensgruppboende.se
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Drottningholmsvägen 10
112 42 Stockholm
08-410 600 01
www.parsonesson.se

Brunnshusgatan 19
871 32 Härnösand
0611-221 01
www.rehabassistans.se
Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen
08-711 40 00
www.rtfl.se
Hemmansvägen 7
826 62 Norrala
0270-707 80
www.selfhelp.se

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 52 70 82 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

Hopslagarvägen 28 D
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
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