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1 INLEDNING OCH BAKGRUND
Den inhemska vårdsektorn står inför en brytningspunkt. I skrivande stund har Juha
Sipiläs regering avgått och social- och hälsovårdsreformens planerande och
verkställande har avbrutits. Reformen som planerats och bearbetats av den finska
riksdagen under de senaste 14 åren kommer nu flyttas vidare till den nästa riksdags
arbetsbord efter riksdagsvalen 14.4.2019. (Statsrådet, 2019)
Det har varit klart en längre tid att en social- och hälsovårdsreform behövs och att
utformandet av den står som en av de centrala uppgifterna för den sittande riksdagen.
Enligt 2 kap. 19 § i Finlands grundlag (731/1999) skall den offentliga sektorn erbjuda
var och en tillräcklig social- och hälsovård. Då andelen pensionerade personer i
förhållande till arbetsföra växer och väntas växa stadigt under de kommande åren ökar
behovet för hälsovårdstjänster och speciellt åldringsvård (Statistikcentralen, 2012)
(Statistikcentralen, 2012). Den planerade vårdreformen skulle komma att omstrukturera
hela den offentliga vårdsektorn och därmed lösa de mest kritiska problemen. Som
springande punkter har setts de nuvarande ojämlika grunderna som vård erbjuds på, de
ineffektiva verksamhetssätten inom vården samt en oförmåga att erbjuda vård till
personer på deras eget modersmål. Då kommunerna för tillfället ansvarar för vården har
det på grund av ojämna resurser uppstått stora problem med långa kötider och
otillräckligt utbud då det kommer till de hälsovårdstjänster som kan erbjudas
finländarna inom sin egen kommun. Med en allt mer åldrande befolkning minskar även
statens skatteintäkter hela tiden och detta har redan nu lett till en skuldspiral då staten
tvingats låna för att finansiera hälsovårdstjänsterna. (Statsrådet, 2019)
Målen med den nya social- och hälsovårdsreformen är flera. Ansvaret för att ordna
social- och hälsovårdstjänster flyttas från kommunerna till hemlandskap. Således
kommer det geografiska området att växa och en centralisering kommer att ske. Som i
sin tur ska leda till en stärkt basservice i alla landskap. Tjänsterna kommer även i
samband med detta att samordnas i en allt större grad och valfriheten skall ökas för
individen. För att minska på kostnader och kötider kommer ävende elektroniska
tjänsternas andel att öka och i samband med detta kommer informationsdelningen
mellan de olika tjänsterbjudarna att utvecklas. Dessa steg skall i sin tur leda till en
8

effektivare

användning

av

skattemedel

som

vidare

skall

minska

på

skuldsättningsbehovet hos staten. (Statsrådet, 2019)

2 PROBLEMFORMULERING
Då staten enligt lagen måste erbjuda finländare både social- och hälsovård i en
omfattande utsträckning kan detta göras både genom att erbjuda vården direkt via den
offentliga sektorn men också genom att köpa tjänsterna av ett privat företag eller en
privat organisation.

De privata företagen kan i sin tur sälja sina tjänster till

kommunerna eller direkt till konsumenten. Ifall en privatperson köper tjänsten direkt av
företaget betalar hen för tjänsten själv medan om kommunen köper tjänsten betalar
kommunen det privata företaget. De privata aktörerna har rätt att prissätta sina tjänster
fritt. Dessa privata tjänster kan ersättas till en del av staten via Folkpensionsanstalten
och även via försäkrigsbolag. Dessa privata företag skall ha tillstånd för att bedriva
verksamhet som beviljas av regionförvaltningsverket eller av Tillstånds- och
tillsynsverket

för

social-

och

hälsovården

(Valvira).

(Kontaktpunkt

för

gränsöverskridande hälso- och sjukvård, Fpa, Institutet för hälsa och välfärd, Socialoch hälsovårdsministeriet, 2018) Hand i hand med diskussionen om social- och
hälsovårdsreformen har det också förts diskussioner om privatiseringen inom
hälsovården samt hur detta påverkar kvaliteten på tjänsterna som erbjuds. Den stora
skillnaden mellan de privata företagen jämfört med de offentliga är samma som i alla
sektorer; lönsamheten och vinstsyftet. På den offentliga sektorn är målet att erbjuda det
som stadgas i grundlagen och att finansiera detta med skattemedel. De privatägda
företagen fungerar på samma sätt som företag inom andra branscher och vill alltså göra
vinst på sin verksamhet. Förutom att välja mellan offentliga och privata
tjänsteleverantörer kan man också göra en skillnad mellan inhemskt ägda och utländskt
ägda privata tjänsteleverantörer. Då privatiseringen växer och kommunerna köper in en
större del av sina tjänster från den privata sektorn ökar även trycket på att tjänsternas
kvalitet inte sjunker i samband med vinstsyftet. Således har den största diskussionen
under den förberedda social- och hälsovårdsreformen varit om de privatägda, och
speciellt de privatägda företagen som ägs av utländska företag, har trissat upp
9

lönsamheten av sina verksamheter mer än de inhemskt ägda. I denna diskussion har
också fokuserats på om tillgångarna i de privatägda företagen fördelats enligt behov
eller

om

orimligt

höga

belöningsmodeller,

höga

vinstmarginaler

och

låga

skattebetalningar använts av företagen i hopp om maximal vinst och belöning för
ledningen.

2.1 Syfte
Syftet med detta arbete är att utreda om det finns markanta skillnader gällande
lönsamhet och skattebetalning inom de privatägda företagen som erbjuder åldringsvård.
Som utgångspunkt kommer ägarstrukturen att granskas och företagen inom den
definierade sektorn kommer klassificeras enligt det. Forskningsfrågan i detta arbete är
således:
o Finns det ett samband mellan ägarstrukturen i företagen och deras lönsamhet
samt skattebetalning?

3 METOD
Valet av metod för denna undersökning baserar sig på forskningsfrågorna och syftet.
Utgångspunkten är valet mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod. (Bryman & Bell,
2011 s.26-27) I denna undersökning kommer det att utföras en bokslutsanalys och en
jämförelse av vissa utvalda nyckeltal, därav en kvantitativ metod.
Med bokslutsanalys avses en jämförelse och analys av företagets bokslut med syftet att
klarlägga hur företaget presterat tidigare samt att kunna dra slutsatser om hur företaget
kommer prestera i fortsättningen. I bokslutsanalys läggs traditionellt sett mycket fokus
på om företaget är i en position att kunna fortsätta sin tillväxt och utveckling eller om
företagets utveckling håller på att stagnera. Vid lönsamhetsanalys fokuserar man specifikt på företagets tillgångar och hur dessa tillgångar omvandlats till vinst för företaget.
(Subramanyam & Wild, 2009, s.13)
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Då bokslutet framställs kan vissa utmaningar redan ses innan man gjort analysen. Av de
viktigaste att nämna är revisorns möjlighet att korrekt uppskatta värdet av tillgångar ifall
dessa tillgångar inte är i sin slutliga form. Andra poster som kan vara utmanande att
korrekt uppskatta är färdigblivningsandelen av pågående projekt samt vissa lån vars
villkor kanske inte följer de mest traditionella uppställningar. (Subramanyam & Wild,
2009 s.117) Då man jämför flera företag och inte kan ifrågasätta dessa problemområden
då bokslutet redan fastställts av revisorn måste man helt enkelt lita på att alla företagens
bokslut har en lite felmarginal inom dessa områden men att de troligen är liknande i
storlek då företagen opererar inom samma bransch. Skulle man här jämföra ett bolag
som producerar varor och ett som producerar tjänster skulle skillnaden i hur inventarier
valueras vara för stor för att man skulle kunna ignorera den. I detta arbete minimerades
risken med att välja företag som är en del av samma sektor och som erbjuder likadana
tjänster till samma konsumentgrupp.
Som data används den information som de utvalda företagen presenterar i sina bokslut.
På grund av detta är det inte aktuellt med en insamling av primärdata då data redan finns
insamlad enligt IFRS standard för alla de företag som undersöks i detta arbete. All data
är således sekundärdata.
Fyra företag har valts att jämföras i detta arbete, tre i olika grader av utländskt ägarskap
och ett i inhemskt. De företagen som till stor del är utländskt ägda är Attendo och Esperi
Care medan Mehiläinen Hoiva ägs till 57% av ett utländskt investeringsbolag och Folkhälsan är helt inhemskt. De tre förstnämnda har valts på grund av att de är marknadsledande inom branschen (Holtari, 2017) och Folkhälsan på grund av sin ägarstruktur och
syfte med företaget vilket inte är vinstbringande. Tack vare storleken på de tre största
företagen kommer analysen ge en rätt så täckande bild av den totala sektorn. Boksluten
fram till 31.12.2017 har samlats in och utgående från dem har siffrorna från de tre senaste bokslutsperioderna jämförts. Det som är anmärkningsvärt med tanke på validiteten
av undersökningen är att alla företag till en viss grad också erbjuder andra tjänster än
äldrevård som till exempel läkarvård, rehabilitering och tandvård men den huvudsakliga
tjänsten för alla företag är åldringsvård.
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Enligt bokföringslagen (1336/1997) är öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, föreningar, stiftelser och andra privaträttsliga juridiska personer bokföringsskyldiga. För varje räkenskapsperiod skall det upprättas ett bokslut som skall innehålla
en balansräkning, en resultaträkning, en finansieringsanalys och uppgifter som skall
lämnas i bilagor till de ovannämnda dokumenten. Alla poster skall ha som jämförelsetal
förra årets siffra.
I detta arbete kommer granskas förutom resultatposter olika utgifter samt nyckeltal som
presenteras senare i arbetet. Alla dessa är vädertagna poster som därför inte kommer
skillt definieras men vissa kommer diskuteras i diskussionen.

4 PRESENTATION AV ANALYSOBJEKTEN
4.1 Attendo Ab
Attendo är en nordisk koncern som erbjuder hälsovårdstjänster i Finland, Sverige,
Norge och Danmark. Attendo har som målsättning att erbjuda högklassiga och
kostnadseffektiva hälsovårdstjänster åt sina kunder. Attendo arbetar med olika
vårdtjänster som tandvård, läkarvård och vård för åldringar, personer med
funktionsenedsättningar samt personer i behov a rehabilitering. Attendo är listat på
Stockholmsbörsen.
Attendo grundades i Sverige år 1985 och började erbjuda hemvårdstjänster i Danderyd i
närheten av Stockholm två år senare, år 1987. Tjänsterna erbjöds till en början under
företagsnamnet Svensk Hemservice och sedan mer under namnet Attendo. (Attendo
OY, 2019). Den finska delen av Attendo har sin början i bolaget MedOne som grundades år 2000 av Pertti Karjalainen (nuvarande verkställande direktör för Attendos åldringsvårdstjänster i Finland), Veli-Matti Riihimäki, Antti Ylikorkala och Sami Martinkauppi. I början fokuserade företaget på personaluthyrning av läkare till jourer på
landsbygden som hade brist på personal. Senare utvidgades tjänsterna till en större helhet av hälsovårdstjänster och läkarstationer. 2003 sålde ägarna av MedOne 45% av sina
aktier till det finska investeringsbolaget Sponsor Capital. År 2007 slöts den svenska
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och finska sidan ihop då Attendo köpte både alla aktier i MedOne av Sponsor Capital
och den resterade delen direkt av grundarna. Vid köpet var företagets omsättning enligt
Sponsor Capital kring 100 miljoner euro. MedOne fusionerades med Attendo som ett
dotterbolag och bytte först namn till Attendo MedOne, senare till Attendo. Då MedOne
köptes av Attendo hade företaget kring 250 kunder i Finland vilka bestod av både kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt. Som exempel på kunder kan nämnas det i
dåtid största någonsin gjorda kontraktet mellan ett privat läkarföretag och en kommun
då MedOne i december 2006 ingick ett samarbete med Kouvola kommun. Kontraktet
var värt 4,5 miljoner euro på årsnivå. (Mäkinen, 2019)
Attendo har över 24 000 anställda i Norden varav 11 000 i Finland (Attendo OY, 2019).
Attendos omsättning år 2018 var 450,3 MEUR, vinst (EBIT) 24,5 MEUR och slutliga
resultat 16,0 MEUR. Koncernen betalade år 2018 33 miljoner euro i olika skatter i Finland. (Attendo, 2019) Attendo har sammanlagt 12 500 sängplatser för gäster i deras 400
finska vårdhem. (Attendo, 2019)

4.1.1 Ägarstruktur
Attendo listades på Stockholmsbörsen 30 november 2015 och sen dess har ägarskapet
ändrats då aktier sålts och köpts av nya enheter. Vid det första emissionserbjudandet
såldes majoriteten av aktierna till fem stycken investerare som hade för avsikt att vara
långtida ägare i Attendo.
Den största av dessa investerare är det svenska familjeägda investeringsbolaget
Nordstjernan som äger 15,91% av aktiekapitalet. (Attendo, 2019) (Attendo, 2019)
Nordstjernan är investerare i ett tjugotal onoterade och noterade bolag var företaget genom aktivt ägande vill utveckla och skapa värdetillväxt. Nordstjernans största aktieägare är Margareta och Axel Ax:son Johnsons stiftelser. (Nordstjernan, 2019)
Utöver Nordstjernan är de andra ursprungliga storägarna Didner & Gerge Fonder Aktiebolag (6,59%), Swedbank Robur Fonder (6,48%), Carve Capital (5,02%) och den
finska pensionsfonden Elo Mutual Pension Insurence Company (2,98%). Efter det första
emissionserbjudandet har Pertti Karjalainen, verkställande direktör för den finska grenen av Attendo blivit en storägare med 14,20% andel. (Attendo, 2019) (Attendo, 2019)
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Ur ett geografiskt perspektiv är 68% av Attendos ägare bosatta eller har sitt verksamhetsställe i Sverige, 24% i Finland, 4% i Storbritannien, 1,5% i USA och de resterande
3% är spritt över hela världen. (Attendo, 2019)

4.2 Esperi Care Group Ab
Esperi Care erbjuder mångsidiga vårdtjänster i form av boende för åldringar, personer
med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och för personer i behov av rehabilitering.
Utöver detta erbjuder Esperi Care tjänster för barn och familjer samt läkartjänster.
Esperi Care erbjuder dessa tjänster enligt kommunernas behov och jobbar med ca. 200
kommuner i Finland. Esperi Care grundades år 2001 och som verkställande direktör
fungerar Heini Pirttijärvi. Esperi Care har ett dotterbolag vid namnet Saga Care Finland
som också erbjuder åldringsvård. (Esperi Care, 2019) Esperi Care var ett av de snabbaste växande finska bolagen under 2000-talet. Detta berodde på företagets aggressiva
strategi i att köpa både vårdhem och företag som erbjuder liknande tjänster runt om i
Finland. Strategin baserade sig, enligt den dåvarande verkställande direktören Marja
Aarnio-Isohanni, huvudsakligen på den oro som den kommande social- och hälsovårdsreformen medförde och på den säljvilja som fanns hos många mindre tjänsteleverantörer. Esperi Care grundades ursprungligen av Finlands Röda Kors som ett företag som
kunde erbjuda de nödvändiga ambulanstransporterna, säkerhetstelefonerna och hemvården. Alla dessa byttes senare till boendetjänster. Då företaget expanderade ansåg Röda
Korset att de som en välgörenhetsorganisation inte kunde vara ägare i Esperi Care.
Detta ledde till att ledningen av Esperi Care först köpte 20% av aktierna. Efter det köptes företaget av Uniqus, Aktias och EQ:s investeringsbolag. Uniqus sålde sedan vidare
Esperi Care till CapMan, ett inhemskt investeringsbolag som efter fem års ägarskap
sålde Esperi Care till sin nuvarande delägare ICG. ICG, Intermediate Capital Group är
ett företag som erbjuder förvaltningstjänster och är listat på börsen i London. (Elo,
2019)
År 2017 var företagets omsättning 213 MEUR. Esperi Care sysselsätter 6 300 personer i
Finland och har plats för 8 000 gäster i sina hem. (Esperi Care, 2019)
14

4.2.1 Ägarstruktur
Esperi Care ägs i dagsläge av Intermediate Capital Group (74%( (Hänninen & Brännare,
2019)), anställda och det finska pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (Esperi Care,
2019). Intermediate Capital Group, ICG:s ägande baserar sig på en affär gjord 2016 då
CapMan sålde sin 76,4% andel av Esperi Care till ICG samt till pensionsförsäkringsbolaget Etera (senare fusionerat med Ilmarinen) och till Esperi Cares dåvarande ledning.
ICG är baserat i Storbritannien och förvaltar 35,2 miljarder € värt av tillgångar med fokus på tillväxt för sina kunders portföljer (ICG, 2018). ICG har flera dotterbolag vars
verksamhetsställe är listat som Jersey (ICG, 2018), ett område känt för sina lägre skatter.

4.3 Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy eller Hoiva Mehiläinen Oy är en del av Mehiläinenkoncernen. Mehiläinen koncernen erbjuder allt från privata hälsovårdstjänster som
läkarvård, diagnostik, operationer och tandvård till kommunala hälsovårds- och
socialvårdstjänster. Inom de kommunala socialvårdstjänsterna erbjuder Mehiläinen
boende

för

åldringar

samt

personer

med

rehabiliteringsbehov

och

funktionsnedsättningar. Under 2017 hade Mehiläinen över 800 000 kunder och
samarbetade med 85% av Finlands kommuner eller samkommuner. Mehiläinen finns på
över 360 platser runt om i landet. Mehiläinen har över 150 hem i Finland med plats för
över 5000 gäster. (Mehiläinen, 2018)
6.11.1909 grundade Requel Löfqvist, Akseli Koskimies, Walter Sipilä och K.F
Hirvisalo Sairaala O.Y Mehiläinen på Villagatan i Helsingfors. Sjukhuset flyttade till
Tölö på 1930-talet och fungerade även som Finska Röda Korsets militäsjukhus under
kriget över 10 år senare. 1974 började Mehiläinen även erbjuda arbetshälsovård och 10
år senare utvidgade företaget ytterligare med att köpa läkarstationer i Forum, Hagnäs
och Vanda. År 2002 grundade Toni Jäntti, Janne-Olli Järvenpää, Antti Marttila och
Carlo Meloni företaget Mediverkko för att tackla den växande bristen på läkare i
Finland. I början fokuserade företaget på jourtjänster samt arbetskraftsuthyrning men
15

under 2006 utökade företaget sina tjänster till att även omfatta älderomsorg samt
tandvård. 2015 fusionerades Mehiläinen och Mediverkko. (Mehiläinen, 2018)
Mehiläinen koncernens omsättning år 2017 var 755 MEUR, vinst (EBIT) 65,4 MEUR
och slutliga vinsten var 37,4. Mehiläinen sysselsätter 14 000 personer i Finland.
(Mehiläinen, 2018)

4.3.1 Ägarstruktur
Mehiläinen Hoivapalvelut är en del av Mehiläinen koncernen. Koncernens moderbolag i
Finland är Mehiläinen Konserni OY vars ägarandel fördelas enligt följande: fonder som
förvaltas

av

CVC

Capital

pensionsförsäkringsbolaget

Partners;

Varma;

57%,

LokalTapiola-gruppen;

8%, Statens Pensionsfond;

20%,

5%, Ilmarinen

pensionsförsäkringsbola; 4% och resterande andel mellan andra investerare och
individer. (Mehiläinen, 2019)

4.4 Folkhälsan Välfärd Ab
Folkhälsan Välfärd Ab är ett inhemsk som producerar social- och hälsovårdstjänster i
hela Svenskfinland. (Folkhälsan, 2018) Folkhälsan Välfärd Ab hör till koncernen
Samfundet Folkhälsan. Samfundet Folkhälsan är en allmännyttig social- och
hälsovårdsorganisation. Organisationen grundades år 1921 och anställer kring 1 500
personer i Finland. Dessutom har organisationer närmare 19 000 medlemmar i sina
olika lokala föreningar. (Folkhälsan, 2019)
Folkhälsan Välfärd Ab erbjuder tjänster för kommuner i Finland men också direkt till
privatpersoner. Folkhälsan Välfärd Ab erbjuder tjänster för barn, unga, och familjer i
behov av rehabilitering eller annat stöd. För äldre erbjuder Folkhälsan Välfärd olika
former av boendeformer med olika grader av stöd för den boende. (Folkhälsan Välfärd
Ab, 2019)
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Som verkställande direkt för Folkhälsan Välfärd Ab fungerar Gun Eklund. Företaget
sysselsätter 804 personer och hade år 2017 en omsättning på 42,8 MEUR. (Folkhälsan,
2018)

4.4.1 Ägarstruktur
Folkhälsan Välfärd Ab ägs i sin helhet av Samfundet Folkhälsan (Folkhälsan Välfärd
Ab, 2019) Samfundet Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation
med ca. 1500 anställda och nästan 19 000 medlemmar. Som beslutsorgan fungerar samfundet folkhälsans styrelse. (Folkhälsan, 2019)

5 ANALYS
De fyra företagen har analyserats utgående från fem olika områden; resultat, finansieringskostnader, soliditet, betalda skatter och likviditet. Efter en genomgång av alla företag inom dessa områden kommer följa en jämförelse av företagen inom respektive område. Alla monetära värden är i enheten t EUR.

5.1 Resultat
Vid resultatposten har granskats en uppställning med den årliga omsättningen, rörelseresultatet och resultatet före skatt. Av alla dessa har räknats den kvarvarande andelen
från den totala omsättningen för att kunna jämföra var de största skillnaderna i kostnader skett mellan de olika företagen. Dessutom har resultatet och rörelsevinsten i procent
presenterats. Den privata sektorn som erbjuder boende för åldringar är för tillfället en av
Finlands snabbaste växande sektorer. Omsättningen för dessa företag har vuxit 47%
mellan åren 2013 och 2017. (Lith, 2018) Detta omvandlas till en genomsnittlig ökning i
omsättning på 8% årligen.
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5.1.1 Attendo Oy
Tabell 1. Attendo Oy resultatuppställning

Attendo Oy:s omsättning har ökat stadigt mellan 9 och 18 procent årligen. Företagets
rörelseresultat har hållits mellan 10,7 och 12,2 procent under dessa tre år vilket tyder på
att kostnaderna har ökat i takt med omsättningen, annars skulle en större skillnad ses.
Skillnaden mellan rörelseresultat och resultat före skatt varierar mellan 0 och 1,4
procent av omsättningen vilket visar att företaget inte haft en stor skillnad i
finansieringskostnader/intäkter eller extraordinäre poster under dessa tre år. Då
rörelsevinsten räknas utgående från rörelseresultatet ser vi en skillnad mellan
rörelsevinsten i procent och resultatet före skattens andel av den totala omsättningen.
Efter skatter har Attendo gjort ett resultat mellan 10.7% och 12,2% av den totala
omsättningen vilket räknas som ett gott resultat. För rörelsevinst anses allt över 10%
som ett gott resultat (Suomen Asiakastieto Oy).
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5.1.2 Mehiläinen Hoiva Oy
Tabell 2. Mehiläinen Hoiva Oy resultatuppställning

Mehiläinens Hoivas omsättning har ökat mellan 2 och 9 procent årligen under den
granskade perioden. Rörelseresultatet har varierat rätt så mycket, från negativt till 9,8
procent vilket tyder på en stor variation i såväl företagets andra intäkter som i dess
utgifter. Enligt det som kan läsas i bilaga 2, Mehiläinen Hoiva Oy:s bokslut ser vi år
2016 betydligt lägre övriga rörelseintäkter för företaget och samtidigt en högre andel
övriga kostnader. Detta förklarar det låga rörelseresultatet. Vi ser en liten positiv
förändring år 2016 mellan resultatet före skatt och det slutliga resultatet vilket
härstammar från en skatteåterbäring. Den största skillnaden till det positiva resultatet för
2017 ses i den lägre mängden utgifter som lämnar kvar 9,8% av omsättningen i
rörelseresultatet. Däremot ser vi en stor skillnad mellan år 2017 rörelseresultat och
resultat innan skatter som härstammar från stora utgifter i de extraordinära posterna
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5.1.3 Folkhälsan Välfärd Ab
Tabell 3. Folkhälsans Välfärd Ab resultatuppställning

Folkhälsans Välfärd har uppnått en varierande tillväxt i omsättningen under dessa tre år.
Rörelseresultatets andel av omsättningen varier från 0,03% till 1,1% vilket visar en stor
variation i utgifter samt avskrivningar mellan åren. De ökningar som ses mellan
rörelseresultat och resultat före skatter härstammar från finansieringsintäkter. I detta
skede är det igen bra att anmärka att Folkhälsan Välfärd Ab ägs av en allmännyttig
förening med ideellt syfte vilket betyder att de varken strävar efter vinst eller är
skatteskyldiga. Ideella allmännyttiga föreningar är inte skatteskyldiga i Finland
(Skatteförvaltningen, 2019).
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5.1.4 Esperi Care Oy
Tabell 4. Esperi Care Oy resultatuppställning

Esperi Care har ökat sin omsättning med 25%-30% under dessa tre år. Då man ser att
alla års rörelseresultat ligger på minus oberoende av denna tillväxt kan slutsatsen dras
att företagets kostnader ökat i samma takt som omsättningen. Då resultatet sjunker
längre in på minussidan mellan rörelseresultatet och resultatet före skatter kan man se
att företaget varken haft stora finansieringsintäkter eller extraordinära poster som skulle
ha rättat till resultatet. Resultatet förblir negativt för alla tre år och företaget har endast
betalat skatter år 2016.

5.1.5 Jämförelse
I jämförelsen har lyfts fram företagens omsättning för att visa storleken på företagen i
förhållande till andra. Dessutom har rörelsevinsten visats för att kunna analysera
lönsamheten.
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Tabell 5. Resultatuppställning – jämförelse

I jämförelsen ovan ser vi att Attendo har klart det mest jämna rörelsevinsten genom de
undersökta åren. Mehiläinen däremot har en stor variation i sin rörelsevinst fast
omsättningen ökat från år till år. Detta tyder på en stor varians i företagets andra intäkter
samt utgifter under dessa år medan Attendo lyckats hålla sina utgifter i linje med den
ökade omsättningen, dock inte så att vinsten skulle klart ha ökat. Folkhälsan är i detta
sammanhang ett väldigt intressant objekt att jämföra då de inte har ett vinstbringande
syfte men har lyckats få fram en liten tillväxt i omsättningen och samtidigt hålla
utgifterna så att de presterat ett för dem bra resultat på 0 till 1.1 procent rörelsevinst.
Esperi Care är omsättningsmässigt det tredje största företaget i denna jämförelse. Då
man ser att omsättningen ökat mycket från år till år men att resultatet förblivit negativt
kan ett par olika slutsatser dras. Antingen har företaget inte lyckets tygla sina utgifter i
takt med tillväxten och på så sätt blivit på ett negativt resultat. En annan synvinkel är att
företaget skulle ha haft stora finansieringskostnader för att de velat undgå att betala
skatter under denna tillväxtperiod. Finansieringskostnader och skattebetalning kommer
granskas närmare i ett senare stycke i detta arbete.

5.2 Soliditet
Soliditeten har undersökts i detta arbete för att ge en närmare insikt i företagens
finansieringsstruktur,

de

kommande

skulderna

(kort-

och

långfristiga)

samt

soliditetsgraden. Strukturen för det främmande kapitalet har visats åtskilts från
soliditetsgraden då den härstammar från bokslutet medan fördelningen av kapitalet
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räknats skillt baserat på balansräkningen. Soliditetsgraden är ett nyckeltal som är
oberoende av branschen och beskriver hur stor andel av det totala kapitalet som är eget.
Som gränsvärde används att en soliditesgrad över 40% är god, 20%-40%
tilfredsställande och under 20% svag. (Suomen Asiakastieto Oy) Logiken bakom
graderingen är att om företaget endast har 20% eget kapital har det inte goda
förutsättningar att klara av sina kommande skulder.

5.2.1 Attendo Oy
Tabell 6. Attendo Oy soliditetsuppställning

I ovanstående schema ser man att Attendo har majoriteten av sitt kapital som
främmande kortfristigt kapital vilket betyder att detta kapital kommer att behöva
återbetalas inom kort. Vidare kan man se att företaget har en del räntekostnader.
Andelen främmande kapital har minskat under de tre åren som undersökts vilket också
kommer leda till en minskning i finansieringskostnader i framtiden. Soliditetsgraden
som anger i mer detalj det egna kapitalets andel anses vara bra om det ligger över 40%,
nöjaktigt om det ligger mellan 20 och 40 procent och svagt om det ligger under 20
procent (Suomen Asiakastieto Oy). Attendo har imponerande ökat på sin soliditetgrad
under dessa tre år och samtidigt också ökat sin balansomslutning som visar en ökning i
egna tillgångar.
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5.2.2 Mehiläinen Hoiva Oy
Tabell 7. Mehiläinen Hoiva Oy soliditetsuppställning

Mehiläinen visar en rätt så stor ökning i balansomslutningen från 2016 till 2017.
Andelen främmande kapital har igen ökat och samtidigt ser vi att företaget i slutet av
räkenskapsperioden 31.12.2016 inte hade långfristigt främmande kapital vilket tyder på
att det nya kapitalet som lett till ökningen mellan 2016 och 2017 kommit i formen av
kortfristigt kapital som kommer medföra kostnader för företaget inom snar framtid. Den
totala andelen främmande kapital ligger i genomsnitt kring 50% men samtidigt ligger
soliditetsgraden mellan 30 och 50 procent vilket visar att företaget har både reserver och
erhållna förskott som påverkar. Soliditetsgraden ligger på en tillfredställande nivå under
dessa tre år.
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5.2.3 Folkhälsans Välfärd Ab
Tabell 8. Folkhälsans Välfärd Ab soliditetsuppställning

Hos Folkhälsan ser vi en ökning i balansomslutningen och också en ökning i det
kortfristiga främmande kapitalet. Däremot har företaget under dessa tre år inget
långfristigt främmande kapital vilket betyder att allt kapital kommer medföra utgifter
inom en nära framtid. Andelen främmande kapital är dock högre än vi hittills sett i de
andra företagen vilket också leder till en lägre soliditetsgrad som kan medföra problem
ifall en större än beräknat andel av det främmande kapitalet skulle falla till betalning.
Förminskningen av det främmande kapitalet och tillväxten i balansomslutning under
dessa tre år visar dock att företaget lyckats samla på sig en del mer egna tillgångar.
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5.2.4 Esperi Care Oy
Tabell 9. Esperi Care Oy soliditetsuppställning

Hos Esperi Care ser vi en väldigt stor andel främmande kapital och också en stor
balansomslutning.

Fördelningen mellan kortfristigt och långfristigt kapital varierar

naturligt från år till år då långrfristigt övergår till kortfristigt. Samtidigt ser vi en ökning
i långfristigt kapital för varje år vilket visar att företaget tagit mer lån samtidigt som
gammalt långfristigt kapital övergått till kortfristigt. Totalt ser man en väldigt hög andel
främmande kapital hos Esperi Care i jämförelse med företagets totala tillgångar.
Naturligt har företaget då också en väldigt låg soliditetsgrad som kan orsaka stora
problem för företaget ifall något av villkoren för kapitalen ändras eller företaget inte har
likviditet att betala finansieringskostnaderna. I detta skede kan det igen nämnas att
dessa företag som ägs av större koncern tekniskt har möjligheten att låna ”inom
familjen”, så kallade närlån. Då verkar deras soliditetsgrad väldigt låg men i
verkligeheten kommer företagen inte ha problem med återbetalningen då lånen gjorts
för att öka på räntekostnader och således minska på skatter.

5.2.5 Jämförelse
I denna jämförelse har man valt att ta med balansomslutningen för att ge en bild av
företagets storlek kapitalmässigt samt soliditetsgraden för att kunna diskutera företagens
utveckling inom soliditet och möjliga kommande utmaningar.
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Tabell 10. Soliditetsuppställning – jämförelse

I denna jämförelse ser vi att Esperi Care har både den största balansomslutningen och
den lägsta soliditetsgraden. Soliditetsmässigt ligger både Attendo och Mehiläinen inom
ramen för en god soliditet, Folkhälsan nöjaktig men Esperi Care på en väldigt låg nivå.
Däremot har Esperi Care sett den största tillväxten i sin balansomslutning, helt klart till
följd av ökat främmande kapital då man ser försämringen i soliditetsgraden. Företagen
variera mycket i storlek med tanke på balansomslutningen och här kan Folkhälsan ses
som en bra jämförelse då de med sin soliditetsgrad på ca. 26% gör nära nollresultat, helt
enligt syftet.

5.3 Likviditet
I detta arbete har likviditeten av företagen undersökts för att tillsammans med
soliditeten ge en bild av företagens förmåga att klara av kommande kostnadsmässiga
utmaningar.

I

detta

fall

har

mängden

kortfristiga

skulder

jämförts

med

finansieringstillgångar. Samtidigt har Quick Ratio granskats separat då det också
innehåller erhållna förskott som inte framgår som en separat post i de analyserade
boksluten för alla år. Quick Ratio valdes istället för Current Ratio då den inte innehåller
omsättningstillgångar och ger således en mer konservativ bild av företagets situation.
Quick Ratio anses god om den är över 1,0, tillfredsställande om den rör sig mellan 0,5
och 1,0 och svag om den ligger under 0,5 (Suomen Asiakastieto Oy). Det att allt under
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1,0 anses som en utmanande situation för företaget beror på att företaget troligen skulle
behöva göra dyra åtgärder för att få tag på mer kapital som tillsammans med det
existerande finansieringstillgångarna skulle räcka för att täcka skulderna. Troligen
skulle företaget antingen måsta realisera tillgångar eller ta lån och på det sättet öka sina
finansieringskostnader.

5.3.1 Attendo Oy
Tabell 11. Attendo Oy lividitetsuppställning

För de tre undersökta åren har Attendos finansieringstillgångar täckt mellan 40 och 57
procent av deras kortfristiga skulder. Detta betyder att företaget inte i något skede varit
nära en situation var deras egna tillgångar utan att göra större realisationer kunde täcka
deras kortfristiga skulder.

5.3.2 Mehiläinen Hoiva Oy
Tabell 12. Mehiläinen Hoiva Oy likviditetsuppställning
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Mehiläinen har både med tanke på Quick Ratio och förhållande mellan
finansieringstillgångar och kortfristiga skulder en bra situation. Företagets tillgångar har
alla tre år täckt de kortfristiga skulderna. Skillnaden mellan de två uträknade
nyckeltalen härstammar från erhållna förskott. Då man kalkylerar Quick Ratio
subtraherar man dem från de kortfristiga skulderna för att komma fram till nyckeltalet.
Det att Quick Ration är lägre betyder att erhållna förskotten varit negativa och ökat
nämnarens värde. Det att Mehiläinens finansieringstillgångar nästan fördubblats mellan
2016 och 2017 räkenskaps år och att kortfristiga skulderna samtidigt ökat visar att
denna nya insats av kapital varit kortfristigt.

5.3.3 Folkhälsans Välfärd Ab
Tabell 13.Folkhälsans Välfärd Ab likviditetsuppställning

Folkhälsans finansieringstillgångar och kortfristiga skulder har ökat jämnt under dessa
tre år. Inga stora förändringar har skett och företaget har hela tiden kunnat täcka sina
kortfristiga skulder med sina egna finansieringstillgångar vilket är ett tecken på en solid
situation. Quick Ration visar också att företaget har det bra ställt och att inga större
erhållna förskott påverkat företagets likviditet.
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5.3.4 Esperi Care Oy
Tabell 14. Esperi Care Oy likviditetsuppställning

I det ovanstående schemat ser vi en stor ökning i Esperi Cares finansieringstillgångar
och kortfristiga skulder från åren 2016 till slutet av 2017. Eftersom båda två posterna
ökat kan det härledas att det företaget tagit in nytt kortfristigt främmande kapital. Med
tanke på förhållande mellan finansieringstillgångarna och de kortfristiga skulderna samt
företagets Quick Ratio ser vi att företaget inte har tillräckliga tillgångar för att täcka sina
kortfristiga skulder själv och skulle således ha svårigheter ifall en större än förväntat
andel av de kortfristiga skulderna skulle plötsligt falla till betalning.
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5.3.5 Jämförelse
I denna jämförelse har tagits med finansieringstillgångarna för att kunna jämföra
storleken av företagens tillgångar och också Quick Ratio för att visa hur företagens
tillgångar räcker till i förhållande till de kortfristiga skulderna.
Tabell 15. Likviditetsuppställning – jämförelse

I jämförelsen ovan ser vi att Attendo är det enda företaget vars finansieringstillgångar
inte ökat från år till år. Av alla företag är Mehiläinen och Folkhälsan de företag som
hållit sig med en god Quick Ratio på runt 1. Esperi Care har överlägset största
finansieringstillgångarna men endast en nöjaktig Quick Ratio som visar att deras
skulder också är väldigt höga i förhållande till deras tillgångar. Folkhälsan har presterat
jämnast av alla företagen med en stadig ökning i tillgångar men samtidigt en bra Quick
Ratio. Av dessa företag skulle Attendo och Esperi Care ha största utmaningarna att möta
tidigare än förväntade betalningskrav på sina skulder.

5.4 Finansieringskostnader
Finansieringskostnaderna har i detta arbete granskats i förhållande till det främmande
kapitalet

för

att

visa

andelen

under

de

tre

granskade

åren.

Eftersom

finansieringskostnader påverkar betalda skatter är det viktigt att granska dem så man
kan granska skattebetalningen för företagen. Finansieringskostnader härrör sig för det
mesta till räntekostnader. Räntekostnader varierar för företagslån på samma sätt som för
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privatlån. Enligt Finlands Bank har den genomsnittliga ränteprocenten på företagslån år
2018 varit 1,42%. (Finlands Bank, 2018)

5.4.1 Attendo Oy
Tabell 16. Attendo Oy finansieringskostnadskalkyl

Attendos finansieringskostnader har ökat för varje år som granskats. Däremot ser vi att
Mängden främmande kapital varierat mellan åren. Det att kostnaderna inte går enligt
mängden främmande kapital kan bra bero på villkoren för det främmande kapital som
finns vid en viss tidpunkt. Attendo har hållit sig på en rätt så bra nivå med tanke på
kostnader där de betalat under 1% av det främmande kapitalets storlek i kostnader

5.4.2 Mehiläinen Hoiva Oy
Tabell 17. Mehiläinen Hoiva Oy finansieringskostnadskalkyl

Mehiläinens främmande kapital har varierat med nästan 100% inom de tre granskade
åren. Samtidigt har deras finansieringskostnader varierat väldigt mycket och därmed
också deras andel av det främmande kapitalet. På gurnd av denna stora variation kan det
antas att det är villkoren för det främmande kapitalet som leder till denna varians i
kostnader eftersom en naturlig utveckling skulle vara att en ökning i främmande kapital
leder till en ökning i finansieringskostnader. Med tanke på kostnadernas storlek kan det
antas att detta tillskott varit rätt så nödvändigt då företaget tagit på sig dessa kostnader.
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5.4.3 Folkhälsans Välfärd Ab
Tabell 18. Folkhälsans Välfärd Ab finansieringskostnadskalkyl

Folkhälsans Välfärd har haft en stadig ökning i både främmande kapital och i
finansieringskostnader under dessa tre år. Utgående från dessa siffror kan läsas att
företaget ökat sitt främmande kapital jämnt och med liknande villkor för kostnader för
varje år.

5.4.4 Esperi Care Oy
Tabell 19. Esperi Care Oy finansieringskostnadskalkyl

Esperi Care har överlägset största mängden främmande kapital av alla företag och
samtidigt också en hel del finansieringskostnader. Dessa finainsieringskostnader har
minskat i andel fast främmande kapitalet ökat vilket inte tyder på att man viljat blåsa
upp andelen finansieringskostnader för att påverka skatteskyldigheten.

5.4.5 Jämförelse
I denna jämförelse har tagits fram endast finansieringskostnadernas andel av det
främmande kapitalet för att visa en jämförelse mellan de undersökta företagen under de
tre granskade åren.
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Tabell 20. Finansieringskostnadskalkyl – jämförelse

I denna jämförelse ses en väldigt stor variation i finansieringskostnader mellan de olika
företagen. Med tanke på gängse ränteprocent för lån så ser man inte exceptionellt höga
kostnader för något av företagen.

5.5 Skatter
I detta arbete har de betalde skatterna jämförts med resultatet före skatter för att ge en
bild av hur stor andel av det resterande resultatet gått till skatter och också för att se om
något av företagen inte alls betalade skatter på grund av resultatet. I denna genomgång
är Folkhälsans Välfärd Ab utesluten eftersom dess moderbolags företagsform är en
allmännyttig förening vilket gör att de inte är skatteskyldiga. I Finland är
grundprocenten för aktiebolag och andelslag 20%. Den beskattningsbara inkomsten kan
avvika från de bokföringsmässiga resultatet då bokföringen och det beskattningsbara
resultatet räknas på olika sätt. Detta kan leda till skillnader i procenten och den slutliga
mängden betalade skatter. (Skatteförvaltningen, 2017)

5.5.1 Attendo Oy
Tabell 21. Attendo Oy skattekalkyl

Attendos skatteandel har hållit sig runt 20% under de tre undersökta åren vilket är en
rätt så normal nivå för företag. I Attendos fall har deras finansieringskostnader inte
påverkat deras skattebetalning märkbart.
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5.5.2 Mehiläinen Hoiva Oy
Tabell 22. Mehiläinen Hoiva Oy skattekalkyl

Mehiläinens result före skatt har varierat kraftigt under dessa tre år och det har
företagets

skatteutgifter

också.

För

räkenskapsåret

2016

fick

företaget

en

skatteåterbäring som korrigering och följande år betalade företaget skatter till en 37,6
procents andel av sitt resultat före skatter. Dessa skillnader härstammer inte från
finansieringskostnaderna utan från andra poster före resultatet innan skatt då de är så
stora.

5.5.3 Esperi Care Oy
Tabell 23. Esperi Care Oy skattekalkyl

Esperi Care har endast betalat skatter under ett av de undersökta tre åren. Här kan man
tydligt se kopplingen mellan finansiella kostnader, resultat och slutligen skatteprocent
som i detta fall förutom för räkenskapsperioden 2016 varit 0.
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5.5.4 Jämförelse
I denna jämförelse har alla företagens betalda skatteandel granskats tillsammans med
resultatet före skatt för en överskådlig bild av de olika företagens skattesituation.
Folkhälsans Välfärd Ab är fortfarande utesluten ur denna jämförelse.
Tabell 24. Skattekalkyl – jämförelse

I schemat ovan ser vi att endast ett av dessa tre företag betalat skatter stadigt under
dessa tre år, Attendo. Mehiläinens skattebetalning har varit ojämn på grund av
ojämnheter i resultatet samt återbäringar från tidigare år medan Esperi Cares resultat lett
till att de inte varit skatteskyldiga.
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6 DISKUSSION
I detta arbete har jämförts fyra olika företag som alla är storleksmässigt väsentliga
aktörer inom åldringsvården i Finland. Dessa fyra företag valdes förutom sin storlek
också på grund av de olika ägarstrukturerna som råder i företagen. Vi har Folkhälsans
Välfärd Ab, ett inhemskt ägt aktiebolag som ägs av en allmännyttig föräning och
således varken har ett vinstbringande syfte eller är skatteskyldigt. Folkhälsans Välfärd
fungerar som en bra referenspunkt. Sedan jämfördes tre företag med olika stor andel av
utländskt ägande. Mehiläinen Hoiva Oy som i denna jämförelse har den största andelen
inhemskt ägande ägs till 43% av inhemska ägare och den resterande delen av utländska.
Mehiläinen valdes med just på grund av att de är en väldigt stor aktör men samtidigt har
en betydande andel inhemska ägare.

Esperi Care ägs till 74% av det utländska

investeringsbolaget ICG och Attendo är till 76,5% i utländskt ägo. Då detta arbete
skrivits har företagen blivit anklagade för att erbjuda dåliga tjänster i hopp om att göra
mer vinst. Vissa företag har också anklagats för att på grund av räntekostnader från lån
till nära företag inom samma familj undvika skatter.

Lönsamheten av alla dessa företag har undersökts i detta arbete enligt vad som ansetts
som de mest relevanta uträkningar och nyckeltal. På grund av Folkhälsans Välfärd Ab:s
ägare och dess syfte har avkastning på investering inte undersökts då detta företag inte
har

som

mål

att

bringa

vinst

för

sina

investerare.

Däremot

har

både

finansieringskostnader och skatteutgifter undersökts just för att företagen skulle kunna
påverka dessa i hopp om ökad vinst.
Utgående från denna analys kan man konstatera att av dessa fyra företag är Attendo och
Folkhälsans

Välfärd

de

mest

stabila.

Attendo

har

gjort

vinst

varje

år,

finansierinsgkostnaderna har inte varierat mycket och de har hållits rätt så låga (0,03%0,11%), företaget har en växande soliditetsgrad och har betalat ungefär lika mycket
skatter varje år. Enligt Quick Ratio finns det rum för förbättring men med tanke på den
jämna positiva utvecklingen lär företaget inte råka ut för plötsliga utgifter som de inte
budgeterat för. Folkhälsans Välfärd har vuxit jämnt under dessa år och lyckats balansera
sina utgifter så att de gjort antingen nollreslutat eller en liten vinst, helt enligt
moderbolagets syfte. Folkhälsan har heller inte stora variationer i sin ägarstruktur och
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har inte behövt stora tillskott i form av främmande kapital. Mehiläinen Hoiva har den
största variansen i sin lönsamhet och sina nyckeltal. Företaget har en stor variation i
rörelsevinsten, allt från ett negativt resultat till nästan 10% vinst, en stor skillnad inom
finansieringskostnader från år till år som tyder på ett behov av tillskott i form av
främmande kapital och också en väldig skillnad i betalade skatter, allt från en stor
återbäring till en 37,6% skattesats av resultatet. Företaget har dock med sina åtgärder
lyckats hålla en jämn Quick Ratio, detta på grund av kapitaltillskotten. Esperi Care har
gjort ett negativt resultat alla tre år. Företaget har en väldigt stor mängd främmande
kapital som det nog lyckats skaffa med rimliga kostnader (ca. 4%) och en väldigt låg
soliditetsgrad. Företagets Quick Ratio är inte det sämsta av de jämförda företagen men
detta förklaras också med att största delen av företagets kapital är långfristigt. Esperi
Care har endast betalat skatter under ett av de tre undersöka åren. Företagets resultat har
dock varit negativt redan före skatter och finansieringskostnader och således kan
konstateras att företaget inte använt sig av lån för att blåsa upp sina
finansieringskostnader och undvika skatter.

Då syftet med detta arbete har varit att undersöka det eventuella samandet mellan
lönsamheten, de betalade skatterna och företagens ägarstruktur kan man med den gjorda
analysens resultat konstatera att de två företag som har den jämnaste finansiella
situationen och den stadigaste utvecklingen är Folkhälsans Välfärd Ab, ett inhemskt
företag och Attendo Oy, företaget med största utländska ägarskapet av alla de jämförda
företagen. Med tanke på Folkhälsans Välfärds finansiella situation kan man anta att
företaget om dess syfte varit annorlunda skulle kontribuera med skatter och att det att
företaget inte betalat skatter beror på företagets syfte, inte på grund av deras prestation.
Mehiläinen Hoiva som har en stor andel inhemska ägare har presterat väldigt ojämnt
vilket visar att det inte kan dras ett samaband mellan ägarstrukturen och lönsamheten
här heller. Esperi Care som ägs till en nästan lika stor del av utländska företag som
Attendo kan inte på någon av de skalorna som lönsamhet mäts på skattas som ett
lönsamt företag under den granskade perioden.
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7 SAMMANFATTNING
Sammanfattnigsvis kan konstateras att de fyra företagen som granskats här och som är
de största aktörerna inom äldrevård i Finland har stora variationer i ägandestrukturen
men också i lönsamheten. Det att flera av företagen sålt andelar till utländska ägare har
inte skapat ett mönster mellan andelen utländskt ägarskap och lönsamhet. Andelen
betalda skatter har för dessa fyra företag enligt denna analys baserats på deras resultat
och för Folkhälsans Välfärd enligt deras moderbolags syfte och har således inte heller
någon koppling till ägarstukturen. Företagens lönsamhet har således sin grund i hur
deras verksamhet skötts, inte i vem som äger dem.
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