Vi gör världen
lite bättre,
en människa
i taget.
Delårsrapport januari – juni 2021

Tydliga tecken på återhämtning
Andra kvartalet april – juni
• Nettoomsättningen ökade med 3 procent och uppgick till
2 851 (2 776) MSEK. Förvärvad tillväxt uppgick till 3 procent, valutakurseffekt påverkade tillväxten med 1 procent
och organisk tillväxt uppgick till -1 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 119 (136) MSEK.
• EBITA minskade med 11 procent och uppgick till 146 (165)
MSEK motsvarande en marginal på 5,1 (5,9) procent.
• Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade med 16 procent till 146 (174) MSEK. Justerad
EBITA-marginal uppgick till 5,1 (6,3) procent.
• Periodens resultat uppgick till 37 (53) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,39 (0,56) SEK före och efter
utspädning.
• Kassagenerering/cash conversion uppgick till 132,9 (132,3)
procent.
• Fritt kassaflöde uppgick till 371 (382) MSEK.

Delåret januari – juni
• Nettoomsättningen uppgick till 5 578 (5 587) MSEK. Förvärvad tillväxt uppgick till 2 procent, valutakurseffekt påverkade tillväxten med 0 procent och organisk tillväxt uppgick till
-2 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 244 (280) MSEK.

• EBITA minskade med 12 procent och uppgick till 298 (337)
MSEK motsvarande en marginal på 5,3 (6,0) procent.
• Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, minskade med 17 procent till 298 (360) MSEK. Justerad
EBITA-marginal uppgick till 5,3 (6,4) procent.
• Periodens resultat uppgick till 83 (114) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,88 (1,21) SEK före och efter
utspädning.
• Kassagenerering/cash conversion uppgick till 105,4 (105,4)
procent.
• Fritt kassaflöde uppgick till 543 (530) MSEK.

Väsentliga händelser
• Ambea bedömer att nettoomsättning och EBITA påverkats
negativt med omkring 85 MSEK respektive 40 MSEK under
kvartalet till följd av coronasituationen. Den negativa påverkan inkluderar såväl lägre inflyttningstakt inom framförallt
äldreomsorg, som högre kostnader för skyddsmaterial och
sjukfrånvaro, samt mottagna statliga stödmedel.
• Altiden, Ambeas danska verksamhet, slutförde förvärvet av
EKKOfondens omsorgsverksamhet. Verksamheten innefattar 166 omsorgsplatser inom social omsorg för unga och
vuxna över hela Danmark. Läs mer om förvärvet i not 5.

Koncernens nyckeltal
MSEK
Nettoomsättning
EBITA*
Rörelsemarginal EBITA (%)*
Justerad EBITA*
Rörelsemarginal justerad EBITA (%)*
Rörelseresultat EBIT
Rörelsemarginal EBIT (%)*
Resultat efter skatt
Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
Kassagenerering/cash conversion (%)*
Fritt kassaflöde*

2021
apr–jun
2 851
146
5,1
146
5,1
119
4,2
37
0,39
0,39
132,9
371

2020
apr–jun
2 776
165
5,9
174
6,3
136
4,9
53
0,56
0,56
132,3
382

∆%
3
-11
-16
-12
-30
-30
-30
-3

2021
jan–jun
5 578
298
5,3
298
5,3
244
4,4
83
0,88
0,88
105,4
543

2020
jan–jun
5 587
337
6,0
360
6,4
280
5,0
114
1,21
1,21
105,4
530

∆%
-0
-12
-17
-13
-28
-28
-28
0

R12
11 074
789
7,1
817
7,4
681
6,2
328
3,47
3,47
103,2
1 283

2020
jan-dec
11 083
829
7,5
879
7,9
717
6,5
359
3,80
3,80
103,2
1 271

* Alternativa nyckeltal. För avstämning mot finansiella rapporter enligt IFRS se not 8, för syfte och definition se ambea.se/investerare/rapporter-och-presentationer
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KOMMENTARER AV MARK JENSEN, VD OCH KONCERNCHEF

Tydliga tecken på återhämtning
De skandinaviska samhällena öppnar upp
och en allt större andel av befolkningen
vaccineras mot covid-19. Vi ser positiva
tecken på återhämtning, men ännu påverkar pandemin Ambea.
Medarbetarna på Ambeas verksamheter har nu stått i
pandemins frontlinje i 16 månader. Jag vill rikta ett stort
tack till alla våra medarbetare som dag efter dag har jobbat för våra omsorgstagares bästa under en pandemi med
utmanande förhållanden. Engagemanget och insatserna är
beundransvärda.

Begränsad smitta och positiv beläggningstrend i
Sverige

Med stor glädje kan jag konstatera att vi har haft ett mycket
begränsat antal smittade och inga allvarliga sjukdomsfall
inom Ambea under det gånga kvartalet. Efter vaccinationer
av de äldre har vi kunnat återgå till en mer normal vardag i
våra verksamheter – med aktiviteter, gemenskap och möjlighet till besök av nära och kära. Vi ser nu, månad för månad,
en tydlig positiv beläggningstrend i våra befintliga enheter
och denna trend fortsätter in i tredje kvartalet.

Ambeas omsättning växer igen
Under det andra kvartalet växte Ambeas nettoomsättning
med 2,8 procent. Nya boendeplatser och ökad beläggning
samt förvärv och positiva valutaeffekter förklarar den positiva utvecklingen, men motverkas av återlämnade kontrakt
inom äldreomsorgen.
Vi är stolta och glada över de nya verksamheter som under
kvartalet öppnat och förstärkt vår koncern: Efter två års
byggnation slog vi i juni upp portarna till Fribo Holte strax
norr om Köpenhamn, Ambeas första äldreboende i egen regi
i Danmark med 72 boendeplatser. I Sverige öppnade vi ett
nybyggt äldreboende i Eskilstuna och ett i Åkersberga med
60 platser vardera. I Danmark tillträdde vi även förvärvet
av EKKOfonden med 166 boendeplatser inom funktionsnedsättning och stöd för vuxna. Vår plan för omställning
av danska verksamheten med fokus på boendeomsorg och
mer lönsamma segment utvecklas bra och vi ser ljust på de
framtida utsikterna för den danska verksamheten.

Pandemieffekter tynger fortsatt omsättning och
resultat
Trots positiva tecken landade EBITA för det andra kvartalet
på 146 MSEK vilket är 16 % lägre än samma kvartal 2020.
En orsak är olika typer av pandemieffekter i vårt norska
affärsområde Stendi: Under andra kvartalet 2020 betalade

"Pandemin har varit mycket
utmanande för vår personal,
omsorgstagare och anhöriga.
Jag gläder mig över att vi är
på god väg ut ur den."
norska staten ut omfattande stödpaket, vilket gör jämförelsetalen med fjolåret särskilt tuffa. Under det gångna kvartalet var beläggningen lägre inom vissa delar av Stendis verksamhet. Därför har det gjorts anpassningar av kapaciteten,
där flera verksamheter har avvecklats. Dessutom belastades
affärsområdet med betydande kostnader förknippade med
pandeminedstängningen, där hårda karantänsregler innebar höga sjukskrivningstal och extra kostnader för inhyrd
personal.
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När samhället nu öppnar upp, kan vi se framåt och stärker
ansträngningarna för att utveckla den norska verksamheten. Det kommer leda till nya initiativ som sjösätts under
hösten, men där effekterna först kommer att synas under
2022.
I Sverige hade vår äldreomsorg Vardaga ett stabilt andra
kvartal med ökad beläggning. Här har vi haft ökat fokus på
försäljning och marknadsföring mot relevanta målgrupper,
bland annat genom populära webinarier med Vardagas
egna experter och lokala aktiviteter i form av digitala eller
enskilda visningar av våra äldreboenden. Vi har ett flertal
boenden där beläggningen är tillbaka på nivån innan pandemin och riktar nu våra insatser mot övriga boenden.
Nytida, vår verksamhet inom funktionsnedsättning, tyngdes
av sämre beläggning inom vissa segment, samtidigt som
jämförelsetalen är tuffa på grund av statliga stödåtgärder
som betalades ut under det andra kvartalet i fjol. Trots de
utmaningar som pandemin skapat har våra verksamheter
hållits igång på ett smittsäkert sätt.
I Danmark innebar tillträdet av EKKOfondens verksamheter positiva resultateffekter och arbetet fortgår med att
avveckla vår verksamhet inom hemtjänst-segmentet, vilket
tillsammans med nya äldreboenden i egen regi på sikt kommer ge positiva resultateffekter.

Ambea som kompetenshöjare
En viktig del i Ambeas verksamhet är vår strävan efter att
höja kompetensen i branschen och bland våra uppdragsgivare. I Sverige utbildar LÄRA, vår utbildningsverksamhet,
varje månad hundratals medarbetare inom omsorg, socialtjänst och skola. Även på våra övriga marknader bidrar Ambea till kompetenshöjning bland annat genom webinarier och
andra utbildningsinsatser.

Ambeas roll viktig när omsorgsbehoven ökar

Kommande år har Ambea utan tvekan en mycket viktig roll
i att säkerställa att samhällets omsorg räcker till alla, då demografin driver ökade behov inom våra områden. Behov vi i
god och förtroendefull samverkan med kommunerna i våra
tre nordiska länder vill möta med en individuellt anpassat
och högkvalitativ omsorg.

Mark Jensen

Fribo Holte invigt. Under andra
kvartalet öppnade Altiden sitt
första äldreboende i egen regi,
Fribo Holte. Boendet, som har 72
omsorgsplatser, fick ett varmt
mottagande och intresset för att
flytta in har varit stort.
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