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Abstrakt

Denna  rapport  uppskattar  välfärdsföretagens  nominella  genomsnittliga  kapitalkostnad  före  skatt  till  10 procent  men
rekommenderar att regleringen istället skrivs som en real WACC på 8 procent och att den kopplas till ett inflationsindex.
Övervinsterna för  aktiebolag  verksamma som välfärdsföretag under  2005-2013 uppskattas  till  20,3 miljarder  kronor.
Samtidigt uppgår undervinsterna till 5,4 miljarder kronor. 54 procent av övervinsterna finns hos företag verksamma som
hälso- och sjukvårdsföretag. Hälften av dessa övervinster återfinns hos små företag med 1-4 anställda huvudsakligen
verksamma med primärvård, allmän öppen hälso- och sjukvård, eller som specialistläkarverksamhet.  Företag verksamma
som annan  allmän  öppen  hälso-  och  sjukvård  (ej  primärvård)  eller  verksamma  som specialistläkarverksamhet  inom
öppenvård (ej på sjukhus) och som inte har mer än 1-4 anställda är den enskilda kategori som skapar mest övervinster. För
perioden  2005-2013 uppgår  dessa  övervinster  till  3,9  miljarder  kronor.  Det  förefaller  därför  som en  stor  del  av  de
offentliga medel som läggs på välfärdsföretag slutligen hamnar som övervinster hos allmän- och specialistläkare.  4,4
miljarder av övervinsterna återfinns hos omsorgsboende (primärt hos HVB-hem och stora äldreboenden),  3 miljarder
återfinns hos utbildningsföretag (stödverksamhet och förskolor är de som primärt genererar dessa övervinster). Företag
som sysslar med sociala insatser skapar endast ca 2 miljarder i övervinst och dessa återfinns i huvudsak hos företagen som
sysslar  med sociala  insatser  för  personer  med funktionshinder.  Koncernerna  Ambea,  Attendo och  Frösunda  Omsorg
kommer sannolikt behöva nedskriva sin goodwill om denna sorts reglering införs och detta kommer då ge upphov till
stora nyemissionsbehov som det är osäkert om ägarna är intresserade av att delta i givet rörelsevinstbegränsningarna. De
riskerar därför att likvideras. För att minska likvidationsrisken är det rimligt att en reglering genomförs gradvis.

1 Författarkorrespondens. Tel.: 018-471 1237. E-post: joachim.landstrom@fek.uu.se.
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1. Inledning

Välfärdsutredningen ska  “…säkerställa dels att offentliga medel används till just den verksamhet de är
avsedda  för  och  på  ett  sådant  sätt  att  de  kommer  brukarna  till  godo,  dels  att  eventuella  överskott  som
huvudregel ska återföras till  den verksamhet  där  de uppstått”.  Detta ska dessutom utformas så att  “...den
säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet, behovsstyrning och öppenhet”. Samtidigt säger
dock direktivet även att “Kraven bör utformas på ett sådant sätt att de värnar en mångfald av utförare och att
verksamhet  inom  välfärdssektorn  även  fortsättningsvis  kan  bedrivas  i  olika  drifts-  och  ägarformer.”
Utredningen  ska  dessutom särskilt  undersöka  om  det  går  att  reglera  välfärdsföretagen  liknande  den  för
aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB-företag). 2 3

Jag har i en tidigare rapport analyserat fyra modeller av vinstbegränsningar och förordade en vinstreglering
av rörelseresultatet och där övervinster kan läggas upp som en buffert under några år innan de måste återföras
rörelsen. Syftet med denna rapport är att empiriskt estimera den genomsnittliga kapitalkostnaden före skatt för
branscherna utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg med boende, och sociala insatser,  samt att uppskatta
effekterna av en sådan reglering.  Det är  inte hela branscherna  som studeras  utan den specifika indelning
bygger på specifika delbranscher enligt specifikation från uppdragsgivaren. 

Effekterna av en reglering studeras genom av över- och undervinster beräknas för aktiebolag, ekonomiska
föreningar  och  handelsbolag  under  perioden  2005-2013.  Vissa  specifika  företag  väljs  också  ut  och
specialstuderas. Resultaten för aktiebolagen presenteras i kapitel 5 på från sida 8. Resultaten för ekonomiska
föreningar, handelsbolag, samt för vissa specifika företag presenteras som appendix A och B. Appendix C
specialstuderar effekterna för vissa större företag. 

Rapporten  börjar  dock  men  att  i  kapitel  2 presentera  estimeringsmetoden  för  den  genomsnittliga
kapitalkostnaden före skatt (WACC). I kapitel 3 diskuteras data och nyckeltal för att leda fram till kapitel 4 på
sidan 7 där estimerad WACC presenteras.

2. Beräkningsmodell för branschernas WACC före skatt

Företagen som ingår i utredningen är i princip uteslutande icke-börsnoterade företag. Detta gör att den
WACC inte kan estimeras enligt den vanligt förekommande modellen som kräver börsdata. 

En standardprocess för att estimera bransch-WACC är:
1. Estimera företagens betavärden
2. Estimera företagens avkastningskrav på det  egna kapitalet  givet  estimeringen av deras  betavärde

samt  antaganden  om  den  riskfria  räntan  och  marknadsriskpremien.  Dessa  avkastningskrav  är
påverkade av företagens finansiella hävstänger.

3. Utifrån företagens finansiella hävstänger, mätt i marknadsvärde, omvandla avkastningskraven på det
egna kapitalet till avkastningskrav på det egna kapitalet utan finansiella hävstänger.

4. Väg samman avkastningskraven på det egna kapitalet utan finansiella hävstänger till ett gemensamt
avkastningskrav för branschen 

5. Estimeras en finansiell hävstång för branschen
6. Använd den estimerade finansiella hävstången för att räkna om branschens avkastningskrav på det

egna kapitalet utan finansiella hävstång till WACC efter skatt 
7. Rensa bort skatten ur ovan för att finna WACC före skatt.

2 Ett  Nytt  Regelverk  För  Offentlig  Finansiering  Av  Privat  Utförda  Välfärdstjänster ,  s. 1,12,  accessed  May  3,  2016,
http://www.regeringen.se/contentassets/7d26d17bdd394a1c934185a445315780/ett-nytt-regelverk-for-offentlig-finansiering-av-privat-
utforda-valfardstjanster-dir.-201522.

3 SVB-företagsregleringen återfinns i Aktieföretagslagen 2005:551 (ABL), kapitel 32.
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Eftersom processen ovan kräver börsdata är den inte möjlig att genomföra utan anpassning. Metoden blir
som följer: 

a) Estimera ett redovisningsbaserat betavärde
Betavärden  estimeras  med  hjälp  av  en  regression  där  den  beroende  variabeln  är  aktiens
överavkastning  jämför  med  den  riskfria  räntan.  Den  oberoende  variabeln  är  marknadens
överavkastning  jämfört  med  den  riskfria  räntan.  Marknadens  avkastning  mäts  som  det  vägda
genomsnittet av aktiernas avkastning. Vikten beräknas utifrån aktiernas marknadsvärde.

För  att  estimera  det  redovisningsbaserade  betavärdet  blir  den  beroende  variabeln  företagets
överlönsamhet mätt som differensen mellan företagets avkastning på eget kapital och den riskfria
räntan.  Den beroende  variabeln  blir  marknadens  överlönsamhet  jämfört  med den  riskfria  räntan.
Marknadens  lönsamhet  mäts  som det  vägda  genomsnittet  av  företagens  avkastning  på  det  egna
kapitalet. Vikten beräknas utifrån företagens nettoomsättning.

En skillnad mellan den vanliga estimeringen av betavärdet och det estimerade redovisningsbaserade
betavärdet är att i det senare fallet bygger regressionerna på ett fåtal observationer vilket negativt
påverkar  metodens styrka.  Metoden ger  därmed upphov till  fler  extremvärden  än om ett  vanligt
betavärde skulle skattas. Detta problem angrips på fem sätt. 1) Tidserie kravet för att ingår i samplet
ställs så att endast företag med 10 eller fler observationer tillåts ingå. 2) Risken med små nämnare
vid beräkningen reduceras genom minimum krav på företagens balansräkning och omsättning. För
att ingå i samplet krävs att företaget har 500 tkr eller mer i totala tillgångar och  minst 50 tkr i eget
kapital samt att det har  500 tkr eller mer i nettoomsättning. 3) Eftersom minst 10 år av ett företags
observation kommer ingå ställs även krav på en inte alltför instabil kapitalstruktur. Därför elimineras
företag som har extrem volatilitet i sin finansiella hävstång under tidsperioden 4) Företag som har
extrem volatilitet i avkastningen på det egna kapitalet elimineras även det. 5) betavärden < 0 samt
betavärde > 2 klassas som extremvärden och ingår inte i vidare beräkningar.

b) Schablonberäknad finansiell hävstång
Finansiella skulder nuvärdesberäknas numera och det bokförda värdet kommer därför i allt väsentligt
ligga  nära  marknadsvärdet.  Marknadsvärdet  på  det  egna  kapitalet  saknas.  Kvoten  mellan
marknadsvärdet  och  det  bokförda  värdet  på  det  egna  kapitalet  beräknas  därför  för  börsnoterade
företag  under  samma  tidsperiod.  Dessa  kvoter  grupperas  sedan  i  storlekspercentiler  baserat  på
företagens  nettoomsättning.  Medianen  av  kvoten  räknas  ut  för  dessa  percentiler  och  dessa
percentilkvoter används för att omräkna det för denna utredningen ingående företags bokförda värde
på det egna kapitalet. Därigenom uppnås en schablonberäknad hävstång.

c) Anpassningarna  i  pkt  a-b används  för  att  beräkna  avkastningskraven  på  det  egna  kapitalet  utan
finansiella hävstänger enligt tidigare processsteg pkt 1-3.

d) Branschernas  avkastningskrav  på  det  egna  kapitalet  utan  finansiella  hävstänger  beräknas  som
medianvärdet för de i respektive bransch ingående skattningar av företagsspecifika avkastningskrav
på det egna kapitalet utan finansiella hävstänger

e) Beräkna den finansiella hävstängerna för branscherna som medianvärden för de företagsspecifika
schablonberäknade finansiell hävstängerna.

f) Konvertera  branschernas  avkastningskrav  på  det  egna  kapitalet  med  finansiella  hävstänger  till
WACC efter skatt.

g) Konvertera WACC till före skatt
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3. Data och nyckeltalsdefinitioner

Rådata  för  studien  hämtas  ur  Serranodatabasen  för  aktiebolag.  Där  företagen  ingår  i  en  svensk
koncernstruktur används rådata från det svenska moderföretagets koncernredovisning. Där företagen har en
utländsk koncernmoder används istället de svenska dotterföretagens årsredovisningar i undersökningen. För
estimering av betavärden används data från och med 2000 till och med 2013. För estimering av effekter av
vinstregleringen begränsas studien till perioden 2005-2013.

För beräkning av det redovisningsbaserade betavärdet behövs företagens avkastning på det egna kapitalet.
Vinstmåttet  som  används  för  beräkningen  av  nyckeltalet  är  resultat  efter  finansiella  poster,  justerat  för
jämförelsestörande poster. Till det egna kapitalet läggs obeskattade reserver, om tillgängligt, eftersom även det
kan  klassas  som riskbärande.  Kapitalbasen  beräknas  som det  genomsnittliga  kapitalet  om ingående  och
utgående balans finns tillgängligt och om de är positiva. Saknas en post eller om någon är negativ beräknas
kapitalbasen på den tillgängliga positiva posten.

Det investerade kapitalet är differensen mellan rörelsetillgångarna och rörelseskulderna. Rörelsetillgångar
beräknas  som  balansomslutning  (dvs  summa  tillgångar)  minskat  med  finansiella  anläggningstillgångar,
kortfristiga fordringar hos koncernföretag, kortfristiga fordringar hos intresseföretag, kortfristiga placeringar
och överlikviditet.  Överlikviditet  beräknas  som den del  av kassa och bank som överstiger  10 procent  av
nettoomsättningen.  Medianen  för  kvoten  mellan  kassa  & bank  och  nettoomsättningen  är  10  procent  för
svenska aktiebolag under perioden 2005-2013. Rörelseskulder beräknas som summan av leverantörsskulder,
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, förskott från kunder (om det finns särredovisat), avsättningar
(inklusive långfristig uppskjuten skatteskuld).

Finansiell skuld är summan av långfristiga skulder (alltså inte avsättningar eller obeskattade reserver) och
kortfristiga räntebärande skulder (skulder till kreditinstitut och liknande). Företagens soliditet beräknas som
summan  av  det  egna  kapitalet  och  obeskattade  reserver  dividerat  med  balansomslutningen.  Hela  de
obeskattade reserverna ingår eftersom detta är ett riskbärande kapital och är det den delen av kapitalet som
först elimineras i händelse av förluster. Därmed är det relevant att ta med hela de obeskattade reserverna i
täljaren för soliditetsberäkningen. Analogt beräknas skuldsättningsgraden som kvoten mellan finansiell skuld
och summan av det egna kapitalet och de obeskattade reserverna.

Avkastning  på  investerat  kapital  beräknas  som  kvoten  mellan  rörelseresultatet,  justerat  för
jämförelsestörande  poster  och  det  investerade  kapitalet.  Kapitalbasen  beräknas  analogt  med beräkningen
kapitalbasen för avkastningen på eget kapital.

För beräkning av det historiska betavärdet används den riskfria räntan för 2000-2013 som är hämtat från
Riksbanken  och  det  beräknas  som årsmedelvärdet  för  den  10-åriga  statsobligationen  samt  den  historiskt
genomsnittliga  marknadsriskpremien  på  3,9  procent.4 Vid  bestämningen  av  WACC  används  dock  den
historiskt genomsnittliga riskfria ränta på 4,75 procent.5

4 Den historiskt genomsnittliga marknadsriskpremien är hämtat ur  Elroy Dimson, Paul Marsh, and Mike Staunton,  Credit Suisse
Global  Investment  Returns  Yearbook  2016 (Zurich:  Credit  Suisse  AG  -  Research  Institute,  2016),  http://publications.credit-
suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=80603618-9230-382D-C51FF70FAF7A4A65.

5 Den historiskt genomsnittliga riskfria räntan är hämtat ur  Elroy Dimson, Paul Marsh, and Mike Staunton,  Credit Suisse Global
Investment  Returns  Yearbook  2016 (Zurich:  Credit  Suisse  AG  -  Research  Institute,  2016),  http://publications.credit-
suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=80603618-9230-382D-C51FF70FAF7A4A65.
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4. Branschernas genomsnittliga kapitalkostnad före skatt

4.1. Resultat från bestämningen av företagens WACC

WACC uppskattas enligt metoden ovan för de branscherna som ingår i uppdraget och presenteras som i
Tabell 1.

Utifrån estimeringsmetoden finns det osäkerhet kring de exakta nivåerna för WACC. En direkt jämförelse
med den WACC som uppges för företag som påverkas av denna regleringen och som uppger WACC vid
nedskrivningsprövning av goodwill,  ger  inte vid handen att  detta  skulle  vara  direkt  felaktiga skattningar.
Vidare så att dessa företagens egenskattade WACC beroende av deras unika skuldsättningsgrad. Skattningarna
ovan bygger på branschenhetliga skuldsättningsgrader. 

Eftersom det är relativt små skillnader i skattade WACC för de olika branscherna och eftersom många
företag är samtidigt verksamma i flera branscher samtidigt skulle det förenkla en reglering om en gemensam
WACC för  de  fyra  branscherna  används.  Denna  gemensamma  WACC uppskattas  till  10 procent  och  då
används implicerad det en gemensam bokföringsmässig skuldsättningsgrad på 0.32. Det redovisningsbaserade
betavärdet utan hävstång är estimerat till 0,75. 

Enligt  utredningsdirektivet  ska  WACC  uttryckas  som  en  funktion  av  statslåneräntan.   Med  aktuell
statslåneränta (0,62 procent) innebär detta:

Tillägget till statslåneräntan blir mycket hög. Detta beror på att statslåneräntan är onormalt låg vilket beror
på  att  Riksbanken  manipulerar  med  långa  statsobligationsräntorna.  När  Riksbanken  upphör  med  sin
manipulation av statsobligationsräntorna kommer dessa stiga kraftigt vilket gör att en reglering som följer
Statslåneräntan kommer göra att företagens kommer tillåtas en högre avkastning på det investerade kapitalet
än vad den genomsnittliga kapitalkostnaden förväntas uppgår till. 

Två  alternativ  finns  därmed.  1)  Genomför  en  reglering  baserad  på  en  normal  statslåneränta  eller  2)
frikoppla regleringen från statslåneräntan. Vid en estimering av normal statslåneränta kommer perioder, som
nuvarande göra att regleringen sätter WACC till ett allt för lågt belopp. Och som framgår av dagsläget är detta
något som inte kan anses endast vara av temporär art. Därför riskerar denna typ av reglering vara skadlig. Ett
alternativ  är  att  konvertera  beräkna  WACC realt  och  sedan  koppla  den  till  inflationen.  Detta  skapar  en
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Tabell 1: WACC före skatt

Utbildning 10 procent

Hälso- och sjukvård 10 procent

Omsorg med boende 8,5 procent

Sociala insatser 9 procent

Tabell 2: WACC uttryckt som en funktion av aktuell statslåneränta

Utbildning Statslåneräntan + 9,38 procent

Hälso- och sjukvård Statslåneräntan + 9,38 procent

Omsorg med boende Statslåneräntan + 7,88 procent

Sociala insatser Statslåneräntan + 8,38 procent

Alla välfärdsföretagen Statslåneräntan + 9,38 procent



Joachim Landström / En empirisk analys av vinstreglering av välfärdsbolag genom rörelseresultatbegränsning

reglering  som bättre  kan  följa  konjunkturcyklerna  utan  att  skapa  problem för  företagen.  Nedan  uttrycks
WACC realt. All som sedan behövs är att addera inflation till dessa procentsatser.6

Det är därför bättre att vid en reglering istället koppla WACC till ett inflationsindex. Det skulle skapa en
bättre samt mer relevant följsamhet. Nedan uttrycks WACC som en funktion av inflationen:

4.2. Slutsats

Eftersom det är relativt liten skillnad i estimerad WACC. Eftersom många välfärdsföretag är verksamma i
flera delbranscher, och eftersom flera av välfärdsföretagens egenskattade WACC uppges som intervaller inom
det uppskattade spannet av WACC, är det rimligt att vid en reglering istället fastställer en gemensam WACC
för alla välfärdsföretag. Detta kommer troligen ge upphov till mindre av suboptimalt beteende hos företagen
och färre tvister med regleringsmyndigheten.

Det kan vara skadligt att koppla WACC till statslåneräntan. Samtidigt behövs en följsamhet i regleringen
för att den ska kunna följa med i konjunkturcykler och andra ekonomiska chocker. En bättre metod är därför
att reglera den reala WACCen och sedan i regleringen koppla den till ett inflationsindex. Förslagsvis används
då samma inflationsindex som Riksbanken styr mot. 

Den reala WACCen för välfärdsföretagen uppskattas till 8 procent och det innebär en nominell WACC på
10 procent  vid  2 procents  inflation.  Den  gemensamma WACCen  för  välfärdsföretagen  bygger  bl a  på  en
bokföringsmässig  skuldsättningsgrad  på  0.32  och  det  redovisningsbaserade  betavärdet,  utan  hävstång,  är
estimerat till 0,75 för dessa företag, vilket innebär att dessa företag är mindre riskfyllda jämfört med företag
verksamma i andra branscher.

5. Effekter av vinstreglering av rörelsevinst så att den inte tillåts överstiga WACC före skatt för 
perioden 2005-2013

I detta kapitel presenteras effekterna av en reglering enligt kapitel  4. Beräkningarna i kapitlet simulerar
effekten av regleringen som om den skulle varit verksam för perioden 2005-2013, utan att ta hänsyn till
eventuella effekter från nedskrivning av goodwill. Beräkningar bygger på branschspecifika WACC och inte på
en enhetlig WACC. Eftersom företagens investerade kapital är så lågt skulle effekterna från enhetlig WACC
endast ge upphov till mindre förändringar av resultaten.

I  kapitlet  delas  företagens  rörelseresultat  upp  i  accepterad  rörelsevinst  och  en  residualvinst.  Den
accepterade  rörelsevinsten  beräknas  som  WACC  multiplicerat  med  det  ingående  investerat  kapitalet.
Residualvinsten är rörelseresultatet minskat med den accepterade rörelsevinsten. Residualvinsten presenteras i
detta  kapitel  uppdelad  i  övervinst  (residualvinsten > 0)  och  undervinst  (residualvinsten < 0).  Undervinst

6 Det korrekta sättet att konvertera mellan nominella och reala räntor är genom den sk Fishereffekten. Eftersom inflationen är låg och
förväntas vara låg framöver används det förenklade förfarande där inflationen subtraheras från den nominella räntan för att nå den reala
räntan. Inflationen adderas sedan till den reala räntan för att erhålla den nominella räntan.
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Tabell 3: Real WACC före skatt

Utbildning 8 procent

Hälso- och sjukvård 8 procent

Omsorg med boende 6,5 procent

Sociala insatser 7 procent

Alla välfärdsföretagen 8 procent
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inrymmer därmed båda direkta rörelseförluster såväl som företagsår med dålig lönsamhet. Dålig lönsamhet
betyder att avkastningen på det investerade kapitalet är lägre än WACC men ändå positivt. 

Kapitlet fokuserar på aktiebolag (koncerner, fristående företag, samt svenska dotterföretag till utländska
koncerner) och i appendix återfinns resultaten för ekonomiska föreningar och handelsbolag. Redovisningen
sker först på branschnivå, sedan på storleksgrupper och därefter på bransch-storleksgrupp. Men innan detta
presenteras översiktliga resultat. För att ingå i undersökningen ska aktiebolagets företagsårs nettoomsättning
och totala tillgångar uppgå till minst 100 tkr samt EK + OR > 50 tkr. 

Kapitlet är disponerat så att först presenteras de övergripande resultaten i avsnitt 5.1 därefter presenteras de
empiriska resultaten per delbransch. Resultatet för den första delbranschen presenteras i 5.2 och den gäller för
utbildningsföretagen,  sedan  följer  delavsnitt  för  hälso-  och  sjukvård,  omsorgsboende  samt  för  företag
verksamma inom sociala insatser.

5.1. Effekter för företag verksamma med utbildning, hälso- och sjukvård, omsorgsboende eller sociala 
insatser

5.1.1. Deskriptiv statistik på totala över- och undervinsten
Givet de gemensamma WACC på 10 procent som presenteras i Kapitel  4 beräknas den totala över- och

undervinsten för 2005-2013 och presenteras som Tabell 4. Tabellen visar att den totala övervinsten uppgår till
20,3 miljarder kronor. Den totala undervinsten för samma period är 5,4 miljarder kronor. Summan av över-
och undervinsterna (residualvinsten) för företagen blir därmed 14,9 miljarder kronor.  

Undervinsten består av både dålig lönsamhet såväl som direkta förluster. Som framgår av tabellen består
mellan ca 50-60 procent av de ansamlade undervinsterna av förluster för företag verksamma med utbildning,
eller hälso- och sjukvård samt ca 45 procent för omsorgsboende och social insatser. Undersökningen bygger
på 39 144 företagsår varav de absolut flesta företagsår återfinns inom hälso- och sjukvårdsbranschen.
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Tabell 4: Den totala över- och undervinsten per bransch för 2005-2013. N = antalet företagsår. 
Rörelseförlust = Negativt rörelseresultat. RR = Rörelseresultat.  IK = Ingående investerat kapital.

Residualvinst=RR−WACC×IK , Övervinst:Residualvinst>0 , Undervinst: Residualvinst < 0

Tabellen gäller för aktiebolag (koncerner, fristående bolag, samt svenska dotterbolag till utländska koncerner).
Nettoomsättningen och totala tillgångar måste uppgå till minst 100 tkr samt EK + OR > 50 tkr för att 
företagsåret ska ingå i undersökningen.

Övervinst Undervinst

N tkr % tkr % varav rörelseförlust

Utbildningsbolag 15 21 63

Hälso- och sjukvårdsbolag 54 61 52

Omsorg med boende 22 10 46

Sociala insatser 10 9 44

Summa 100 100

Rörelseförlust/ 
undervinst %

7 159 2 994 481 1 102 239 693 220

25 711 10 921 680 3 258 275 1 691 227

3 349 4 394 973 511 453 233 631

2 925 1 984 975 499 213 222 103

39 144 20 296 110 5 371 180 2 840 181
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Tabell 5 visar att den stora majoriteten av företagsåren återfinns bland företag som har 1-4 anställda. Denna
storleksklass står för 6,4 miljarder i övervinst kronor och 1,5 miljarder kronor i undervinst. Ca 43 procent av
storleksklassens undervinster beror på rörelseförluster och resten beror på bristande lönsamhet. Företag med
1-4 anställda står  för  32 procent  av periodens  ansamlade övervinster.  Storleksklassen med 200 eller  fler
anställda står för 24 procent av periodens totala övervinster, vilket innebär 4,9 miljarder kronor.  De stora
företagen står för 21 procent av de ansamlade undervinsterna, varav 46 procent av undervinsterna beror på
rörelseförluster. 

5.1.2. Deskriptiv statistik per företagsår
I tabellen nedan presenteras fördelningen av rörelseresultatet, det investerade kapitalet, avkastningen på det

investerade  kapitalet,  över-  och  undervinsten,  kvoten  mellan  övervinst  och  rörelseresultat  samt  soliditet.
Soliditet  mäts  som  summan  av  det  egna  kapitalet  och  de  totala  obeskattade  reserverna  delat  med
balansomslutningen.

Tabellen visar att medianresultatet var 183 tkr per år under 2005-2013 och att medianen för det investerade
kapitalet uppgick till 284 tkr. Medianavkastningen på det investerade kapitalet uppgick till 47 procent, vilket
får anses vara utomordentligt högt med tanke på det avkastningskrav investerarna har på denna sorts företag
(dvs  WACC).  Medianavkastningen  på  det  investerade  kapitalet  för  de  företag  som  SCB  klassar  som
tjänsteföretag, och som alltså i huvudsak inte är verksamma på kvasimarknader, uppgick under samma period
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Tabell 6: Deskriptiv statistik för företag tillhandahållande antingen utbildning, hälso- och 
sjukvård, omsorgsboende eller sociala insatser, period 2005-2013. N = antalet företagsår. 
p50 = 50:e percentilen, dvs medianen. EK = Eget kapital, OR = obeskattade reserver (om 
rapporterat), TT = Totala tillgångar (Balansomslutning). 

Tabell 5: Den totala över- och undervinsten för företag tillhandahållande antingen utbildning, 
hälso- och sjukvård, omsorgsboende eller sociala insatser, fördelat per storleksklass, period 2005-
2013. N = antalet företagsår. Rörelseförlust = Negativt rörelseresultat. RR =  Rörelseresultat.  
IK = Ingående investerat kapital.

Residualvinst=RR−WACC×IK , Övervinst: Residualvinst>0 , Undervinst:Residualvinst < 0

Övervinst Undervinst

Anställda N tkr % tkr % varav rörelseförlust

0 5 5 21

1-4 32 28 43

5-9 8 12 56

10-19 9 11 76

20-49 11 9 65

50-99 497 7 3 54

100-199 169 4 11 68

200- 171 24 21 46

Summa 100 100 53

Rörelseförlust/ 
undervinst %

4 476 932 295 257 025 54 241

26 134 6 407 819 1 488 192 647 279

3 711 1 609 624 651 813 365 183

2 395 1 838 563 566 803 429 724

1 591 2 273 892 461 803 299 496

1 479 540 184 644 99 059

832 621 612 175 415 480

4 921 756 1 148 726 529 719

39 144 20 296 110 5 371 180 2 840 181

N Medel p5 p25 p50 p75 p95

Rörelseresultat (tkr) 552 -187 37 183 498

Investerat kapital (tkr) -445 80 284 854

Avkastning på investerat kapital (%) 166 -51 10 47 109 381

Övervinst (tkr) 688 16 92 227 529

Undervinst (tkr) 557 5 32 97 281

Övervinst/Rörelseresultat (%) 80 31 73 87 94 99

(EK + OR)/TT 57 13 38 60 78 93

44 735 1 952

44 740 1 227 4 485

39 144

29 495 1 985

9 649 1 324

29 495

44 741
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till ca 10 procent. Även jämfört med tjänsteföretag i allmänhet är därför företag tillhandahållande antingen
utbildning, hälso- och sjukvård, omsorgsboende eller sociala insatser väldigt lönsamma. På en privat marknad
kan  företagen  öka  sin  lönsamhet  genom  att  både  påverka  prissättningen  på  sina  tjänster  samt  påverka
kostnaden  för  att  leverera  sina  tjänster.  Företag  tillhandahållande  utbildning,  hälso-  och  sjukvård,
omsorgsboende eller sociala insatser är verksamma inom kvasimarknader, dvs marknader där staten fastställt
priset. Därmed saknas priskonkurrens och det instrument som återstår för att öka lönsamheten är att minska
kostnaderna. Detta innebär att företagen verksamma inom dessa branscher håller nere sina kostnader för att
uppnå  medianavkastningen  på  47 procent  trots  att  den  kraftigt  överstiger  avkastningskravet  för  denna
investerings  riskklass.  Alltså  uppnås  överlönsamheten  genom  låga  kostnader.  När  företagen  uppvisar
övervinst så uppgår den (som medianvärde) till 87 procent av rörelseresultatet.

Tabell 7 nedan presenterar mediandata per storleksklass. 

Tabellen visar att avkastningen investerat kapital inte är konstant över storleksklasserna. Det förefaller som
om  lönsamheten  stiger  med  storleken  på  företaget.  Små  företag  med  upp  till  19  anställda  har  en
medianavkastning på det investerade kapitalet på ca 45-50 procent. Företag med 50 anställda eller fler har
istället en medianavkastning på det investerade kapitalet på ca 80-85 procent samtidigt är det dock så att när
företagen väl uppnår övervinst så stiger dess mediankvot från 87 procent till 94 procent av rörelseresultatet.  

Det investerade kapitalet förefaller inte vara direkt proportionerligt mot storleksklassen. Detta förefaller
rimligt eftersom detta är tjänsteproducerande företag och kapitalbehovet är mindre starkt kopplat till antalet
anställda. En klar skillnad finns dock och det är för företagen med 200 eller fler anställda. Dessa företag har
betydligt större investerat kapital. En del av det investerade kapitalet består dock sannolikt av goodwill. Vid
en nedreglering av rörelseresultatet så att det inte får överstiga WACC kommer övervinsterna regleras bort.
Goodwill  är  nuvärdet  av  förväntade  framtida  övervinster.  Därmed  förväntas  ett  omfattande
nedskrivningsbehov av goodwill uppkomma och därmed kan storleken på det investerade kapitalet  för de
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Tabell 7: Medianvärden för företag tillhandahållande antingen utbildning, hälso- och sjukvård, omsorgsboende eller sociala 
insatser, period 2005-2013. N = antalet företagsår. EK = Eget kapital, OR = obeskattade reserver (om rapporterat), TT = 
Totala tillgångar (Balansomslutning). 

Panel A: Rörelseresultat (tkr) Investerat kapital (tkr) Avkastning på investerat kapital (%)

0 anställda 128 236 49

1-4 anställda 151 283 44

5-9 anställda 212 353 49

10-19 anställda 398 401 50

20-49 anställda 762 325 62

50-99 anställda 125 85

10-199 anställda -613 80

200- anställda 80

Panel B: Övervinst (tkr) Undervinst (tkr) Residualvinst/Rörelseresultat (%) (EK + OR)/TT

0 anställda 152 74 87 74

1-4 anställda 190 79 87 66

5-9 anställda 316 160 89 45

10-19 anställda 585 270 90 41

20-49 anställda 439 91 37

50-99 anställda 931 93 34

10-199 anställda 93 29

200- anställda 94 32

1 497

2 684

15 415 2 734

1 124

2 557

4 339 5 905

22 069 12 669
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största företagen förväntas falla. Ett minskat investerat kapital leder till en minskad accepterad rörelsevinst,
vilket leder till större övervinster som återförs till rörelsen.

Detta är de övergripande empiriska resultaten. I följande avsnitt presenteras de empiriska resultaten per
delbransch. Först presenteras resultaten för utbildningsföretagen, sedan för hälso- och sjukvård, därefter följer
omsorgsboende samt företag verksamma inom sociala insatser.

5.2. Effekter för utbildningsföretagen

Som framgår av  Tabell 4 på sida  9 uppgår de ansamlade övervinsterna i de undervisande företagen för
perioden  2005-2013  till  3  miljarder  kronor.  Det  är  15  procent  av  de  totalt  ansamlade  övervinsterna.
Undervinsterna uppgår samtidigt till 1,1 miljarder kronor. Dessa beräkningar bygger på 7 159 företagsår och
dessa är fördelat enligt tabellen nedan.

Som framgår av Tabell 8 är ca 65 procent av utbildningsföretagens företagsår hänförliga till SNI 85.600.
SNI 85.600 innebär stödverksamhet för utbildningsväsendet och enligt SCB innefattar det konsultverksamhet
avseende utbildning, utbildningsrådgivning, utbildningsprovverksamhet och utvärdering av utbildningsprov,
utveckling, marknadsföring,  förmedling och försäljning av utbildningar mot  lön eller  inom ramen för  ett
kontrakt (ej i samband med utbildningsverksamhet) samt organisering av studentutbytesprogram. Den stora
majoriteten av dessa företag har endast 1-4 anställda. Det näst största delområdet för utbildningsföretagen är
SNI 85.100.  SNI 85.100  är  förskolor.  Därefter  följer  SNI 85.201  som  är  grundskoleutbildning  och
förskoleklass.

Endast 5 procent av utbildningsföretagens nettoomsättning för 2013 går att koppla till SNI 85.600 trots att
majoriteten av  företagsåren  är  från  den delbranschen.  Detta  betyder  på  att  de enskilda företagen  har  låg
omsättning,  vilket  är  rimligt  med  tanke  på  hur  få  anställda  dessa  företag  har.  Ungefär  35  procent  av
omsättningen  kan  kopplas  till  förskoleverksamheten  och  21 procent  av  omsättningen  är  hänförlig  till
gymnasial yrkesutbildning (SNI 85.321).

Även om endast 5 procent av utbildningsföretagens nettoomsättning för 2013 går att koppla till SNI 85.600
går 34 procent av 2013-års övervinster till SNI 85.600. Med andra ord är dessa företag mycket lönsamma.
Vidare går 25 procent av 2013-års övervinster till företag med 1-4 anställda. Mer specifikt (ej i tabellen) så
går det att koppla 21 procent av utbildningsföretagens övervinster för 2013 till SNI 85.600 med 1-4 anställda.
En väsentlig del av branschens totala övervinst kan därför spåras till stödverksamhet för utbildningsväsende
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Tabell 8: Antal av utbildningsföretagens företagsår med residualvinst fördelat per SNI-kod, samt andel av nettoomsättning (oms) och andel 
av övervinst för 2013.

Företagsår per SNI-kod För år 2013 i %

Storleksklass 85.100 85.201 85.202 85.311 85.312 85.321 85.322 85.323 85.600 88.910 Totalt av oms av övervinst

0 anställda 11 7 1 8 6 17 3 906 11 970 1 8

1-4 anställda 211 69 6 44 48 99 4 12 89 9 25

5-9 anställda 421 107 5 22 9 68 4 5 200 81 922 9 13

10-19 anställda 246 158 7 42 4 60 1 55 31 604 14 12

20-49 anställda 142 128 6 42 11 39 1 13 13 395 26 21

50-99 anställda 62 56 1 13 1 23 2 1 159 15 11

100-199 anställda 4 10 13 2 7 36 13 11

200- anställda 2 6 4 2 12 26 12 0

Totalt 541 26 188 83 325 10 20 226 100 100

% av oms 35 20 1 3 1 21 0 0 15 4 100

% av övervinst 35 12 1 5 4 6 0 0 34 3 100

3 465 4 047

1 099 4 641 7 159
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med 1-4 anställda.  Sett  till  den  total  övervinsten  för  2005-2013 på 3 miljarder  konor går  19 procent  till
stödverksamhet för utbildningsväsende med 1-4 anställda.

 Utbildningsföretagen med 200 eller fler anställda står för 0 procent av utbildningsföretagens övervinster
för 2013, men för 23 procent för hela tidsperioden. Det viktigt att även tänka på att dessa företag sannolikt har
goodwill som del av sitt investerade kapital. Vid en reglering av rörelseresultatet så att avkastningen på det
investerade  kapitalet  endast  kan  uppgå  till  WACC kommer  basen  för  goodwill  försvinna.  Dessa  företag
förväntas därefter börja uppvisa betydande övervinster.

Tabell 9 visar den totala över- och undervinsten för utbildningsföretagen, fördelat på storleksklass, under
perioden 2005-2013. Av den totala övervinsten på 3 miljarder kronor för denna tidsperiod är 631 miljoner
kronor hänförliga till storleksklass 1-4 anställda. 692 miljoner kronor går att koppla till utbildningsföretag
med 200 eller fler anställda.  Endast  4 procent av undervinsterna är ansamlat  i  företag med 200 eller fler
anställda men 30 procent, eller 333 miljoner kronor, av undervinsterna härrör från företag med 1-4 anställda.

5.3. Effekter för hälso- och sjukvårdföretagen

Som framgår av Tabell 4 på sida 9 uppgår de ansamlade övervinsterna i de hälso- och sjukvårdföretagen
för perioden 2005-2013 till  10,9 miljarder kronor. Det är 57 procent av de totalt ansamlade övervinsterna.
Undervinsterna uppgår samtidigt  till  3,3 miljarder  kronor.  Dessa beräkningar bygger på 25 711 företagsår.
Dessa är fördelat enligt tabellen nedan.
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Tabell 9: Den totala över- och undervinsten för utbildningsföretagen, fördelat på storleksklass, 
period 2005-2013.

Tabell 10: Antal av hälso- och sjukvårdföretagens företagsår med residualvinst fördelat per SNI-kod, samt andel av nettoomsättning (oms) och 
andel av övervinst för 2013.

Företagsår per SNI-kod För år 2013 i %

Storleksklass 86.102 86.103 86.211 86.212 86.221 86.222 86.901 86.902 86.903 86.905 Totalt av oms av övervinst

0 anställda 133 7 372 177 574 10 11 4 300 2 10

1-4 anställda 326 31 773 71 64 70 18 52

5-9 anställda 12 98 639 40 228 11 34 18 221 5 7

10-19 anställda 18 121 305 14 63 10 23 11 76 641 8 9

20-49 anställda 18 113 182 5 52 41 1 23 435 11 7

50-99 anställda 11 21 34 13 2 4 3 88 5 1

100-199 anställda 4 7 13 3 14 1 7 1 50 10 1

200- anställda 10 12 16 8 2 11 9 68 40 12

Totalt 532 38 114 191 108 100 100

% av oms 15 0 23 21 6 16 6 5 1 8 100

% av övervinst 3 0 21 26 6 22 9 0 1 11 100

1 665 3 253

1 225 8 923 3 285 5 107 19 875

1 301

1 969 11 777 1 020 4 231 5 731 25 711

Övervinst Undervinst

Anställda N tkr % tkr % varav rörelseförlust

0 970 4 10 22

1-4 21 30 51

5-9 922 10 21 68

10-19 604 11 9 73

20-49 395 14 10 81

50-99 159 11 5 70

100-199 36 7 11 97

200- 26 23 4 65

Summa 100 100 63

Rörelseförlust/ 
undervinst %

108 795 112 064 24 705

4 047 630 938 332 940 168 444

290 186 229 376 155 799

326 210 98 329 71 727

420 954 105 435 85 699

324 571 55 755 38 950

200 492 121 143 117 262

692 335 47 197 30 634

7 159 2 994 481 1 102 239 693 220
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Av totalt 25 711 företagsår hör 19 875 företagsår till hälso- och sjukvårdföretagen med 1-4 anställda. Dessa
företag  stod  2013  för  18 procent  av  omsättningen  men  för  57 procent  av  övervinsterna.  Av  hälso-  och
sjukvårdföretagens  företagsår  återfinns  11 777  företagsår  inom  SNI 86.212.  SNI 86.212  är  annan  allmän
öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård. Med detta avses enligt SCB undersökning, vård och behandling
inom  annan  allmän  öppen  vård,  ofta  med  läkare  i  verksamheten.  Verksamheten  kan  bedrivas  inom
företagshälsovård, skolhälsovård, men även vid t.ex. vaccinationsmottagningar. Näst flest företagsår återfinns
inom  SNI 86.905  som  enligt  SCB  är  fysioterapeutisk  verksamhet  och  liknande,  vilket  betyder  t  ex
sjukgymnastikverksamhet, kiropraktikerverksamhet, naprapatverksamhet.

SNI 86.211  är  störst  sett  till  andel  av  omsättning,  år  2013  följd  av  SNI 86.212.  SNI 86.211  är
primärvårdsmottagningar  med  läkare  och  liknande.  Tredje  störst  sett  till  omsättning  är  SNI 86.222  med
16 procent  av  den  totala  omsättningen  2013.  Enligt  SCB  är  SNI 86.222  specialistläkarverksamhet  inom
öppenvård, ej på sjukhus. 

I  särklass störst  sett  till  omsättning är företag med 200 eller fler  anställda.  De stod för 40 procent  av
omsättningen. Näst störst är företag med 1-4 anställda och dessa företag stod för 18 procent av omsättningen
2013.

Störst sett till andel av övervinst 2013 är SNI 86.212 som stod för 26 procent av 2013-års övervinster.
Dessa är tätt följd av SNI 86.222 (22 procent) och SNI 86.211). Dessa branscher domineras dessutom av små
företag med 1-4 anställda. Det som är intressant är även att trots att SNI 86.905 (fysioterapeuterna) är näst
störst  avseende  antalet  företagsår,  så  står  de  endast  för  8 procent  av  omsättningen  och  11 procent  av
övervinsterna. 

Tabell 11 visar bland annat fördelningen av övervinsterna inom hälso- och sjukvårdföretagen för 2005-
2013. Som Tabell 10 visar domineras hälso- och sjukvårdföretagen av företag med 1-4 anställda. Enligt Tabell
11 dominerar dessa företagen även de totala övervinsterna för perioden. Dessa företag står för 50 procent av
övervinsterna. Detta betyder att hälso- och sjukvårdsföretag med 1-4 anställda har under perioden 2005-2013
genererat övervinster motsvarande 27 procent av hela det tänkta regleringsområdets totala övervinster.  För
2013 (ej redovisat i tabell) står företagen med 1-4 anställda verksamma som primärvårdsmottagningar med
läkare,  annan  allmän  öppen  hälso-  och  sjukvård  (ej  primärvård),  eller  specialistläkarverksamhet  inom
öppenvård  (ej  på  sjukhus)  (dvs  SNI 86.211,  86.212  eller  86.222),  för  69 procent  av  hälso-  och
sjukvårdföretagens totala övervinster. 

Just företag med 1-4 anställda verksamma inom annan allmän öppen hälso- och sjukvård (SNI 86.212)
skapar 17 procent av hälso- och sjukvårdsföretagens övervinster under 2013 och denna storleksklass men
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Tabell 11: Den totala över- och undervinsten för hälso- och sjukvårdföretagen, fördelat på 
storleksklass, period 2005-2013. N = antalet företagsår

Övervinst Undervinst

Anställda N tkr % tkr % varav rörelseförlust

0 7 4 18

1-4 50 30 39

5-9 7 9 50

10-19 641 7 5 78

20-49 435 9 7 70

50-99 88 3 2 45

100-199 50 2 14 63

200- 68 15 30 56

Summa 100 100 52

Rörelseförlust/ 
undervinst %

3 253 777 280 121 628 21 382

19 875 5 411 721 970 151 380 968

1 301 773 402 285 031 141 405

715 176 165 073 128 646

974 488 227 049 159 997

374 483 73 574 32 845

237 789 449 126 281 605

1 657 340 966 643 544 379

25 711 10 921 680 3 258 275 1 691 227
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verksamma som specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus (SNI 86.222) skapar 13 procent av
hälso- och sjukvårdsföretagens övervinster.

Med tanke på hur stor andel av det  tänkta regleringsområdets totala övervinster som är hänförliga till
hälso- och sjukvårdsföretag, förefaller det som om en mycket stor andel av välfärdsföretagens skattemedel
slutar som övervinster hos privatpraktiserande allmän- och specialistläkare.

5.4. Effekter för företag med omsorgsboenden

Enligt Tabell 4 på sida 9 uppgår de ansamlade övervinsterna i företag som tillhandahåller omsorgsboende
för perioden  2005-2013 till  4,4 miljarder  kronor.  Det  är  22 procent  av de totalt  ansamlade övervinsterna.
Undervinsterna  uppgår  samtidigt  till  511 miljoner  kronor.  Dessa  beräkningar  bygger  på  3 349  företagsår
fördelat enligt nedan.

Sett  till  antalet  företagsår  är  SNI 87.901  den  största  delbranschen  för  omsorgsboenden  eftersom  den
innehåller 47 procent av alla företagsår.  SNI 87.901 är enligt SCB heldygnsvård med boende för barn och
ungdomar  med  sociala  problem  (HVB-hem).  Om  omsättning  istället  används  som  indikator  på  vilken
delbransch som dominerar omsorgsboende, så är istället vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre
personer (SNI 87.301) den största delbranschen. För perioden 2005-2013 stod den SNI-koden för 44 procent
av omsättningen i form av omsorgsboende. Trots sin höga omsättning står den dock endast för 18  procent av
övervinsterna 2013. I särklass störst avseende övervinsterna för 2013 är HVB-hemmen. Dessa skapade då
36 procent  av  omsorgsföretagens  övervinster.  Näst  störst  avseende  övervinsterna  är  istället  boende  för
utvecklingsstörda (SNI 87.201).

Flest antal företag med 200 eller fler anställda finns som äldreboenden och dessa skapar 16  procent av
omsorgsföretagens  övervinster  för  2013  vilket  är  87 procent  av  övervinsterna  som  2013  skapades  i
äldreboenden.  Sett  till  hela  tidsperioden  har  dessa  företag  genererat  44 procent  av  de  4,4  miljarder  i
övervinster. 

HVB-hemmen domineras av små företag. Av HVB-hemmen står företag med 1-9 anställda för 66 procent
av företagsåren. Övervinsterna fördelat på storleksklass (ej presenterat i tabell) för HVB-hemmen återfinns
bland alla storleksklasser under räkenskapsår 2013. 

15

Tabell 12: Antal av omsorgsboendens företagsår med residualvinst fördelat per SNI-kod, samt andel av nettoomsättning (oms) och 
andel av övervinst för 2013.

Företagsår per SNI-kod För år 2013 i %

Storleksklass 87.100 87.201 87.202 87.203 87.301 87.302 87.901 87.902 Totalt av oms av övervinst

0 anställda 2 21 12 20 17 9 60 141 0 1

1-4 anställda 10 134 83 118 67 29 590 24 3 5

5-9 anställda 1 86 63 119 32 22 450 35 808 6 11

10-19 anställda 15 214 42 103 73 12 299 21 779 13 20

20-49 anställda 10 123 15 33 54 10 129 13 387 15 14

50-99 anställda 14 29 1 11 10 2 31 1 99 9 19

100-199 anställda 8 1 4 23 36 15 14

200- anställda 5 37 2 44 39 16

Totalt 52 620 216 405 294 84 94 100 100

% av oms 2 20 2 5 44 2 24 2 100

% av övervinst 5 24 6 5 18 2 36 5 100

1 055

1 584 3 349
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Tabell 13 delar upp de ackumulerade över- och undervinsterna för omsorgsboenden i storleksklasser. Sett
till den tabellen kommer 50 procent av periodens övervinster från företag med 200 eller fler anställda och
endast en mindre andel kommer från små företag. Skillnaden i fördelning av övervinst mellan 2013 och hela
tidsperioden kan antyda att det skett en omsvängning så att små HVB-hem numera får en större andel av
övervinsterna. Med tanke på migrationsvågen är det troligt att när väl 2015-års siffror finns tillgängliga så
kommer detta bestå eller t o m förstärkas. 

5.5. Effekter för företag som jobbar med sociala insatser

Enligt Tabell 4 på sida 9 uppgår de ansamlade övervinsterna i företag som tillhandahåller omsorgsboende
för  perioden  2005-2013 till  2  miljarder  kronor.  Det  är  10 procent  av  de  totalt  ansamlade  övervinsterna.
Undervinsterna  uppgår  samtidigt  till  499 miljoner  kronor  vilket  är  9 procent  av  de  totalt  ansamlade
undervinsterna. Dessa beräkningar bygger på 2 925 företagsår fördelat enligt nedan.

Tabell 14 visar fördelningen av företagsåren för perioden, men även omsättning, över- och undervinster för
2013. Avseende alla tre variabler är SNI 88.102 den dominerande underbranschen. SNI 88.102 är enligt SCB
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Tabell 13: Den totala över- och undervinsten för omsorgsboenden, fördelat på storleksklass, 
period 2005-2013. N = antal företagsår

Tabell 14: Antal av företagsår med residualvinst för företag som jobbar med sociala insatser fördelat per
SNI-kod, samt andel av nettoomsättning (oms), andel av övervinst och andel av undervinst för 2013.

Övervinst Undervinst

Anställda N tkr % tkr % varav rörelseförlust

0 141 0 3 41

1-4 1055 4 26 48

5-9 808 8 14 45

10-19 779 14 20 44

20-49 387 11 19 49

50-99 99 9 9 39

100-199 36 4 7 35

200- 44 50 1 94

Summa 100 100 46

Rörelseförlust/
undervinst %

11 920 17 577 7 189

168 114 132 990 63 699

340 604 73 190 33 211

602 445 101 749 45 192

492 865 99 478 48 970

403 754 43 754 16 962

189 819 37 172 13 175

2 185 453 5 543 5 233

3 349 4 394 973 511 453 233 631

Företagsår per SNI-kod För år 2013 i %

Storleksklass 88.101 88.102 88.991 88.992 88.993 Totalt av oms av övervinst

0 anställda 20 29 15 5 43 112 0 2

1-4 anställda 133 491 80 105 348 3 10

5-9 anställda 102 425 46 25 82 680 4 9

10-19 anställda 123 190 24 4 30 371 5 9

20-49 anställda 125 217 22 10 374 14 23

50-99 anställda 53 96 2 151 18 25

100-199 anställda 7 39 1 47 15 10

200- anställda 30 3 33 40 12

Totalt 563 191 139 515 100 100

% av oms 13 82 2 1 2 100

% av övervinst 24 59 5 2 10 100

1 157

1 517 2 925
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företag  som sysslar  med öppna sociala  insatser  för  personer  med funktionshinder.  Dessa  företag  står  för
52 procent av företagsåren, för 82 procent av omsättningen och för 59 procent av övervinsterna. 

Företag med 1-4 anställda står för ca 40 procent av antalet företagsår men inte för mer än 3 procent av
2013-års omsättning. Företag med 200 eller fler anställda står endast för ca 1 procent av antalet företagsår
men för hela 40 procent av 2013-års omsättning. Dessa företag står dock endast för 12 procent av branschens
totala övervinster för 2013. Sett till hela tidsperioden står denna storleksklass för 19 procent av övervinsterna
och 17 procent av övervinsterna har skapats i öppna sociala insatser för personer med funktionshinder (SNI
88.102). Det förefaller därför som om det finns en stor mängd småföretag med obetydlig omsättning och
några få stora företag som dominerar branschen. 

Övervinsterna för 2013 tycks relativt jämt fördelat mellan storleksklasserna som har 20 anställda eller fler.
Dessa företag står för 55 procent av 2013-års övervinster. Resten fördelas på de mindre företagen.

Tabell 15 visar en relativt likartad bild av läget. Tabellen visar de ackumulerade över- och undervinsterna
för  perioden  och  företag  i  storleksklasserna  som  har  20  anställda  eller  fler  står  här  för  35 procent  av
övervinsterna.  Företag  med  200  anställda  genererar  de  största  undervinsterna.  Dessa  företag  står  för
26 procent av undervinsterna.

6. Sammanfattning

Detta  är  den  andra  rapporten  av  två  avseende  vinstbegränsningar  för  välfärdsföretagen.  Den  första
rapporten analyserade fyra olika vinstregleringsmodeller och rekommenderade modellen som vinstreglerar
rörelseresultatet genom att koppla den till den genomsnittliga kapitalkostnaden och att den borde justeras för
att tillåta värdeskapande investeringar samt för konservativ redovisning. 

Denna rapport  utreder  hur effekten  skulle  bli  genom en vinstreglering  av  rörelseresultatet  enligt  ovan
nämnda modell fast utan att ta hänsyn till värdeskapande investeringar. Det finns inte tid för att uppskatta
eventuella effekter av en konservativ redovisning men samtidigt visar det sig att tjänsteföretag i allmänhet har
en avkastning på investerat kapital, som motsvarar det som denna rapport menar är välfärdsföretagens WACC.
Denna  regleringsmodell  kommer  därmed  endast  justera  ned  välfärdsföretagens  avkastning  på  investerat
kapital till den nivå som tjänsteföretag i allmänhet har.

Jag rekommenderar att en gemensam WACC används för välfärdsföretagen och att dess nominella värde
sätts  till  10  procent  före  skatt.  Det  är  rimligt  att  en  reglering  görs  flexibel  så  att  den  kan  följa  med  i
konjunkturcykler  och  därför  måste  WACC  anges  som  en  funktion  av  något  som  typiskt  följer
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Tabell 15: Den totala över- och undervinsten för företag som jobbar med sociala insatser, 
fördelat på storleksklass, period 2005-2013. N = företagsår.

Övervinst Undervinst

Anställda N tkr % tkr % varav rörelseförlust

0 112 2 1 965 17

1-4 1157 10 10 66

5-9 680 10 13 54

10-19 371 10 40 91

20-49 374 19 6 16

50-99 151 19 2 89

100-199 47 10 1 73

200- 33 19 26 39

Summa 100 100 65

Rörelseförlust/
undervinst %

34 300 5 755

197 047 52 111 34 168

205 432 64 216 34 768

194 732 201 652 184 159

385 585 29 841 4 830

376 732 11 561 10 302

204 521 4 735 3 438

386 628 129 343 50 527

2 925 1 984 975 499 213 323 157
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konjunkturcykler.  Jag rekommenderar att regleringen därför reglerar den reala WACCen och i regleringen
kopplar den till ett inflationsindex. Det är rimligt att använda sig av samma inflationsindex som Riksbanken
använder sig av. Den gemensamma reala WACCen före skatt för välfärdsföretagen uppskattas till 8 procent.

Effektberäkningen av  denna reglering  bygger  på  den gemensamma WACCen och  uppskattar  de  totala
övervinsterna för 2005-2013 till ungefär 20,3 miljarder kronor. Av dessa går 54 procent av övervinsterna (10,9
miljarder  kronor)  till  företag  verksamma inom hälso-  och sjukvård.  Hälften  av  dessa  övervinster  går  till
företag  med  1-4 anställda.  38 procent  av  övervinsterna  i  hälso-  och  sjukvården  går  till
primärvårdsmottagningar med läkare, annan allmän öppen hälso- och sjukvård, och specialistläkarverksamhet
inom öppenvård (ej på sjukhus) (dvs SNI 86.211, 86.212 eller 86.222). Företag med 1-4 anställda verksamma
inom  annan  allmän  öppen  hälso-  och  sjukvård  (SNI 86.212)  skapar  17  procent  av  hälso-  och
sjukvårdsföretagens  övervinster  under  2013.  Denna  storleksklass  men  verksamma  som
specialistläkarverksamhet  inom öppenvård  (ej  på sjukhus)  (SNI 86.222)  skapar  13 procent  av  hälso-  och
sjukvårdsföretagens övervinster. Kopplingen mellan dessa branscher och storleken på företagen som uppvisar
övervinster leder mig till slutsatsen att övervinsterna till stor del troligen går till allmän- och specialistläkare
som driver egna småbolag.

Cirka  4,4  miljarder  kronor  av  övervinsterna  går  till  omsorgsboenden.  För  2013  går  36 procent  av
övervinsterna  till  HVB-hem  (SNI 87.901),  24 procent  går  till  omsorgsboende  för  personer  med
utvecklingsstörning (SNI 87.201) och 18 procent går till äldreboenden (SNI 87.301). Hälften av övervinsterna
för hela perioden går  dock till  företag med 200 eller  fler  anställda.  För 2013 är  övervinsterna för  HVB-
hemmen spridda över alla storleksklasser men för äldreboenden är de koncentrerade till boenden med 200
eller fler anställda.

Ungefär 3 miljarder kronor av övervinsterna går till utbildningsföretagen men en tredjedel av dessa går till
stödverksamhet  till  utbildningsväsendet  (SNI 85.600) och där den stora majoriteten är  småföretag med 1-
4 anställda. En tredjedel av övervinsterna går till förskolor (SNI 85.100). Endast 20 procent av övervinsterna
inom utbildningsväsendet går till företag med 50 eller fler anställda. 

Företag  som  sysslar  med  sociala  insatser  skapar  under  den  studerade  perioden  2  miljarder  kronor  i
övervinst.  59  procent  av  övervinsterna  för  2013  kommer  från  öppna  sociala  insatser  för  personer  med
funktionshinder (SNI 88.102). Övervinsterna sprids i huvudsak över företag med 20 eller fler anställda men
undervinsterna är koncentrerade till företag med 200 eller fler anställda.

Koncernerna Ambea, Attendo och Frösunda Omsorg är illa ute vid en reglering av rörelseresultatet till att
inte överstiga en gemensam WACC på 10 procent. De har alla goodwill som överstiger det egna kapitalet De
har heller inte ett totalresultat som kan ersätta det nyemissionsbehov som kan förväntas uppkomma till följd
av de goodwillnedskrivningar som sannolikt  inträffar  vid denna sorts reglering.  Det finns därför  en icke-
obetydlig likvidationsrisk för dessa företag och för att minska risken för likvidation är det rimligt att någon
form av gradvis anpassning till de nya reglerna införs.
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Appendix A. Tabeller för Ekonomiska föreningar
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Tabell 16: Deskriptiv statistik för ekonomiska föreningar tillhandahållande antingen utbildning, hälso- och sjukvård-, omsorgsboende 
eller sociala insatser, period 2005-2013. Omsättningen och totala tillgångar måste uppgå till minst 100 tkr samt EK + OR > 50 tkr för att 
bolagsåret ska ingå i undersökningen.

Antal Medel p5 p25 p50 p75 p95

Rörelseresultat (tkr) 215 469 -286 -1 130 455 2 623

Investerat kapital (tkr) 215 -739 -10 500 -407 -8 639 4 364

Avkastning på investerat kapital (%) 109 111 -67 -1 21 64 529

Residualvinst (över- och undervinst) (tkr) 109 57 -1 122 -105 55 324 1 686

Övervinst (tkr) 60 606 24 106 258 625 3 127

Undervinst (tkr) 49 615 15 65 130 431 3 515

Residualvinst/Rörelseresultat (%) 109 43 -652 32 84 103 453

Tabell 17: Den totala residualvinsten, övervinsten och undervinsten rapporterade av ekonomiska föreningar per 
bransch för 2005-2013. 

Residualvinst Övervinst Undervinst

(tkr) % (tkr) % (tkr) %

Utbildningsbolag 7 602 122 12 071 33 4 469 15

Hälso- och sjukvårdsbolag 814 13 1 502 4 688 2

Omsorg med boende 19 031 304 19 953 55 922 3

Sociala insatser -21 190 -339 2 859 8 24 049 80

Summa 6 256 100 36 385 100 30 129 100

Tabell 18: Den totala residualvinsten, övervinsten och undervinsten för 
ekonomiska föreningar tillhandahållande antingen utbildning, hälso- och 
sjukvård, omsorgsboende eller sociala insatser, fördelat per storleksklass, 
period 2005-2013.

Anställda Residualvinst Övervinst Undervinst

(tkr) % (tkr) % (tkr) %

0 56 1 56 0 0 0

1-4 20 0 57 0 37 0

5-9 -50 -1 1 360 4 1 411 5

10-19 -2 831 -45 8 400 23 11 231 37

20-49 12 296 197 20 792 57 8 496 28

50-99 3 714 59 3 820 10 105 0

100-199 -6 949 -111 1 901 5 8 850 29

Summa 6 256 100 36 385 100 30 129 100
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Tabell 19: Deskriptiv statistik för Handelsbolag tillhandahållande antingen utbildning, hälso- och 
sjukvård-, omsorgsboende eller sociala insatser, period 2005-2013. Omsättningen och totala tillgångar 
måste uppgå till minst 100 tkr samt EK + OR > 50 tkr för att bolagsåret ska ingå i undersökningen.

Antal Medel p5 p25 p50 p75 p95

Rörelseresultat (tkr) 49 5 172 -164 1 552 4 410 8 428 11 804

Investerat kapital (tkr) 49 960 -1 270 -117 647 1 954 4 509

Avkastning på investerat kapital (%) 39 458 -26 199 325 530 1 799

Residualvinst (över- och undervinst) (tkr) 39 5 320 -222 1 658 5 061 8 220 11 608

Övervinst (tkr) 37 5 621 25 2 254 5 565 8 220 11 608

Undervinst (tkr) 2 243 222 222 243 265 265

Residualvinst/Rörelseresultat (%) 39 95 35 96 98 99 127

Tabell 20: Den totala residualvinsten, övervinsten och undervinsten rapporterade av handelsbolag 
per bransch för 2005-2013. 

Residualvinst Övervinst Undervinst

(tkr) % (tkr) % (tkr) %

Utbildningsbolag 1 578 1 1 578 1 0 0

Hälso- och sjukvårdsbolag 182 094 88 182 581 88 486 100

Omsorg med boende 23 804 11 23 804 11 0 0

Summa 207 477 100 207 963 100 486 100

Tabell 21: Den totala residualvinsten, övervinsten och undervinsten för 
ekonomiska föreningar tillhandahållande antingen utbildning, hälso- och 
sjukvård, omsorgsboende eller sociala insatser, fördelat per storleksklass, 
period 2005-2013.

Anställda Residualvinst Övervinst Undervinst

(tkr) % (tkr) % (tkr) %

0 12 671 6 12 671 6 0 0

5-9 9 003 4 9 003 4 0 0

10-19 145 535 70 146 022 70 486 100

20-49 40 267 19 40 267 19 0 0

Summa 207 477 100 207 963 100 486 100
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Appendix C. Effektberäkning för några större företag

För några större koncerner och andra aktiebolag har jag gjort beräkningar för att specialstudera effekterna
av en tänkt reglering. Dessa beräkningar bygger dock på bransch WACC och inte på en gemensam WACC för
alla  välfärdsföretagen.  I  förekommande  fall  analyserar  jag  dessutom vad  effekten  skulle  bli  vid  efter  en
goodwillnedskrivning eftersom regleringen syftar till att eliminera övervinsterna och eftersom det är nuvärdet
av förväntade framtida övervinster som ger goodwill dess värde. 

Koncernerna Ambea, Attendo och Frösunda Omsorg är illa ute vid en reglering av rörelseresultatet till att
inte överstiga en gemensam WACC på 10 procent. De har alla goodwill som överstiger det egna kapitalet och
deras totalresultat (årets resultat) är så lågt att det inte kan täcka upp eventuellt nyemissionsbehov vid en total
goodwillnedskrivning.   Vid  en  reglering  av  rörelseresultatet  till  att  inte  överstiga  en  bransch  WACC  så
kommer även Humana riskera likvidation vid en total goodwillnedskrivning. 

Om Humana, Ambea, Attendo och Frösunda klarar omställningen kommer dock deras investerade kapital
ha minskat mycket kraftigt eftersom goodwill inte längre finns med. Det innebär att deras övervinster kommer
öka kraftigt och därmed återföras verksamheten. För Humana skulle det innebära att 295 miljoner kronor
skulle återföras rörelsen givet 2014-års årsredovisning. Ambea skulle behöva återföra 197 miljoner till följd
av  effekten  från  en  total  goodwillnedskrivning.  Attendos  skulle  behöva  återföra  591 miljoner  kronor  till
rörelsen och Försunda Omsorg skulle behöva återföra 202 miljoner kronor. 

En reglering så som utreds skulle därför troligen ha mycket betydande konsekvenser för flera koncerner
idag verksamma inom välfärdssektorn. Eventuellt behövs någon form av övergångsregler, soft adaption, så att
dessa företag hinner anpassa sina balansräkningar för att inte drivas i likvidation.

Följande sidor särredovisar beräkningarna för dessa företag.
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Effektberäkning för AcadeMedia Av Joachim Landström

Sida 1(2)

Beräkningsmodell (Modell 1 eller Modell 2) Modell 1 Modell 2
Bokslutstyp Koncern
Beloppsstorlek MSEK
Räkenskapsår 2015
Bransch Skola

Miniminivå på likvida medel 10% 10%
Kapitalersättningsnivån 10,0% 10,0%

Indata
Nettoomsättning
Rörelseresultat 517 517
Balansomslutning (Summa tillgångar)
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar 5 5
Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
Kortfristiga fodringar hos intressebolag
Kortfristiga placeringar
Kassa & bank 695 695
Leverantörsskulder 392 392
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 880 880
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld) 195 195

Utdata
Summa övervinst (undervinst) (61) 413
Övervinst som andel av redovisat rörelseresultat 80%
Avkastning på investerat kapital 8,9% 49,8%
Egenuppgiven WACC < Kapitalersättningsnivån? Nej
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår 115
Risk för likvidation Ja
(Nyemission > 30% av EK & totalres < emissionsbehov)

För beräkningssteg samt modellbeskrivningar: Se sid 2

8 163 8 163

7 250 2 510
4 740

2 436



Effektberäkning för AcadeMedia Av Joachim Landström

Sida 2(2)

Beräkningssteg Modell 1 Modell 2
Steg 1: Överlikviditet
Kassa & bank 695 695
 - Max accepterad Kassa & Bank 816 816
Överlikviditet

Steg 2: Ingående balans av rörelsetillgångar
Balansomslutning (Summa tillgångar)
 - Finansiella anläggningstillgångar 5 5
 - Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
 - Kortfristiga fodringar hos intressebolag
 - Kortfristiga placeringar
 - Överlikviditet
Summa rörelsetillgångar

Steg3: Ingående balans av rörelseskulder
Leverantörsskulder 392 392
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 880 880
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld) 195 195
Summa rörelseskulder

Steg4: Ingående balans av investerat kapital
Rörelsetillgångar
- Rörelseskulder
Summa investerat kapital

Resultat
Avkastning på investerat kapital 8,9% 49,8%

Överlönsamhet
Avkastning på investerat kapital 8.9% 49.8%
 - Kapitalersättningsnivån -10.0% -10.0%
Överlönsamhet (underlönsamhet) (1,1%) 39,8%

Accepterad rörelsevinst
Investerat kapital
 X Kapitalersättningsnivån 10.0% 10.0%
Summa accepterad rörelsevinst 578 104

Övervinst
Rörelseresultat 517 517
Accepterad rörelsevinst -578 -104
Summa övervinst (undervinst) (61) 413
 andel av rörelseresultatet 79,9%

Effekt vid en totalnedskrivning av Goodwill
Eget kapital
Goodwill
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår 115

Egenuppgiven WACC före skatt 12,5%

7 250 2 510

7 245 2 505

1 467 1 467

7 245 2 505
-1 467 -1 467
5 778 1 038

5 778 1 038

2 304
4 740
2 436

Förklaring om hanterandet av Goodwill (Modell 1/2): Om egenuppgiven WACC > kapitalersättningsnivån innebär det att företagets 
förväntade framtida avkastning på det investerade kapitalet överstiger WACC. Vid en reglering kommer därför den förväntade 
framtida avkastningen på det investerade kapitalet falla ned till kapitalersättningsnivån, som är lägre än den egenuppgivna WACCen. 
Detta gör att Goodwill troligen måste skrivas ned med mycket betydande belopp. Goodwill behöver då antagligen nedskrivas till 
noll eller nära noll. Ovan presenteras därför två beräkningsmodeller: Modell 1 inkluderar Goodwill (m a o som idag utan reglering). 
Modell 2 simulerar att Goodwill nedskrivs till noll eftersom regleringen genomförs.



Effektberäkning för Ambea

Av Joachim Landström

Sida 1(2)

Beräkningsmodell (Modell 1 eller Modell 2) Modell 1 Modell 2
Bokslutstyp Koncern
Beloppsstorlek MSEK
Räkenskapsår 2014
Bransch Omsorg

Miniminivå på likvida medel 10% 10%
Kapitalersättningsnivån 8,5% 8,5%

Indata
Nettoomsättning
Rörelseresultat 373 373
Balansomslutning (Summa tillgångar)
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar 11 11
Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
Kortfristiga fodringar hos intressebolag
Kortfristiga placeringar
Kassa & bank 345 345
Leverantörsskulder 151 151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 606 606
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld) 101 101

Utdata
Summa övervinst (undervinst) (252) 197
Övervinst som andel av redovisat rörelseresultat 53%
Avkastning på investerat kapital 5,1% 18,0%
Egenuppgiven WACC < Kapitalersättningsnivån? Nej
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår 159
Risk för likvidation Ja
(Nyemission > 30% av EK & totalres < emissionsbehov)

För beräkningssteg samt modellbeskrivningar: Se sid 2

6 609 6 609

8 218 2 939
5 279

2 741



Effektberäkning för Ambea

Av Joachim Landström

Sida 2(2)

Beräkningssteg
Steg 1: Överlikviditet
Kassa & bank 345 345
 - Max accepterad Kassa & Bank 661 661
Överlikviditet

Steg 2: Ingående balans av rörelsetillgångar
Balansomslutning (Summa tillgångar)
 - Finansiella anläggningstillgångar 11 11
 - Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
 - Kortfristiga fodringar hos intressebolag
 - Kortfristiga placeringar
 - Överlikviditet
Summa rörelsetillgångar

Steg3: Ingående balans av rörelseskulder
Leverantörsskulder 151 151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 606 606
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld) 101 101
Summa rörelseskulder 858 858

Steg4: Ingående balans av investerat kapital
Rörelsetillgångar
- Rörelseskulder -858 -858
Summa investerat kapital

Resultat
Avkastning på investerat kapital 5,1% 18,0%

Överlönsamhet
Avkastning på investerat kapital 5.1% 18.0%
 - Kapitalersättningsnivån -8.5% -8.5%
Överlönsamhet (underlönsamhet) (3,4%) 9,5%

Accepterad rörelsevinst
Investerat kapital
 X Kapitalersättningsnivån 8.5% 8.5%
Summa accepterad rörelsevinst 625 176

Övervinst
Rörelseresultat 373 373
Accepterad rörelsevinst -625 -176
Summa övervinst (undervinst) (252) 197
 andel av rörelseresultatet 52,8%

Effekt vid en totalnedskrivning av Goodwill
Eget kapital
Goodwill
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår 159

Egenuppgiven WACC före skatt 14,7%

8 218 2 939

8 207 2 928

8 207 2 928

7 349 2 070

7 349 2 070

2 538
5 279
2 741

Förklaring om hanterandet av Goodwill (Modell 1/2): Om egenuppgiven WACC > kapitalersättningsnivån innebär det att företagets 
förväntade framtida avkastning på det investerade kapitalet överstiger WACC. Vid en reglering kommer därför den förväntade 
framtida avkastningen på det investerade kapitalet falla ned till kapitalersättningsnivån, som är lägre än den egenuppgivna WACCen. 
Detta gör att Goodwill troligen måste skrivas ned med mycket betydande belopp. Goodwill behöver då antagligen nedskrivas till 
noll eller nära noll. Ovan presenteras därför två beräkningsmodeller: Modell 1 inkluderar Goodwill (m a o som idag utan reglering). 
Modell 2 simulerar att Goodwill nedskrivs till noll eftersom regleringen genomförs.



Effektberäkning för Attendo

Av Joachim Landström

Sida 1(2)

Beräkningsmodell (Modell 1 eller Modell 2) Modell 1 Modell 2
Bokslutstyp Koncern
Beloppsstorlek MSEK
Räkenskapsår 2014
Bransch Omsorg

Miniminivå på likvida medel 10% 10%
Kapitalersättningsnivån 8,5% 8,5%

Indata
Nettoomsättning
Rörelseresultat 807 807
Balansomslutning (Summa tillgångar)
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
Kortfristiga fodringar hos intressebolag
Kortfristiga placeringar
Kassa & bank
Leverantörsskulder 161 161
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 211 211
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld) 112 112

Utdata
Summa övervinst (undervinst) 34 591
Övervinst som andel av redovisat rörelseresultat 4% 73%
Avkastning på investerat kapital 8,9% 31,7%
Egenuppgiven WACC < Kapitalersättningsnivån? Nej
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår 261
Risk för likvidation Ja
(Nyemission > 30% av EK & totalres < emissionsbehov)

För beräkningssteg samt modellbeskrivningar: Se sid 2

9 045 9 045

9 756 3 207
6 549

1 084 1 084

3 980



Effektberäkning för Attendo

Av Joachim Landström

Sida 2(2)

Beräkningssteg
Steg 1: Överlikviditet
Kassa & bank
 - Max accepterad Kassa & Bank 905 905
Överlikviditet 180 180

Steg 2: Ingående balans av rörelsetillgångar
Balansomslutning (Summa tillgångar)
 - Finansiella anläggningstillgångar
 - Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
 - Kortfristiga fodringar hos intressebolag
 - Kortfristiga placeringar
 - Överlikviditet 180 180
Summa rörelsetillgångar

Steg3: Ingående balans av rörelseskulder
Leverantörsskulder 161 161
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 211 211
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld) 112 112
Summa rörelseskulder 484 484

Steg4: Ingående balans av investerat kapital
Rörelsetillgångar
- Rörelseskulder -484 -484
Summa investerat kapital

Resultat
Avkastning på investerat kapital 8,9% 31,7%

Överlönsamhet
Avkastning på investerat kapital 8.9% 31.7%
 - Kapitalersättningsnivån -8.5% -8.5%
Överlönsamhet (underlönsamhet) 0,4% 23,2%

Accepterad rörelsevinst
Investerat kapital
 X Kapitalersättningsnivån 8.5% 8.5%
Summa accepterad rörelsevinst 773 216

Övervinst
Rörelseresultat 807 807
Accepterad rörelsevinst -773 -216
Summa övervinst (undervinst) 34 591
 andel av rörelseresultatet 4,2% 73,2%

Effekt vid en totalnedskrivning av Goodwill
Eget kapital
Goodwill
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår 261

Egenuppgiven WACC före skatt 10,1%

1 084 1 084

9 756 3 207

9 577 3 028

9 577 3 028

9 093 2 544

9 093 2 544

2 569
6 549
3 980

Förklaring om hanterandet av Goodwill (Modell 1/2): Om egenuppgiven WACC > kapitalersättningsnivån innebär det att företagets 
förväntade framtida avkastning på det investerade kapitalet överstiger WACC. Vid en reglering kommer därför den förväntade 
framtida avkastningen på det investerade kapitalet falla ned till kapitalersättningsnivån, som är lägre än den egenuppgivna WACCen. 
Detta gör att Goodwill troligen måste skrivas ned med mycket betydande belopp. Goodwill behöver då antagligen nedskrivas till 
noll eller nära noll. Ovan presenteras därför två beräkningsmodeller: Modell 1 inkluderar Goodwill (m a o som idag utan reglering). 
Modell 2 simulerar att Goodwill nedskrivs till noll eftersom regleringen genomförs.



Effektberäkning för Capio
Av Joachim Landström

Sida 1(2)

Beräkningsmodell (Modell 1 eller Modell 2) Modell 1 Modell 2
Bokslutstyp Koncern
Beloppsstorlek MSEK
Räkenskapsår 2015
Bransch Vård

Miniminivå på likvida medel 10% 10%
Kapitalersättningsnivån 10,0% 10,0%

Indata
Nettoomsättning
Rörelseresultat 471 471
Balansomslutning (Summa tillgångar)
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar 186 186
Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
Kortfristiga fodringar hos intressebolag
Kortfristiga placeringar 2 2
Kassa & bank 118 118
Leverantörsskulder 672 672
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat) 68 68
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)

Utdata
Summa övervinst (undervinst) (372) 157
Övervinst som andel av redovisat rörelseresultat 33%
Avkastning på investerat kapital 5,6% 15,0%
Egenuppgiven WACC < Kapitalersättningsnivån? 2.6% lägre
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår
Risk för likvidation
(Nyemission > 30% av EK & totalres < emissionsbehov)

För beräkningssteg samt modellbeskrivningar: Se sid 2

13 486 13 486

11 750 6 461
5 289

1 355 1 355

1 036 1 036



Effektberäkning för Capio
Av Joachim Landström

Sida 2(2)

Beräkningssteg
Steg 1: Överlikviditet
Kassa & bank 118 118
 - Max accepterad Kassa & Bank
Överlikviditet

Steg 2: Ingående balans av rörelsetillgångar
Balansomslutning (Summa tillgångar)
 - Finansiella anläggningstillgångar 186 186
 - Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
 - Kortfristiga fodringar hos intressebolag
 - Kortfristiga placeringar 2 2
 - Överlikviditet
Summa rörelsetillgångar

Steg3: Ingående balans av rörelseskulder
Leverantörsskulder 672 672
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat) 68 68
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)
Summa rörelseskulder

Steg4: Ingående balans av investerat kapital
Rörelsetillgångar
- Rörelseskulder
Summa investerat kapital

Resultat
Avkastning på investerat kapital 5,6% 15,0%

Överlönsamhet
Avkastning på investerat kapital 5.6% 15.0%
 - Kapitalersättningsnivån -10.0% -10.0%
Överlönsamhet (underlönsamhet) (4,4%) 5,0%

Accepterad rörelsevinst
Investerat kapital
 X Kapitalersättningsnivån 10.0% 10.0%
Summa accepterad rörelsevinst 843 314

Övervinst
Rörelseresultat 471 471
Accepterad rörelsevinst -843 -314
Summa övervinst (undervinst) (372) 157
 andel av rörelseresultatet 33,3%

Effekt vid en totalnedskrivning av Goodwill
Eget kapital
Goodwill
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning 288
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår 120

Egenuppgiven WACC före skatt 7,4%

1 349 1 349

11 750 6 461

11 562 6 273

1 355 1 355

1 036 1 036
3 131 3 131

11 562 6 273
-3 131 -3 131
8 431 3 142

8 431 3 142

5 001
5 289

Förklaring om hanterandet av Goodwill (Modell 1/2): Om egenuppgiven WACC > kapitalersättningsnivån innebär det att företagets 
förväntade framtida avkastning på det investerade kapitalet överstiger WACC. Vid en reglering kommer därför den förväntade 
framtida avkastningen på det investerade kapitalet falla ned till kapitalersättningsnivån, som är lägre än den egenuppgivna WACCen. 
Detta gör att Goodwill troligen måste skrivas ned med mycket betydande belopp. Goodwill behöver då antagligen nedskrivas till 
noll eller nära noll. Ovan presenteras därför två beräkningsmodeller: Modell 1 inkluderar Goodwill (m a o som idag utan reglering). 
Modell 2 simulerar att Goodwill nedskrivs till noll eftersom regleringen genomförs.



Effektberäkning för Frösunda Av Joachim Landström

Sida 1(2)

Företagsnamn Frösunda LSS Väst Frösunda LSS Södra Sv Frösunda Omsorg
Beräkningsmodell (Modell 1 eller Modell 2) Modell 1 Modell 1 Modell 1 Modell 2
Bokslutstyp Juridisk pers Juridisk pers Koncern
Beloppsstorlek TSEK TSEK TSEK
Räkenskapsår 2014 2014 2014
Bransch Öppna sociala insatser Öppna sociala insatser Omsorg

Miniminivå på likvida medel 10% 10% 10% 10%
Kapitalersättningsnivån 9,0% 9,0% 8,5% 8,5%

Indata
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Balansomslutning (Summa tillgångar)
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar 10 10
Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
Kortfristiga fodringar hos intressebolag
Kortfristiga placeringar
Kassa & bank
Leverantörsskulder 972
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)

Utdata
Summa övervinst (undervinst)
Övervinst som andel av redovisat rörelseresultat 100% 100% 65% 95%
Avkastning på investerat kapital Neg inv kap Neg inv kap 24,3% 165,0%
Egenuppgiven WACC < Kapitalersättningsnivån? Nej
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår
Risk för likvidation Ja
(Nyemission > 30% av EK & totalres < emissionsbehov)

För beräkningssteg samt modellbeskrivningar: Se sid 2

324 658 244 320 2 849 438 2 849 438
45 621 27 439 213 138 213 138
63 272 39 388 1 417 862 669 131

748 731

53 417 31 357 294 957 294 957

111 640 111 640
1 592 44 762 44 762

28 989 23 162 199 137 199 137

1 098 1 098

45 621 27 439 138 517 202 159

337 388
152 792



Effektberäkning för Frösunda Av Joachim Landström

Sida 2(2)

Beräkningssteg
Steg 1: Överlikviditet
Kassa & bank 0 0
 - Max accepterad Kassa & Bank
Överlikviditet

Steg 2: Ingående balans av rörelsetillgångar
Balansomslutning (Summa tillgångar)
 - Finansiella anläggningstillgångar 10 10
 - Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
 - Kortfristiga fodringar hos intressebolag
 - Kortfristiga placeringar
 - Överlikviditet
Summa rörelsetillgångar

Steg3: Ingående balans av rörelseskulder
Leverantörsskulder 972
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)
Summa rörelseskulder

Steg4: Ingående balans av investerat kapital
Rörelsetillgångar
- Rörelseskulder
Summa investerat kapital 0 0

Resultat
Avkastning på investerat kapital 24,3% 165,0%

Överlönsamhet
Avkastning på investerat kapital 24.3% 165.0%
 - Kapitalersättningsnivån -9.0% -9.0% -8.5% -8.5%
Överlönsamhet (underlönsamhet) 15,8% 156,5%

Accepterad rörelsevinst
Investerat kapital 0 0
 X Kapitalersättningsnivån 9.0% 9.0% 8.5% 8.5%
Summa accepterad rörelsevinst 0 0

Övervinst
Rörelseresultat
Accepterad rörelsevinst 0 0
Summa övervinst (undervinst)
 andel av rörelseresultatet 100,0% 100,0% 65,0% 94,8%

Effekt vid en totalnedskrivning av Goodwill
Eget kapital
Goodwill
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår

Egenuppgiven WACC före skatt 13,8%

111 640 111 640
32 466 24 432 284 944 284 944

63 272 39 388 1 417 862 669 131

53 417 31 357 294 957 294 957

9 855 8 031 1 122 895 374 164

1 592 44 762 44 762
28 989 23 162 199 137 199 137

1 098 1 098
30 581 24 134 244 997 244 997

9 855 8 031 1 122 895 374 164
-30 581 -24 134 -244 997 -244 997

877 898 129 167

877 898 129 167

74 621 10 979

45 621 27 439 213 138 213 138
-74 621 -10 979

45 621 27 439 138 517 202 159

411 343
748 731
337 388
152 792

Förklaring om hanterandet av Goodwill (Modell 1/2): Om egenuppgiven WACC > kapitalersättningsnivån innebär det att företagets 
förväntade framtida avkastning på det investerade kapitalet överstiger WACC. Vid en reglering kommer därför den förväntade 
framtida avkastningen på det investerade kapitalet falla ned till kapitalersättningsnivån, som är lägre än den egenuppgivna WACCen. 
Detta gör att Goodwill troligen måste skrivas ned med mycket betydande belopp. Goodwill behöver då antagligen nedskrivas till 
noll eller nära noll. Ovan presenteras därför två beräkningsmodeller: Modell 1 inkluderar Goodwill (m a o som idag utan reglering). 
Modell 2 simulerar att Goodwill nedskrivs till noll eftersom regleringen genomförs.



Effektberäkning för Humana

Av Joachim Landström

Sida 1(2)

Beräkningsmodell (Modell 1 eller Modell 2) Modell 1 Modell 2
Bokslutstyp Koncern
Beloppsstorlek MSEK
Räkenskapsår 2014
Bransch Omsorg

Miniminivå på likvida medel 10% 10%
Kapitalersättningsnivån 8,5% 8,5%

Indata
Nettoomsättning
Rörelseresultat 327 327
Balansomslutning (Summa tillgångar)
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar 3 3
Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
Kortfristiga fodringar hos intressebolag
Kortfristiga placeringar
Kassa & bank 244 244
Leverantörsskulder 72 72
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 590 590
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld) 54 54

Utdata
Summa övervinst (undervinst) 77 295
Övervinst som andel av redovisat rörelseresultat 24% 90%
Avkastning på investerat kapital 11,1% 87,0%
Egenuppgiven WACC < Kapitalersättningsnivån? Nej
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår 115
Risk för likvidation Ja
(Nyemission > 30% av EK & totalres < emissionsbehov)

För beräkningssteg samt modellbeskrivningar: Se sid 2

5 065 5 065

3 660 1 095
2 565

1 579



Effektberäkning för Humana

Av Joachim Landström

Sida 2(2)

Beräkningssteg
Steg 1: Överlikviditet
Kassa & bank 244 244
 - Max accepterad Kassa & Bank 507 507
Överlikviditet

Steg 2: Ingående balans av rörelsetillgångar
Balansomslutning (Summa tillgångar)
 - Finansiella anläggningstillgångar 3 3
 - Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
 - Kortfristiga fodringar hos intressebolag
 - Kortfristiga placeringar
 - Överlikviditet
Summa rörelsetillgångar

Steg3: Ingående balans av rörelseskulder
Leverantörsskulder 72 72
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 590 590
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld) 54 54
Summa rörelseskulder 716 716

Steg4: Ingående balans av investerat kapital
Rörelsetillgångar
- Rörelseskulder -716 -716
Summa investerat kapital 376

Resultat
Avkastning på investerat kapital 11,1% 87,0%

Överlönsamhet
Avkastning på investerat kapital 11.1% 87.0%
 - Kapitalersättningsnivån -8.5% -8.5%
Överlönsamhet (underlönsamhet) 2,6% 78,5%

Accepterad rörelsevinst
Investerat kapital 376
 X Kapitalersättningsnivån 8.5% 8.5%
Summa accepterad rörelsevinst 250 32

Övervinst
Rörelseresultat 327 327
Accepterad rörelsevinst -250 -32
Summa övervinst (undervinst) 77 295
 andel av rörelseresultatet 23,6% 90,2%

Effekt vid en totalnedskrivning av Goodwill
Eget kapital 986
Goodwill
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår 115

Egenuppgiven WACC före skatt 8,8%

3 660 1 095

3 657 1 092

3 657 1 092

2 941

2 941

2 565
1 579

Förklaring om hanterandet av Goodwill (Modell 1/2): Om egenuppgiven WACC > kapitalersättningsnivån innebär det att företagets 
förväntade framtida avkastning på det investerade kapitalet överstiger WACC. Vid en reglering kommer därför den förväntade 
framtida avkastningen på det investerade kapitalet falla ned till kapitalersättningsnivån, som är lägre än den egenuppgivna WACCen. 
Detta gör att Goodwill troligen måste skrivas ned med mycket betydande belopp. Goodwill behöver då antagligen nedskrivas till 
noll eller nära noll. Ovan presenteras därför två beräkningsmodeller: Modell 1 inkluderar Goodwill (m a o som idag utan reglering). 
Modell 2 simulerar att Goodwill nedskrivs till noll eftersom regleringen genomförs.



Effektberäkning för Internationella Engelska Skolan Av Joachim Landström

Sida 1(2)

Beräkningsmodell (Modell 1 eller Modell 2) Modell 1 Modell 2
Bokslutstyp Koncern
Beloppsstorlek TKR
Räkenskapsår 2015
Bransch Skola

Miniminivå på likvida medel 10% 10%
Kapitalersättningsnivån 10,0% 10,0%

Indata
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Balansomslutning (Summa tillgångar)
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
Kortfristiga fodringar hos intressebolag
Kortfristiga placeringar 0 0
Kassa & bank
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)

Utdata
Summa övervinst (undervinst)
Övervinst som andel av redovisat rörelseresultat 49% 91%
Avkastning på investerat kapital 19,4% 111,3%
Egenuppgiven WACC < Kapitalersättningsnivån? Nej
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår
Risk för likvidation Nej
(Nyemission > 30% av EK & totalres < emissionsbehov)

För beräkningssteg samt modellbeskrivningar: Se sid 2

1 511 758 1 511 758
155 550 155 550
975 985 314 980

661 005
4 938 4 938

94 924 94 924
55 909 55 909
82 862 82 862

31 570 31 570

75 479 141 580

57 761
116 555



Effektberäkning för Internationella Engelska Skolan Av Joachim Landström

Sida 2(2)

Beräkningssteg
Steg 1: Överlikviditet
Kassa & bank
 - Max accepterad Kassa & Bank
Överlikviditet

Steg 2: Ingående balans av rörelsetillgångar
Balansomslutning (Summa tillgångar)
 - Finansiella anläggningstillgångar
 - Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
 - Kortfristiga fodringar hos intressebolag
 - Kortfristiga placeringar
 - Överlikviditet
Summa rörelsetillgångar

Steg3: Ingående balans av rörelseskulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)
Summa rörelseskulder

Steg4: Ingående balans av investerat kapital
Rörelsetillgångar
- Rörelseskulder
Summa investerat kapital

Resultat
Avkastning på investerat kapital 19,4% 111,3%

Överlönsamhet
Avkastning på investerat kapital 19.4% 111.3%
 - Kapitalersättningsnivån -10.0% -10.0%
Överlönsamhet (underlönsamhet) 9,4% 101,3%

Accepterad rörelsevinst
Investerat kapital
 X Kapitalersättningsnivån 10.0% 10.0%
Summa accepterad rörelsevinst

Övervinst
Rörelseresultat
Accepterad rörelsevinst
Summa övervinst (undervinst)
 andel av rörelseresultatet 48,5% 91,0%

Effekt vid en totalnedskrivning av Goodwill
Eget kapital
Goodwill
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår

Egenuppgiven WACC före skatt 12,6%

94 924 94 924
151 176 151 176

975 985 314 980
4 938 4 938

971 047 310 042

55 909 55 909
82 862 82 862

31 570 31 570
170 341 170 341

971 047 310 042
-170 341 -170 341
800 706 139 701

800 706 139 701

80 071 13 970

155 550 155 550
-80 071 -13 970
75 479 141 580

603 244
661 005
57 761

116 555

Förklaring om hanterandet av Goodwill (Modell 1/2): Om egenuppgiven WACC > kapitalersättningsnivån innebär det att företagets 
förväntade framtida avkastning på det investerade kapitalet överstiger WACC. Vid en reglering kommer därför den förväntade 
framtida avkastningen på det investerade kapitalet falla ned till kapitalersättningsnivån, som är lägre än den egenuppgivna WACCen. 
Detta gör att Goodwill troligen måste skrivas ned med mycket betydande belopp. Goodwill behöver då antagligen nedskrivas till 
noll eller nära noll. Ovan presenteras därför två beräkningsmodeller: Modell 1 inkluderar Goodwill (m a o som idag utan reglering). 
Modell 2 simulerar att Goodwill nedskrivs till noll eftersom regleringen genomförs.



Effektberäkning för Jokarjo Av Joachim Landström

Sida 1(2)

Beräkningsmodell (Modell 1 eller Modell 2) Modell 1
Bokslutstyp Juridisk pers
Beloppsstorlek TSEK
Räkenskapsår 2014
Bransch Öppna sociala insatser

Miniminivå på likvida medel 10%
Kapitalersättningsnivån 9,0%

Indata
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Balansomslutning (Summa tillgångar)
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
Kortfristiga fodringar hos intressebolag 754
Kortfristiga placeringar 754
Kassa & bank
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)

Utdata
Summa övervinst (undervinst)
Övervinst som andel av redovisat rörelseresultat 84%
Avkastning på investerat kapital 56,2%
Egenuppgiven WACC < Kapitalersättningsnivån?
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår
Risk för likvidation
(Nyemission > 30% av EK & totalres < emissionsbehov)

För beräkningssteg samt modellbeskrivningar: Se sid 2

167 141
24 414

117 776

29 596
6 732

25 126
22 249

5 855

20 506



Effektberäkning för Jokarjo Av Joachim Landström

Sida 2(2)

Beräkningssteg
Steg 1: Överlikviditet
Kassa & bank
 - Max accepterad Kassa & Bank
Överlikviditet

Steg 2: Ingående balans av rörelsetillgångar
Balansomslutning (Summa tillgångar)
 - Finansiella anläggningstillgångar
 - Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
 - Kortfristiga fodringar hos intressebolag 754
 - Kortfristiga placeringar 754
 - Överlikviditet
Summa rörelsetillgångar

Steg3: Ingående balans av rörelseskulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)
Summa rörelseskulder

Steg4: Ingående balans av investerat kapital
Rörelsetillgångar
- Rörelseskulder
Summa investerat kapital

Resultat
Avkastning på investerat kapital 56,2%

Överlönsamhet
Avkastning på investerat kapital 56.2%
 - Kapitalersättningsnivån -9.0%
Överlönsamhet (underlönsamhet) 47,2%

Accepterad rörelsevinst
Investerat kapital
 X Kapitalersättningsnivån 9.0%
Summa accepterad rörelsevinst

Övervinst
Rörelseresultat
Accepterad rörelsevinst
Summa övervinst (undervinst)
 andel av rörelseresultatet

Effekt vid en totalnedskrivning av Goodwill
Eget kapital
Goodwill
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår

Egenuppgiven WACC före skatt

25 126
16 714

8 412

117 776
29 596

6 732

8 412
71 528

22 249
5 855

28 104

71 528
-28 104
43 424

43 424

3 908

24 414
-3 908
20 506

Förklaring om hanterandet av Goodwill (Modell 1/2): Om egenuppgiven WACC > kapitalersättningsnivån innebär det att företagets 
förväntade framtida avkastning på det investerade kapitalet överstiger WACC. Vid en reglering kommer därför den förväntade 
framtida avkastningen på det investerade kapitalet falla ned till kapitalersättningsnivån, som är lägre än den egenuppgivna WACCen. 
Detta gör att Goodwill troligen måste skrivas ned med mycket betydande belopp. Goodwill behöver då antagligen nedskrivas till 
noll eller nära noll. Ovan presenteras därför två beräkningsmodeller: Modell 1 inkluderar Goodwill (m a o som idag utan reglering). 
Modell 2 simulerar att Goodwill nedskrivs till noll eftersom regleringen genomförs.



Effektberäkning för Kunskapsskolan
Av Joachim Landström

Sida 1(2)

Beräkningsmodell (Modell 1 eller Modell 2) Modell 1 Modell 2
Bokslutstyp Koncern
Beloppsstorlek TKR
Räkenskapsår 2014
Bransch Skola

Miniminivå på likvida medel 10% 10%
Kapitalersättningsnivån 10,0% 10,0%

Indata
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Balansomslutning (Summa tillgångar)
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
Kortfristiga fodringar hos intressebolag
Kortfristiga placeringar
Kassa & bank
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)

Utdata
Summa övervinst (undervinst)
Övervinst som andel av redovisat rörelseresultat
Avkastning på investerat kapital 4,3% 9,2%
Egenuppgiven WACC < Kapitalersättningsnivån? 0.8% lägre
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår
Risk för likvidation
(Nyemission > 30% av EK & totalres < emissionsbehov)

För beräkningssteg samt modellbeskrivningar: Se sid 2

967 121 967 121
14 131 14 131

545 903 367 626
178 277

12 165 12 165

1 013 1 013

14 232 14 232
76 229 76 229

114 928 114 928

9 849 9 849

(19 041) (1 213)



Effektberäkning för Kunskapsskolan
Av Joachim Landström

Sida 2(2)

Beräkningssteg
Steg 1: Överlikviditet
Kassa & bank
 - Max accepterad Kassa & Bank
Överlikviditet

Steg 2: Ingående balans av rörelsetillgångar
Balansomslutning (Summa tillgångar)
 - Finansiella anläggningstillgångar
 - Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
 - Kortfristiga fodringar hos intressebolag
 - Kortfristiga placeringar
 - Överlikviditet
Summa rörelsetillgångar

Steg3: Ingående balans av rörelseskulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)
Summa rörelseskulder

Steg4: Ingående balans av investerat kapital
Rörelsetillgångar
- Rörelseskulder
Summa investerat kapital

Resultat
Avkastning på investerat kapital 4,3% 9,2%

Överlönsamhet
Avkastning på investerat kapital 4.3% 9.2%
 - Kapitalersättningsnivån -10.0% -10.0%
Överlönsamhet (underlönsamhet) (5,7%) (0,8%)

Accepterad rörelsevinst
Investerat kapital
 X Kapitalersättningsnivån 10.0% 10.0%
Summa accepterad rörelsevinst

Övervinst
Rörelseresultat
Accepterad rörelsevinst
Summa övervinst (undervinst)
 andel av rörelseresultatet

Effekt vid en totalnedskrivning av Goodwill
Eget kapital
Goodwill
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår

Egenuppgiven WACC före skatt 9,2%

14 232 14 232
96 712 96 712

545 903 367 626
12 165 12 165

1 013 1 013

532 725 354 448

76 229 76 229
114 928 114 928

9 849 9 849
201 006 201 006

532 725 354 448
-201 006 -201 006
331 719 153 442

331 719 153 442

33 172 15 344

14 131 14 131
-33 172 -15 344

(19 041) (1 213)

106 260
178 277
72 017

2 554

Förklaring om hanterandet av Goodwill (Modell 1/2): Om egenuppgiven WACC > kapitalersättningsnivån innebär det att företagets 
förväntade framtida avkastning på det investerade kapitalet överstiger WACC. Vid en reglering kommer därför den förväntade 
framtida avkastningen på det investerade kapitalet falla ned till kapitalersättningsnivån, som är lägre än den egenuppgivna WACCen. 
Detta gör att Goodwill troligen måste skrivas ned med mycket betydande belopp. Goodwill behöver då antagligen nedskrivas till 
noll eller nära noll. Ovan presenteras därför två beräkningsmodeller: Modell 1 inkluderar Goodwill (m a o som idag utan reglering). 
Modell 2 simulerar att Goodwill nedskrivs till noll eftersom regleringen genomförs.



Effektberäkning för Praktikertjänst

Av Joachim Landström

Sida 1(2)

Beräkningsmodell (Modell 1 eller Modell 2) Modell 1 Modell 2
Bokslutstyp Koncern
Beloppsstorlek TKR
Räkenskapsår 2014
Bransch Vård

Miniminivå på likvida medel 10% 10%
Kapitalersättningsnivån 10,0% 10,0%

Indata
Nettoomsättning
Rörelseresultat 487 487
Balansomslutning (Summa tillgångar)
Goodwill 69
Finansiella anläggningstillgångar 79 79
Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
Kortfristiga fodringar hos intressebolag
Kortfristiga placeringar
Kassa & bank 407 407
Leverantörsskulder 330 330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 460 460
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)

Utdata
Summa övervinst (undervinst) 390 397
Övervinst som andel av redovisat rörelseresultat 80% 82%
Avkastning på investerat kapital 50,3% 54,1%
Egenuppgiven WACC < Kapitalersättningsnivån?
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår
Risk för likvidation
(Nyemission > 30% av EK & totalres < emissionsbehov)

För beräkningssteg samt modellbeskrivningar: Se sid 2

9 824 9 824

6 295 6 226

2 282 2 282

2 175 2 175



Effektberäkning för Praktikertjänst

Av Joachim Landström

Sida 2(2)

Beräkningssteg
Steg 1: Överlikviditet
Kassa & bank 407 407
 - Max accepterad Kassa & Bank 982 982
Överlikviditet

Steg 2: Ingående balans av rörelsetillgångar
Balansomslutning (Summa tillgångar)
 - Finansiella anläggningstillgångar 79 79
 - Kortfristiga fodringar hos koncernföretag
 - Kortfristiga fodringar hos intressebolag
 - Kortfristiga placeringar
 - Överlikviditet
Summa rörelsetillgångar

Steg3: Ingående balans av rörelseskulder
Leverantörsskulder 330 330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 460 460
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)
Summa rörelseskulder

Steg4: Ingående balans av investerat kapital
Rörelsetillgångar
- Rörelseskulder
Summa investerat kapital 969 900

Resultat
Avkastning på investerat kapital 50,3% 54,1%

Överlönsamhet
Avkastning på investerat kapital 50.3% 54.1%
 - Kapitalersättningsnivån -10.0% -10.0%
Överlönsamhet (underlönsamhet) 40,3% 44,1%

Accepterad rörelsevinst
Investerat kapital 969 900
 X Kapitalersättningsnivån 10.0% 10.0%
Summa accepterad rörelsevinst 97 90

Övervinst
Rörelseresultat 487 487
Accepterad rörelsevinst -97 -90
Summa övervinst (undervinst) 390 397
 andel av rörelseresultatet 80,1% 81,5%

Effekt vid en totalnedskrivning av Goodwill
Eget kapital
Goodwill 69
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår 388

Egenuppgiven WACC före skatt

6 295 6 226

2 282 2 282

3 934 3 865

2 175 2 175
2 965 2 965

3 934 3 865
-2 965 -2 965

3 074

Förklaring om hanterandet av Goodwill (Modell 1/2): Om egenuppgiven WACC > kapitalersättningsnivån innebär det att företagets 
förväntade framtida avkastning på det investerade kapitalet överstiger WACC. Vid en reglering kommer därför den förväntade 
framtida avkastningen på det investerade kapitalet falla ned till kapitalersättningsnivån, som är lägre än den egenuppgivna WACCen. 
Detta gör att Goodwill troligen måste skrivas ned med mycket betydande belopp. Goodwill behöver då antagligen nedskrivas till 
noll eller nära noll. Ovan presenteras därför två beräkningsmodeller: Modell 1 inkluderar Goodwill (m a o som idag utan reglering). 
Modell 2 simulerar att Goodwill nedskrivs till noll eftersom regleringen genomförs.



Effektberäkning för Sirela (Attendo) Av Joachim Landström

Sida 1(2)

Beräkningsmodell (Modell 1 eller Modell 2) Modell 1 Modell 2
Bokslutstyp Koncern
Beloppsstorlek TSEK
Räkenskapsår 2015
Bransch Omsorg

Miniminivå på likvida medel 10% 10%
Kapitalersättningsnivån 8,5% 8,5%

Indata
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Balansomslutning (Summa tillgångar)
Goodwill
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fodringar hos koncernföretag 117 117
Kortfristiga fodringar hos intressebolag
Kortfristiga placeringar 117
Kassa & bank
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)

Utdata
Summa övervinst (undervinst)
Övervinst som andel av redovisat rörelseresultat
Avkastning på investerat kapital -5,7% -32,6%
Egenuppgiven WACC < Kapitalersättningsnivån?
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår
Risk för likvidation
(Nyemission > 30% av EK & totalres < emissionsbehov)

För beräkningssteg samt modellbeskrivningar: Se sid 2

8 523 316 8 523 316
-202 187 -202 187

4 980 942 2 005 330
2 975 612

141 220 141 220

237 759 237 759
267 311 267 311
796 791 796 791
20 713

180 624 180 624

(505 981) (254 825)



Effektberäkning för Sirela (Attendo) Av Joachim Landström

Sida 2(2)

Beräkningssteg
Steg 1: Överlikviditet
Kassa & bank
 - Max accepterad Kassa & Bank
Överlikviditet

Steg 2: Ingående balans av rörelsetillgångar
Balansomslutning (Summa tillgångar)
 - Finansiella anläggningstillgångar
 - Kortfristiga fodringar hos koncernföretag 117 117
 - Kortfristiga fodringar hos intressebolag
 - Kortfristiga placeringar 117
 - Överlikviditet
Summa rörelsetillgångar

Steg3: Ingående balans av rörelseskulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskott från kunder (om det finns särredovisat)
Avsättningar (inkl långfr uppskjuten skatteskuld)
Summa rörelseskulder

Steg4: Ingående balans av investerat kapital
Rörelsetillgångar
- Rörelseskulder
Summa investerat kapital

Resultat
Avkastning på investerat kapital -5,7% -32,6%

Överlönsamhet
Avkastning på investerat kapital -5.7% -32.6%
 - Kapitalersättningsnivån -8.5% -8.5%
Överlönsamhet (underlönsamhet) (14,2%) (41,1%)

Accepterad rörelsevinst
Investerat kapital
 X Kapitalersättningsnivån 8.5% 8.5%
Summa accepterad rörelsevinst

Övervinst
Rörelseresultat
Accepterad rörelsevinst
Summa övervinst (undervinst)
 andel av rörelseresultatet

Effekt vid en totalnedskrivning av Goodwill
Eget kapital
Goodwill
Potentiellt nyemissionsbehov vid tot Goodwillnedskrivning
Rapporterat totalresultat för räkenskapsår

Egenuppgiven WACC före skatt

237 759 237 759
852 332 852 332

4 980 942 2 005 330
141 220 141 220

4 839 488 1 863 993

267 311 267 311
796 791 796 791
20 713

180 624 180 624
1 265 439 1 244 726

4 839 488 1 863 993
-1 265 439 -1 244 726
3 574 049 619 267

3 574 049 619 267

303 794 52 638

-202 187 -202 187
-303 794 -52 638

(505 981) (254 825)

708 264
2 975 612
2 267 348
-391 978

Förklaring om hanterandet av Goodwill (Modell 1/2): Om egenuppgiven WACC > kapitalersättningsnivån innebär det att företagets 
förväntade framtida avkastning på det investerade kapitalet överstiger WACC. Vid en reglering kommer därför den förväntade 
framtida avkastningen på det investerade kapitalet falla ned till kapitalersättningsnivån, som är lägre än den egenuppgivna WACCen. 
Detta gör att Goodwill troligen måste skrivas ned med mycket betydande belopp. Goodwill behöver då antagligen nedskrivas till 
noll eller nära noll. Ovan presenteras därför två beräkningsmodeller: Modell 1 inkluderar Goodwill (m a o som idag utan reglering). 
Modell 2 simulerar att Goodwill nedskrivs till noll eftersom regleringen genomförs.


