Delårsrapport januari-mars 2017

Januari-Mars 2017
Nettoomsättningen ökade med 6,5 procent till
270,0 MSEK (253,5).
Rörelseresultatet uppgick till 39,0 MSEK (15,6)
och rörelsemarginalen uppgick till 14,5 procent
(6,1).
Kassaflödet för den löpande verksamheten
uppgick för perioden till 154,3 MSEK (158,6).
Soliditeten uppgick den 31 mars 2017 till 35,2
procent (29,1).

Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år.

Om SOS Alarm
SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten och till 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting via SKL Företag AB och består
av moderbolaget SOS Alarm Sverige AB samt dotterbolaget YouCall Sverige AB. Genom SOS Alarms centrala roll i samband med
nödsituationer utgör bolaget en viktig länk i samhällets krisberedskap. Genom nödnumret 112 når medborgaren samtliga samhällets
hjälpresurser med ett enda samtal. Genom de 13 SOS-centralerna lokaliserade från Luleå i norr till Malmö i söder sköter SOS Alarm
larmmottagning och åtgärdsstyrning i samarbete med ambulanssjukvård, kommunal räddningstjänst, polis, sjöräddning, fjällräddning,
flygräddning m fl. SOS Alarm ansvarar dessutom för prioritering och dirigering av flertalet av landets akutambulanser samt i vissa fall för
samordning av liggande sjuktransporter. Utöver detta erbjuder SOS Alarm även andra typer av kundanpassade säkerhets- och jourtjänster
som går att kombinera med SOS-tjänsten. Sådana tjänster är t ex mottagning och handläggning av automatlarm, personlarm och
jourförmedling. Dotterbolaget YouCall Sverige AB:s verksamhet omfattar produktion och försäljning av telekommunikations- och
telefonitjänster, ofta som ett komplement till moderbolagets samhällsuppdrag.
För ytterligare information se www.sosalarm.se eller SOS Alarms årsredovisning 2016.
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Ett kvartal med förändring i fokus
Första kvartalet 2017 har inneburit en anpassning av verksamheten till en ny organisationsstruktur,
utvecklat kvalitetsarbete och ett fortsatt fokus på innovation och digitalisering.
Resultatutvecklingen januari till mars har varit stabil med ett resultat efter skatt som uppgår till
30,3 MSEK jämfört med 12,3 MSEK föregående år. Förbättringen beror bland annat på att vi under
2016 omförhandlat några tongivande vårdavtal och att vi fått något högre engångsersättning för
Alarmeringsavtalet jämfört med föregående år men även på att vi har något lägre kostnader då vi
fortsatt har en för hög personalomsättning och långa ledtider för rekrytering av nya medarbetare i
produktion. Intäkterna uppgick till 270 MSEK under Q1, en ökning med 6,5 procent.
Samtidigt har inte rörelsekostnaderna ökat i samma omfattning, främst beroende på att
avskrivningskostnaderna minskat med närmare 10 MSEK jämfört med föregående år. Detta på grund
av att produktionssystem skrevs av i sin helhet under senare delen av 2016. Personalkostnaderna ökar
något under perioden, samtidigt som kostnaderna för inhyrd personal har minskat avseende det första
kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period 2016 då SOS Alarm hade större andel inhyrd personal
inom produktion men också inom centrala funktioner.

Rätt förutsättningar för att nå våra mål
Inom SOS Alarm arbetar vi ständigt för att skapa ett tryggare Sverige för alla. Under de närmaste åren
kommer vi att möta flera strategiska utmaningar och möjligheter i vår strävan. Det är extra viktigt att
då ha en ändamålsenlig organisation som ger oss rätt förutsättningar att nå våra mål. Efter intervjuer
med ett stort antal medarbetare, fackliga företrädare och företagsledning har vi nu skapat en ny
struktur som ger ett tydligare, mer närvarande ledarskap samt ett ökat fokus på centralerna och vår
operativa verksamhet.
Den nya organisationen kommer även att leda till effektivare kommunikation och beslutsfattande,
minskad personalomsättning, ökad effektivitet i våra processer och höjd kvalitet i vår leverans,
däribland våra svarstider. Strukturförändringen innebär därtill en kraftsamling kring vår affär och våra
kunder. Vi kommer nu ha ett mer samlat marknadserbjudande där vi utgår från, och utvecklar våra
tjänster efter, kundens behov.
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Det statliga uppdraget, hanteringen av nödnumret 112, är fortsatt vår kärnverksamhet. Men
ersättningen för tjänsten har legat still sedan 2006 vilket medfört att vi tidigare, istället för att utveckla
verksamheten, har varit tvungna att minska den genom olika åtgärder. För att kunna bedriva en
långsiktigt hållbar verksamhet behöver vi nu också åstadkomma en mer långsiktig ersättning. Under
en längre tid har vi därför fört en dialog med våra ägare kring ersättningen för Alarmeringsavtalet. Vi
har lagt ner mycket tid och kraft i arbetet att visa vad konsekvenserna i kvaliteten blir om den för låga
ersättningen kvarstår.
Den pågående 112-utredningen tog också ny fart under årets första kvartal. SOS Alarm är i högsta
grad delaktig i arbetet och försöker på alla sätt bistå med fakta, statistik och annan experthjälp.
Utredningen ska bland annat undersöka huvudmannaskapet för vår verksamhet och belysa hur
omfattande ensamrätten för larm- och vårdhantering bör vara. Glädjande nog betonar
utredningsdirektiven en nationell alarmeringstjänst där den hjälpsökande sätts i centrum av en
sammanhållen larm- och vårdkedja.
Den europeiska 112-dagen var som vanligt en av periodens höjdpunkter. Under perioden genomfördes
även 112-kampanjen kring nödnumret, den här gången under en hel månad. Syftet var att öka
kännedom om vår roll som navet som skapar trygghet och säkerhet genom en rad olika aktiviteter för
olika målgrupper. Vi arrangerade också ett populärt dialogforum där många aktörer inom
alarmeringstjänsten möttes för att diskutera gemensamma viktiga frågor.

Fokus på innovation och digitalisering
SOS Alarms verksamhet är beroende av vad som händer runt omkring oss. Vår nya IT-strategi är
utformad enligt samma princip, att utgå från förändringarna som pågår i vår omvärld.
Vi har identifierat behov av innovation, krav på självbetjäning och effektiviseringar, ökade
säkerhetskrav och krav på nytänkande och utveckling. Ett första steg är att effektivisera våra ITplattformar samtidigt som vi avvecklar system som vi idag inte har behov av. Vi behöver helt enkelt
satsa våra resurser där det behövs. Vi håller även på att färdigställa en innovationsplan för SOS
Alarm. Jag ser med förväntan fram emot att få utforska framtidens tjänster ihop med mina
medarbetare och våra externa partners. Det är absolut nödvändigt att stärka vår innovativa förmåga i
syfte att kunna möta samhällets, kundernas och hjälpsökandes nya krav på digitalisering och samtidigt
befästa vår position som navet.
Sammantaget har det varit ett hektiskt kvartal med ett flertal större förändringar och händelser. Med
en tydlig strategi, nya strukturella förutsättningar och ett genomgripande arbete med innovation och
digitalisering är jag övertygad om att vi kommer nå våra mål och ta ett par steg närmare vår vision –
Ett Tryggare Sverige för alla.
Maria Khorsand

VD och koncernchef
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Ekonomisk information
Koncernen i sammandrag
Belopp i KSEK

Jan-Mars
2017

Jan-Mars
2016

Nettoomsättning

270 024

253 491

1 016 655

39 040

15 556

57 810

14,5

6,1

5,7

Resultat efter finansiella poster

39 050

15 918

58 808

Resultat efter skatt

30 337

12 310

45 279

1 517

616

2 264

35,2

29,1

32,6

Rörelseresultat
Rörelsemarginal %

Resultat per aktie (SEK)
Soliditet vid periodens utgång %

Jan-dec
2016

Januari-Mars 2017
Omsättningen för första kvartalet 2017 uppgick till 270,0 MSEK (253,5). Ökningen är till största del
hänförlig till omförhandlade avtal under 2016 samt en något högre engångsersättning för
Alarmeringsavtalet. Rörelseresultatet uppgick kvartal ett till 39,0 MSEK (15,6). Resultatförbättringen
jämfört med samma period föregående år är förutom omsättningsökningen ett resultat av lägre
avskrivningskostnader samt lägre kostnader avseende inhyrd personal samt att vissa kostnadsdrivande
aktiviteter förskjutits i tid jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet från finansiella
investeringar första kvartalet uppgick till 0,01 MSEK (0,4). Resultat efter finansiella poster blev 39,1
MSEK (15,9) och koncernens resultat efter skatt uppgick till 30,3 MSEK (12,3).

Finansiell ställning, investeringar, likviditet samt kassaflöde
Bolagets likvida medel har ökat under perioden med 139,9 MSEK (92,2) och per den 31 mars 2017
uppgick likvida medel till 200,1 MSEK (205,3). Den löpande verksamheten bidrog med 154,3 MSEK
(158,6). Investeringar gjordes med 13,9 MSEK (66,1) varav 10,9 MSEK (52,6) avser investering i
räntebärande instrument med längre löptid än ett år. Finansieringsverksamheten bidrog med
-0,4 MSEK (-0,4).
Soliditeten uppgick till 35,2 % (29,1) och koncernens egna kapital till 232,5 MSEK (170,4).

Personal
Antalet årsanställda i koncernen vid periodens utgång var 1 040 (1 002). Medelantalet årsanställda
under januari-mars uppgår till 1 018 (936).
4 (13)

Transaktioner med närstående
Till koncernen närstående räknas ägare, det vill säga staten och förbundet Sveriges Kommuner och
Landsting samt de myndigheter, organisationer och företag vilka ägs och kontrolleras av ägarna.
Av första kvartalets intäkter avser 66,1 MSEK (62,3) intäkter kopplade till det statliga
alarmeringsavtalet, dvs. 112 tjänsten m fl. Dessa intäkter är fakturerade i december 2016.
Av perioden januari till mars fakturering avser 17,2 MSEK (16,2) till övriga närstående. Från samma
grupp och under samma period har fakturor erhållits till ett värde av 0,7 MSEK (0,7).
Av SOS Alarms fakturering avser mer än 80 procent fakturering till ovan angivna närstående samt till
medlemmar i Sveriges kommuner och landsting.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns efter periodens utgång.

Risker i verksamheten
Den finansiella risknivån är i första hand kopplad till de större kundavtalen. Förlust av större
kundkontrakt skulle leda till att anpassningar i verksamheten måste göras. Detta medför initialt ökade
kostnader vilket får stor påverkan på enskilda perioders resultat. Detsamma gäller om vi inte får ett
kostnadstäckt alarmeringsavtal. En annan risk är att enskilda händelser kopplade till SOS Alarms
verksamhet kan få stort medialt intresse med konsekvenser för förtroendet för varumärket.
Inom SOS Alarm hanteras riskanalyser som en del i den löpande verksamheten. Risker av större
betydelse lyfts till företagsledningen och ytterst till bolagsstyrelsen. Risker kan delas in i fyra
områden: Strategiska, operativa, marknadsrisker samt finansiella risker.
•

•
•
•

Strategiska risker är främst kopplade till den ökade konkurrenssituationen, inte minst
när det gäller tillgång till kompetens (t ex specialistutbildade sjuksköterskor) och till
hur teknikutvecklingen påverkar verksamheten på längre sikt, samt till
varumärkesfrågor.
Operativa risker rör i första hand risker för avbrott och felaktig hantering.
Marknadsrisker är kopplade till den ökade konkurrenssituationen.
Finansiella risker är främst hänförliga till möjligheten att finansiera en
investeringsintensiv verksamhet samt till hantering av koncernens likvida medel.

I koncernens årsredovisning för 2016 under rubriken ”Bolagsstyrningsrapport” finns beskrivning av
hur koncernen systematiskt arbetar för att minimera risknivån i verksamheten.
Regeringen har nyligen tillsatt utredningen ”En samordnad alarmeringstjänst”. Syftet är att analysera
och föreslå hur en nationell alarmeringsfunktion ska kunna inrättas för att samhällets
alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt. Uppdraget ska redovisas senast den 31
oktober 2017. De eventuella riksdagsbeslut som kommer att fattas utifrån resultatet av utredningen
kan komma att ha stor påverkan på verksamheten. Det kan innebära såväl förändring av
organisationsform, verksamhetens omfattning och struktur mm.
Grundersättningen för det statliga 112-avtalet har inte förändrats nominellt sedan 2006.
Svarstidsmålen är oförändrade samtidigt som antalet faktiska nödsamtal ökat med 17 procent bara de
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senaste fem åren. Detta har medfört en stor påfrestning för den dagliga verksamheten då SOS Alarms
förmåga att leverera kvalitet och förväntade svarstidsmål bygger på att det finns medarbetare i
tillräckligt hög grad. SOS Alarm har, i syfte att effektivisera verksamheten, dels stängt fem centraler
de senaste åren, dels infört (2015) nationell gemensam mottagning av 112-samtalen. Dock är det
nödvändigt att avtalet ses över i syfte att ge SOS Alarm förutsättningar att bedriva en långsiktigt
hållbar verksamhet för ett tryggare Sverige för alla.

Mål för verksamheten
Ägarna har tillsammans med bolaget gjort en översyn av ekonomiska mål samt av uppdragsmål för
verksamheten. Därav tog årsstämman 2016 beslut om nya ekonomiska mål för koncernen, policy för
utdelning samt uppdragsmål för den del av SOS Alarm Sverige AB:s verksamhet som avser att
samordna och utöva det allmännas alarmeringsfunktioner: Uppdragsmålen är i överensstämmelse med
SOS Alarms egna uppsatta mål för verksamheten sett över en period på tre år.
Ekonomiska mål:
•
•

Lönsamhet – Rörelsemarginalen i koncernen ska uppgå till minst 2 procent.
Kapitalstruktur - Soliditeten ska i koncernen uppgå till 25-35 procent med ett riktvärde om 30
procent.

De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel, cirka fem till sju år.
Förändringar i marknadsförutsättningar eller bolagets verksamhet kan ge anledning till en revidering
av målen.
Utdelningspolicy:
Ordinarie utdelning ska långsiktigt motsvara minst 50 procent av resultat efter skatt. Utdelning görs
under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med
beaktande av genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov.
Uppdragsmål:
•

•

•

Svarstid 112:
• Genomsnittlig svarstid högst 8 sekunder
• Andel samtal besvarade inom 15 sekunder ska ej understiga 92 procent av samtalen
• Längsta svarstid 30 sekunder
Tid till identifierat hjälpbehov:
• Tiden från tidpunkten då den hjälpsökandes anrop inkommer till anropskön för 112 till
tidpunkten då operatören sätter index i 112-ärendet (identifierat hjälpbehov) ska senast
2019 inte överstiga 40 sekunder i genomsnitt.
Nöjda kunder inom samhällsuppdraget:
• Nöjd kund index (NKI) ska uppgå till lägst 68 inom området Alarmering och Beredskap.
• Förtroendeindex ska uppgå till lägst index 70
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Måluppfyllelse jan-mars 2017

För perioden januari-mars uppnår koncernen de ekonomiska målen. Verksamheten har dock
fortfarande en bit kvar vad gäller uppdragsmålen. En fortsatt hög personalomsättning, ökade
samtalsvolymer och en underfinansiering avseende Alarmeringsavtalet har medfört svårigheter att
genomföra långsiktiga satsningar och att komma i kapp med rekryteringar och därmed hålla
tillräckligt hög bemanning.

Moderbolaget januari-mars 2017
Moderbolagets omsättning första kvartalet uppgick till 263,9 MSEK (247,9). Rörelseresultatet
uppgick till 38,1 MSEK (14,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 38,2 MSEK (15,3). Eget
kapital vid periodens utgång uppgick till 177,7 MSEK (112,7). Kassaflödet för den löpande
verksamheten uppgick till 152,3 MSEK (163,8) och för investeringsverksamheten till -14,1 MSEK
(-66,0). Förändring av likvida medel uppgick till 138,2 MSEK (97,8).
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Granskning av delårsrapport
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.
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Resultaträkning koncernen, KSEK

jan-mars
2017

jan-mars
2016

jan-dec
2016

270 024
270 024

253 491
253 491

1 016 655
1 016 655

-60 873
-162 718
-

-67 561
-153 409
-

-282 453
-620 206
-2 233

-7 393
-230 984

-16 965
-237 935

-53 953
-958 845

39 040

15 556

57 810

201
-191
10

441
-79
362

1 317
-319
998

Resultat efter finansiella poster

39 050

15 918

58 808

Skatt på periodens resultat

-8 713

-3 608

-13 529

Periodens resultat

30 337

12 310

45 279

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse

30 119
218

12 157
153

44 740
539

Antalet aktier: 20 000 st
Resultat per aktie (SEK)

1 517

616

2 264

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella investeringar
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Koncernens balansräkning i sammandrag
KSEK

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

47 720
28 280
163 595
239 595

62 382
37 296
146 513
246 191

49 568
30 808
152 724
233 100

221 484
18 010
182 132
421 626

134 190
40 501
164 750
339 442

327 430
29 055
31 193
387 678

661 221

585 633

620 778

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

Eget kapital
Avsättningar
Övriga Långfristiga skulder
Övriga Kortfristiga skulder

232 465
2 722
4 409
421 625

170 359
16 502
3 573
395 199

202 128
14 226
3 014
401 410

Summa eget kapital och skulder

661 221

585 633

620 778

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Koncernens förändring i eget kapital
i sammandrag
Eget kapital vid periodens början

202 128

158 049

158 049

– Varav moderbolagets aktieägare
– Varav minoritetsintresse

197 692
4 436

152 952
5 097

152 952
5 097

Utdelning minoritet
Periodens resultat

30 337

12 310

-1 200
45 279

30 119
218

12 157
153

44 740
539

232 465

170 359

202 128

227 811
4 654

165 108
5 251

197 692
4 436

– Varav moderbolagets aktieägare
– Varav minoritetsintresse

Summa eget kapital vid periodens slut
– Varav moderbolagets aktieägare
– Varav minoritetsintresse
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Koncernens kassaflödesanalys

jan-mar 2017 jan-mar 2016

Den löpande verksamheten
Årets rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

jan-dec 2016

39 040
7 237
46 277

15 556
15 036
30 592

57 809
53 290
111 099

10
-1 646

362
-4 853

998
-8 665

44 641

26 101

103 432

Förändring i rörelsekapital:
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

105 946
3 665
154 252

133 641
-1 114
158 628

-59 598
-856
42 978

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-13 907

-66 056

-92 845

-452

-394

-2 957

139 893

92 178

-52 824

60 249

113 073

113 073

200 142

205 251

60 249

jan-mar 2017 jan-mar 2016
270 024
253 491
39 040
15 556
14,5
6,1
39 050
15 918

jan-dec 2016
1 016 655
57 810
5,7
58 808

Finansiella poster
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Minskning/Ökning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Likvida medel består av kassa/bank och kortfristiga
placeringar som båda är banktillgodohavanden

Nyckeltal koncernen
Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat
Rörelsemarginal %
Resultat efter finansiella poster
Periodens investeringar i immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Avkastning på eget kapital % -årstakt
Soliditet, %
Medelantalet årsanställda

13 907
55,8
35,2
1 018
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13 996
30,0
29,1
936

32 039
25,1
32,6
947

Resultaträkning moderbolaget KSEK

jan-mar
2017

jan-mar
2016

jan-dec
2016

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

263 858
263 858

247 892
247 892

994 503
994 503

-60 407
-158 459
-

-67 830
-148 944
-

-284 785
-603 324
-2 233

-6 900
-225 766

-16 230
-233 004

-51 471
-939 580

38 092

14 888

54 923

197
-133
64

430
-41
389

2 800
1 277
-80
3 997

Resultat efter finansiella poster

38 156

15 277

58 920

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

38 156

15 277

1 594
60 514

Skatt på periodens resultat

-8 508

-3 464

-13 386

Periodens resultat

29 648

11 813

47 128

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar och nedskrivning av immateriella
och materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Intäkter från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella investeringar
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
KSEK

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Summa tillgångar

46 974
23 538
163 944
234 456

61 093
31 082
146 863
239 038

48 709
25 554
153 074
227 337

211 643
18 010
173 720
403 373

124 040
40 501
156 418
320 959

316 964
29 055
24 454
370 473

637 829

559 997

597 810

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Övriga Kortfristiga skulder

2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
177 678
112 714
148 030
50 946
52 539
50 946
2 722
4 832
2 864
406 483
389 912
395 970

Summa eget kapital och skulder

Moderbolagets förändring i eget kapital
i sammandrag

637 829

559 997

597 810

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

148 030
29 648
177 678

100 901
11 813
112 714

100 901
47 128
148 030

Eget kapital vid periodens början
Periodens resultat
Summa eget kapital vid periodens slut

Väsentliga redovisningsprinciper för koncernen och moderbolaget
Koncernredovisning och redovisning för moderbolaget är upprättade enligt K3, årsredovisningslagen
och med tillämpande av Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från
bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapport tillämpas BFNAR 2007:1 Frivillig
delårsrapportering. För ytterligare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till
årsredovisningen för 2016. Från och med räkenskapsåret 2014 tillämpar bolaget redovisning enligt K3
– Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning. I övrigt följer
koncernen regeringens riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande, i den mån
riktlinjerna är tillämpliga.
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Definitioner:
Rörelsemarginal – Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.
Soliditet - Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Justerat eget kapital - Beskattat och obeskattat eget kapital plus minoritetens andel av eget kapital.
Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansnetto minskat med skatt i procent av genomsnittligt
justerat eget kapital. Resultatet är uppräknat till 12 mån för att ange årstakt
Årsanställda – Antalet anställda omräknat till betalda heltidstjänster

Datum för finansiell rapportering
Delårsrapport jan-juni 2017
Delårsrapport jan-sep 2017
Bokslutskommuniké 2017
Årsredovisning 2017

2017-08-16
2017-10-31
2018-02-16
2018-03-30

Samtliga rapporter publiceras på bolagets hemsida: www.sosalarm.se
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 28 april 2017

Maria Khorsand
Verkställande Direktör och koncernchef

För ytterligare information kontakta Maria Khorsand VD och koncernchef, eller Karin Ancker CFO
tel. 08-407 30 00, se även bolagets hemsida www.sosalarm.se
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