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Redovisning enligt lagen (2005:590) om insyn (s k transparenslagen)

Folktandvården Stockholms län AB 2018

Utfall helår 2018

MSEK
Barnintäkter

Vuxenintäkter

Övriga intäkter

Summa intäkter

lzön & sociala avgifter

Ovriga personalkostnader

Summa personalkostnader

Täckningsbidrag 1

TB1 i %

Köpt verksamhet mtrl och varor

lzokaler och inventarier

Ovriga externa kostnader

Avskrivningar

Summa övriga kostnader

Summa kostnader

Resultat före finansnetto

Finansiella intäkter/kostnader

Erhållna koncernbidrag

Lämnade koncernbidrag

Resultat före interna int o kostn

Interna intäkter

Interna kostnader

Resultat före skatt

Resultatmarginal före finansnetto

Noter

FTV totalt

Utfall

201 8

540,2

1 172,4

18,4

1 731,0

—1 051 ,8

-34,7

-1 086,6

644,5

372%

—200,6

-1 56,1

-89,6

-55,9

-502,1

-1 588.6

142,4

-1 6,8

0,0

-1 08,1

17,6

198,6

498,6

17,6

MOW f 03.12} A4

Barntandvård bedrivs med allmänna medel. Vuxentandvård bedrivs både med allmänna och externa medel.

Gemensamma kostnader har fördelats mellan barn och vuxna med nyckeln "bokad tid".

Bokad tid visar hur mycket tid som har ägnats åt vuxen- respektive barntandvård i kärnverksamheten.

Vuxentandvården är delad mellan vård utförd med externa medel och vård utförd med allmänna medel.

Kostnaderna i vuxentandvården är fördelade (mellan externt och allmänt) via intäkterna för resp kategori.

Som allmänna medel räknas de ersättningar Folktandvården erhåller av Beställaren för utförd vård.

Som externa medel menas, förutom kundbetalning, även finansiering genom försäkringssystem som kommer
till oss i andra hand. Exempel på detta ärförsäkringskassan och socialbidrag.
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Folktandvården St ckholms län AB

Allmänna Se spec Extern A||männa
medel till höger finansiering mede]
Barn Vuxen Vuxen vuxen
Utfall Utfall Utfall Utfall

2018 2018 2018 2018
540,2 0,0 0,0 0,0

0,0 1 172,4 1 OO7,4 165,0

4,8 13,5 5.1 8,4

545,0 1 186,0 1 01 2,5 173,5

-346,7 -705,2 -602.0 -103,1

-1 1 ,3 -23,4 -20,0 -3,4

-358,0 -728,6 -622,0 -1 06,6

187,0 457,4 390,5 66,9

34,3% 38,6% 38,6% 38,6%

~49,9 450,6 428,6 -22,0

~51,5 -104,6 -89.3 45,3
-27,1 -62,5 -53,6 -8,9

—18,2 -37,6 -32,1 -5,5

-1 46,8 -355,3 -303.6 —51 ,7

-504,8 -1 083,8 —925,6 -158,3

40,3 102,1 86,9 15,2

-5,0 -11,7 -10,0 -1,7

35,2 90,4 76,9 13,5

58,5 140.1 122,9 17,2

-60,6 -1 38,0 -1 21 ,0 -16,9

33,1 92,5 78,7 13,8

| 7,4% | 8,6% | [ 8,6% | 8,8% |

W‘s
www. G .

as ufi .


