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Brado AB:

Begränsade effekter av pandemin under Q1 - osäkerhet om framtida effekt
Under mars månad drabbades Sverige av den nya Covid-19-pandemin. Många av Brados och Frösundas
kunder befinner sig i någon av de utpekade grupper som löper en större risk för allvarliga symtom vid
smitta. Bolaget har i enlighet med sina rutiner initierat en väl fungerande krisorganisation med målet att
minimera spridningen och effekterna av pandemin, för bolaget och dess medarbetare och kunder.
Pandemin har än så länge drabbat bolaget i begränsad grad. Operativt fungerar verksamheten närmast
som normalt. Vi har konstaterat smitta bland ett fåtal kunder och medarbetare, men i begränsad
omfattning. Vi observerar en högre sjukfrånvaro än normalt och många på huvudkontoret arbetar från
hemmakontor. Vårt främsta fokus är att säkra skyddsutrustning till våra medarbetare för att reducera
spridning och säkra bemanningen på våra enheter.
Bolaget bygger upp centrala och regionala lager av skyddsutrustning som kan fördelas efter behov till de
verksamheter där de gör mest nytta. Den högre sjukfrånvaron är en utmaning eftersom det råder generell
brist på vikarier som på kort varsel kan ersätta ordinarie personal.
Hittills har pandemin haft begränsad påverkan på bolagets finansiella ställning. Under mars månad
kommer kostnader för övertid/mertid och en marginell minskning av antalet levererade timmar inom
affärsområde Personlig Assistans att påverka bolagets resultat negativt.
Det finns samtidigt osäkerheter kring den framtida utvecklingen. Den grundläggande och långsiktiga
efterfrågan på bolagets tjänster är fortsatt stabil, dock kan den uppkomna situationen påverka bolaget
under kommande kvartal. Faktorer som sjukfrånvaro, lägre beläggning och underuttag av beslutad
assistans är svåra att förutse, men riskerar att påverka utvecklingen under en tid framöver.
Koncernens tillgängliga likviditet är för närvarande god, men med hänsyn taget till ovanstående kommer
bolaget att utvärdera de stöd som staten erbjuder för att mildra effekterna av pandemin och använda de
som anses vara relevanta.
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