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oktober-december 2017 
 

januari-december 2017 

▪ Nettoomsättningen uppgick till 1 560 MSEK (1 531) 

▪ EBITDA före engångsposter uppgick till 98 MSEK 

(56) 

▪ EBITDA uppgick till 80 MSEK (31) 

▪ Rörelseresultatet uppgick till 27 MSEK (-20) 

▪ Resultatet före skatt uppgick till 4 MSEK (-51) 

▪ Periodens kassaflöde uppgick till 44 MSEK (-24) 

 ▪ Nettoomsättningen uppgick till 5 665 MSEK (5 529) 

▪ EBITDA före engångsposter uppgick till 301 MSEK 

(273) 

▪ EBITDA uppgick till 250 MSEK (196) 

▪ Rörelseresultatet uppgick till 51 MSEK (21) 

▪ Resultatet före skatt uppgick till -86 MSEK (-78) 

▪ Periodens kassaflöde uppgick till -20 MSEK (-25) 

▪ Styrelsen föreslår en utdelning om 0 SEK per aktie          

för 2017 (0). 

Väsentliga händelser för koncernen under fjärde kvartalet 
Den 16 november bytte moderbolaget i koncernen, Ixat Intressenter AB, namn till Cabonline Group Holding AB. 

Den 14 december förvärvades Taxi Väst. Verksamheten omfattar en fordonsflotta på 178 bilar med närvaro i 

regionen norr om Göteborg längs E6 upp till Strömstad. Bolaget har sedan tidigare ett samarbete med 

Sverigetaxi som ingår i Cabonlinekoncernen och kommer i och med förvärvet att integreras i Cabonlines 

befintliga tjänsteutbud under det egna och lokalt starka varumärket Taxi Väst. I samband med förvärvet kommer 

bolaget att samordnas med Cabonlines verksamhet i västra regionen. 

 

Finansiell översikt koncernen 
 

s 
  

2017 2016 2017 2016

Belopp i MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 1 560 1 531 5 665 5 529

EBITDA före engångsposter 98 56 301 273

EBITDA före engångsposter % 6,3% 3,7% 5,3% 4,9%

EBITDA 80 31 250 196

EBITDA-marginal % 5,1% 2,0% 4,4% 3,5%

Rörelseresultat 27 -20 51 21

Rörelseresultat-marginal % 1,7% -1,3% 0,9% 0,4%

Resultat före skatt 4 -51 -86 -78

Periodens resultat 0 -41 -73 -76

Periodens kassaflöde 44 -24 -20 -25

Balansomslutning 2 661 2 315 2 661 2 315
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VD har ordet 

Vi ska utveckla och  

genomföra vår strategi 
Cabonline avslutade året bra med en stark 

förbättring av lönsamheten under kvartalet jämfört 

med motsvarande period 2016. Det är resultatet av 

ett systematiskt effektiviseringsarbete och lägger 

en bra grund för det fortsatta arbetet med att 

utveckla och genomföra vår strategi framöver. 

Förvärv av Taxi Väst 
Med köpet av Taxi Väst AB under kvartalet tog 

Cabonline ytterligare ett steg inom ramen för vår 

strategi att växa genom förvärv. Det är ett bolag 

som verkat i drygt 30 år och idag finns på 14 orter i 

Västra Götaland. Vi har följt bolaget en längre tid 

och det passar väl in i vår ambition att bli en än mer 

heltäckande operatör i hela Norden. Taxi Västs 

åkare får samtidigt bättre ekonomiska 

förutsättningar genom en stark ägare, tillgång till en 

kraftfull teknikutveckling och möjlighet att erbjuda 

nya tjänster. Verksamheten kommer nu också att 

samordnas med västra regionen inom Cabonline.  

Våga lyfta blicken 
Sedan jag började som VD och koncernchef för 

Cabonline har jag använt en stor del av tiden för att 

besöka våra olika verksamheter och träffa många av 

våra medarbetare. Det finns självklart fler 

verksamheter att besöka och medarbetare att 

träffa. Men det som redan nu slår mig är den styrka 

som finns i detta företag med så många 

kompetenta och engagerade individer som varje 

dag gör ett fantastiskt jobb för att hundratusentals 

människor ska kunna ta sig från en plats till en 

annan. Utan oss stannar Sverige. 

Jag ser också en bransch som förändras snabbt. 

Den tekniska utvecklingen med digitalisering, 

artificiell intelligens och förarlösa bilar kommer att 

påverka oss alla. Nya affärsmodeller och nya 

konkurrenter dyker upp och förändrar våra 

konkurrensförhållanden – både lokalt och globalt. 

Klimatfrågan och högre krav på hållbara transporter 

från politiken, företagen och konsumenterna lägger 

allt starkare restriktioner på oss och branschen. För 

att nu bara nämna några förändringar.  

Hur kommer de framtida persontransporterna att 

utformas i det perspektivet? Hur kan vi bli bättre på 

att utnyttja den nya tekniken för att använda 

resurserna mer effektivt och hållbart? Hur kan vi 

samtidigt bli bättre än andra på att möta växande 

förväntningar på service och bekvämlighet? Det är 

inga lätta frågor. Cabonlines utgångsläge är bra och 

vi är väl positionerade inför framtiden. Samtidigt är 

jag helt övertygad om att vi måste våga lyfta blicken 

och fördomsfritt ta oss an utmaningarna, om vi vill 

kunna vara framgångsrika även om fem eller tio år.  

Systematisk och uthållig styrning 
Jag har lärt mig en del under mina 30 år i 

transportbranschen, men en sak är viktigare än 

mycket annat. Det är insikten om hur avgörande 

det är att vara systematisk och uthållig i allt 

förändringsarbete för att kunna nå världsklass. Det 

kan låta enkelt att sätta mål, utveckla strategier och 

sedan göra det man föresatt sig. Det är det inte. Det 

kräver samsyn och förståelse i hela organisationen. 

Det kräver att man systematiskt mäter och följer 

upp det man gör, som företag, som team och som 

individ. Och det kräver att man balanserar de 

kritiskt viktiga perspektiven i verksamheten. Hos oss 

handlar det om medarbetarna, kunderna, åkarna, 

vår operationella förmåga och lönsamheten; med 

ständigt fokus – precis som för hela 

transportbranschen – på säkerheten.   

Förändring åstadkoms inte över en natt och det 

finns inga genvägar. Därför måste man också våga 

vara både systematisk och uthållig. Den insikten tar 

jag med mig nu när vi ska utveckla och genomföra 

vår gemensamma strategi i Cabonline. 

Peter Viinapuu 

VD och koncernchef 

  



Delårsrapport 1 januari – 31 december 2017  4 

Finansiell översikt för koncernen 

Oktober-december 
Nettoomsättningen uppgick till 1 560 MSEK (1 531), 

en ökning med 2 procent jämfört med samma 

period föregående år. Tillväxten kan främst 

förklaras av förvärven av Örebro Läns Taxi (andra 

kvartalet 2017), Mankkaan Taksi (andra kvartalet 

2017), Kovanen (andra kvartalet 2017), Inva-Taksi 

(tredje kvartalet 2017). Taxi Väst förvärvades under 

december 2017 och bidrar med verksamheten från 

den 1 december 2017. 

Kostnadsmassans struktur påverkas väsentligen av 

de finska förvärven då andelen personalkostnader 

ökar som en konsekvens av att ett stort antal förare 

är anställda i dessa bolag. Organiskt har 

kostnaderna minskat genom lägre rörelsekostnader 

och varukostnader, bland annat i form av centrala 

kostnader. 

EBITDA före engångsposter uppgick till 98 MSEK 

(56). Förstärkningen jämfört med samma period 

föregående år kan främst förklaras av ovan nämnda 

förvärv och lägre kostnader i 

beställningscentralerna. Resultatutvecklingen 

påverkas negativt av centrala kostnader och 

försämrad lönsamhet i Norge.  

EBITDA uppgick till 80 MSEK (31). Engångsposter för 

perioden uppgick till -18 MSEK (-25) och relaterar 

bland annat till strategisk rådgivning och 

förvärvsrelaterade kostnader. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 27 MSEK 

(-20). Resultatet jämfört med samma period 

föregående år påverkas av ökade avskrivningar till 

följd av leasingflottan och egenutvecklade 

immateriella tillgångar. 

Resultatet före skatt uppgick till 4 MSEK (-51).  

Januari - december 
Nettoomsättningen uppgick till 5 665 MSEK (5 529), 

en ökning med 2 procent jämfört med samma 

period föregående år. Tillväxten under perioden är 

främst driven av förvärv av Taxi Halmstad (andra 

kvartalet 2016), Taxi Sundsvall (andra kvartalet 

2016), Örebro Läns Taxi (andra kvartalet 2017), 

Mankkaan Taksi (andra kvartalet 2017), Kovanen 

(andra kvartalet 2017) och Inva-Taksi (tredje 

kvartalet 2017). 

EBITDA före engångsposter uppgick till 301 MSEK 

(273). Det är framför allt förvärv i Finland, den 

svaga utvecklingen i Norge kombinerat med stärkt 

kostnadskontroll som påverkar koncernens resultat 

under perioden. 

EBITDA uppgick till 250 MSEK (196). Periodens 

engångsposter om -51 MSEK (-77) relaterar bland 

annat till strategisk rådgivning, marknads-

etableringen i Finland, samt omstrukturering av 

tidigare förvärvade bolag. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 51 MSEK 

(21). Resultatet påverkas av ökade avskrivningar till 

följd av leasingflottan och egenutvecklade 

immateriella tillgångar. 

Resultatet före skatt uppgick till -86 MSEK (-78). 

Finansnettot belastas av ej kassflödespåverkande 

nedskrivningskostnader hänförliga till den tidigare 

finansieringen. 

Specifikation engångsposter  

 

  

2017 2016 2017 2016

Belopp i MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

EBITDA före 

engångsposter
98 56 301 273

H.I.G. Capital - 

strategisk rådgivning
-4 -4 -16 -17

Förvärvsrelaterade 

kostnader
-4 -7 -10 -32

Finansieringsrelaterade 

kostnader
-1 0 -4 0

Omprofilering 0 -4 -1 -14

Omstrukturering -10 0 -17 -5

Övrigt 0 -9 -3 -10

Summa engångsposter -18 -25 -51 -77

EBITDA 80 31 250 196
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Finansiell ställning  
Koncernens balansomslutning uppgick till 2 661 

MSEK per 31 december 2017 (2 315). Koncernens 

nettoskuld uppgick till 1 620 MSEK per 31 

december 2017. Per 31 december 2017 uppgick 

koncernens nettoskuldsättning till 5,6 (proforma till 

5,0) definierat enligt ”terms and conditions” för 

upptagande av obligationslån. 

Koncernen har utnyttjat 1 550 MSEK av obligations-

utrymmet om 2 000 MSEK. Obligationen är noterad 

på Nasdaq OMX.  

Ställda säkerheter och 

ansvarsförbindelser 
Ställda säkerheter för moderbolaget 

Cabonline Group Holding AB (publ) har 

pantförskrivit sina aktier i Ixat Group Holding AB 

som säkerhet för sina förpliktelser under 

obligationslånet. 

Pantsättning av koncerninterna lån från Cabonline 

Group Holding AB (publ) till koncernbolag. 

Ställda säkerheter för koncernen 

Utöver ovanstående pantförskrivning har följande 

tillgångar ställts som säkerhet i enlighet med 

obligationsvillkoren; 

i. Pantsättning koncernbolags-aktier. 

ii. Företagshypotek genom företagsinteckningar i 

koncernbolag. 

iii. Pant i driftstillbehor enligt norsk rätt i 

koncernbolag.  

iv. Pantsättning av registrerade varumärken. 

Pågående tvister 

Sverigetaxi i Stockholm AB har en pågående tvist 

med en tidigare kund avseende utebliven betalning 

av utförda skoltransporter. Avtalet är nu avslutat. 

Tvistens värde uppgår till 20,3 MSEK exklusive 

ränta. Dom förväntas i målet från Stockholms 

tingsrätt den 9 mars 2018 och Sverigetaxi i 

Stockholm AB bedömer chanserna för ett 

framgångsrikt utfall som goda, även om rättsliga 

tvister alltid är förknippade med viss osäkerhet. 

Investeringar 
Årets investeringar utgörs i huvudsak av förvärven 

av Kovanen, Mankkaan Taksi och Inva-Taksi samt 

Örebro Läns Taxi och Taxi Väst. 

Kassaflöde och likvida medel 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till 117 MSEK (80) under rapportperioden 

januari-december 2017. Förändringen kan främst 

förklaras av en försämring av rörelsekapitalet för 

perioden. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 

till -453 MSEK (-32) under rapportperioden januari-

december 2017. Investeringarna är framförallt 

relaterade till förvärven av Örebro Läns Taxi, 

Kovanen, Mankkaan Taksi och Inva-Taksi samt Taxi 

Väst. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till 316 MSEK (-73) under rapportperioden januari-

december 2017. Denna förändring förklaras främst 

av upptagande av obligation 12 juni 2017. 

Notera att under perioden har omklassificeringar 

skett av poster i kassaflödet hänförliga till betalda 

tilläggsköpeskillingar samt förvärvade 

anläggningstillgångar. 

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 91 

MSEK (113).  

Koncernen hade vid periodens utgång en revolving 

credit facility motsvarande 200 MSEK (50), tillfullo 

outnyttjad (-).  

Anställda 
Antal anställda i koncernen vid periodens utgång 

uppgick till 1 577 (644). 

Moderbolaget 
Cabonline Group Holding AB (publ) är moderbolag i 

Cabonline Group Holding-koncernen. 

Verksamheten omfattar koncernledning samt 

finansiering av koncernens verksamhet. 

Styrelsen föreslår en utdelning om 0 SEK per aktie 

för 2017 (0). Bolaget har givet sin strategi och 

ägarstruktur i dagsläget ingen Utdelningspolicy. 

Väsentliga händelser efter periodens 

utgång 
Den 22 januari tillträdde Peter Viinapuu som VD för 

Cabonline Group Holding AB. 
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Finansiell rapportering 

Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag 

 

  

2017 2016 2017 2016

Belopp i MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 1 560 1 531 5 665 5 529

Aktiverat arbete för egen räkning 6 41 30 47

Övriga rörelseintäkter 4 13
1 566 1 576 5 695 5 590

Övriga externa kostnader -1 323 -1 481 -4 976 -5 108

Personalkostnader -143 -66 -437 -286

Avskrivningar av anläggningstillgångar -53 -51 -199 -175

Övriga rörelsekostnader mm -20 1 -32 0
-1 539 -1 596 -5 644 -5 569

Rörelseresultat 27 -20 51 21

Finansnetto -23 -31 -137 -99

Resultat före skatt 4 -51 -86 -78

Skatt -4 11 13 2

Periodens resultat 0 -41 -73 -76

Resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 1 -43 -74 -90

Innehav utan bestämmande inflytande -1 2 0 14

Periodens resultat 0 -41 -73 -76

Poster som kan omföras till periodens resultat
Periodens omräkningsdifferens -1 0 -1 4

Periodens totalresultat -1 -41 -74 -72

Totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 0 -43 -74 -86

Innehav utan bestämmande inflytande -1 2 0 14

Periodens totalresultat -1 -41 -74 -72
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 

 

2017 2016

Belopp i MSEK 31-Dec 31-Dec

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar (Not 1) 1 931 1 754

Materiella anläggningstillgångar 169 100

Andra finansiella anläggningstillgångar 10 3
Anläggningstillgångar 2 110 1 857

Övriga kortfristiga fordringar 460 346

Kassa och bank 91 113
Omsättningstillgångar 551 458

SUMMA TILLGÅNGAR 2 661 2 315

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 4 4

Övrigt tillskjutet kapital 385 352

Balanserat resultat inklusive periodens resultat -199 -129

Eget kapital hänförligt till

moderbolagets aktieägare 190 227

Innehav utan bestämmande inflytande 8 10

Eget kapital 198 237

Uppskjutna skatteskulder 90 112

Långfristiga skulder 1 663 1 316

Långfristiga skulder 1 753 1 427

Kortfristiga räntebärande skulder 47 37

Övriga kortfristiga skulder 662 614

Kortfristiga skulder 709 651

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 661 2 315

Not 1, Immateriella anläggningstillgångar

   Egen utvecklade immateriella tillgångar 152 73

   Goodwill 1 451 1 250

   Varumärken, licenser och liknande rättigheter 52 57

   Avtal med transportörer 274 368

   Övrigt 2 6

  Summa Immateriella anläggningstillgångar 1 931 1 754
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

 

  

2017 2016

Belopp i MSEK 31-Dec 31-Dec

Ingående eget kapital 237 280

Periodens resultat -73 -76

Periodens övriga totalresultat -1 4
Periodens totalresultat -74 -72

Transaktioner med aktieägare:

Moderbolagets aktieägare, mottaget aktieägartillskott 33

Innehav utan bestämmande inflytande 2 28

Utgående eget kapital 198 237

Hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 190 227

Innehav utan bestämmande inflytande 8 10

Totalt eget kapital 198 237

2017 2016 2017 2016

Belopp i MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 26 -20 50 21

Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 1 0

Justeringar för poster som 

inte ingår i kassaflödet 56 38 202 162

Ränta -21 11 -99 -57

Betald skatt 11 7 -35 -18

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 73 35 118 107

Kassaflöde från 

förändringar i rörelsekapital

Förändring i rörelsekapital 9 31 -2 -27

Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 66 117 80

Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 9 -453 -32

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 -99 316 -73

Periodens kassaflöde 44 -24 -20 -25

Likvida medel vid periodens början 48 134 113 134

Valutadifferens i likvida medel 0 3 -2 4

Likvida medel vid periodens slut 91 113 91 113
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Koncernens segmentsredovisning 

 

Not: Segmentsrapporteringen ej jämförbar med tidigare publicerade rapporter då definitionen av segmenten har 

förändrats.  

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag  

  

 

2017 2016 2017 2016

Belopp i MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning per segment

Sverige 1 378 1 379 4 956 4 918

Norge 297 306 916 913

Finland 165 0 281 0

Övrigt 168 160 643 591

Elimineringar och justeringar -447 -314 -1 131 -893

Koncernen 1 560 1 531 5 665 5 529
EBITDA per segment - 

före engångsposter

Sverige 94 73 354 275
Norge 1 4 4 33
Finland 14 0 27 0
Övrigt -22 -27 -91 -43

Elimineringar och justeringar 11 6 7 8

Koncernen 98 56 301 273

2017 2016 2017 2016

Belopp i MSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Övriga externa kostnader 0 -1 -1 -1

Rörelseresultat 0 -1 -1 -1

Ränteintäkter 22 0 48 0

Räntekostnader -24 -8 -67 -26

Resultat efter finansiella poster -2 -9 -20 -27

Koncernbidrag 95 27 95 27

Skatt -11 0 -17 0

Periodens resultat 82 17 59 0
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

  

Noter 

Företagsinformation 

Cabonline Group Holding AB (publ), 

organisationsnummer 559002–7156, med säte i 

Stockholm, Sverige. I denna rapport benämns 

Cabonline Group Holding AB (publ) antingen med 

sitt fulla namn eller som moderbolaget. 

Ägarförhållande 

Cabonline Group Holding AB (publ) ägs till 94% av 

riskkapitalfonden H.I.G. Europe Capital Partners II, 

som därmed har bestämmande inflytande över 

koncernen. Resterande 6% ägs av nuvarande och 

tidigare styrelseledamöter och ledningspersoner.  

H.I.G. Capital är ett globalt riskkapitalbolag som har 

specialiserat sig på investeringar i medelstora bolag. 

H.I.G. stöttar aktivt bolagens tillväxt genom 

produktutveckling, internationalisering och förvärv 

och har ett team med över 250 professionella 

investerare med erfarenhet av operativ ledning, 

teknik och finans, vilket bidrar till portföljbolagens 

utveckling. 

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är för koncernen upprättad i 

enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt 

tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Samma 

redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har 

tillämpats som i senaste årsredovisning.  

För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen vilket är i 

enlighet med bestämmelserna i RFR 2. Samma 

redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har 

tillämpats som i senaste årsredovisning. 

Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering 

lämnas såväl i noter som på annan plats i 

delårsrapporten. 

Nya redovisningsprinciper 2018 

Nedan beskrivs vilka nya redovisningsprinciper som 

tillämpas från och med 1 januari 2018. 

IFRS 9 Finansiella Instrument ersätter IAS 39 

Finansiella instrument: Redovisning och värdering. 

IFRS 9 innehåller en modell för klassificering och 

värdering av finansiella instrument, en framåt-

2017 2016

Belopp i MSEK 31-Dec 31-Dec

TILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag 656 656

Uppskjuten skattefordran 0 4
Anläggningstillgångar 656 660

Fordringar hos koncernföretag 1 578 27

Kassa och bank 2 0
Omsättningstillgångar 1 580 27

SUMMA TILLGÅNGAR 2 236 686

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 4 4

Överkursfond 352 352

Balanserat resultat -109 -14

Periodens resultat 59 0

Eget kapital 305 342

Långfristiga räntebärande skulder 1 532 0

Övriga långfristiga skulder 3 324

Långfristiga skulder 1 535 324

Skulder till koncernföretag 382 1

Övriga kortfristiga skulder 14 20

Kortfristiga skulder 396 21

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 236 686
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blickande nedskrivningsmodell för finansiella 

tillgångar och en väsentligt omarbetad ansats till 

säkringsredovisning.  

Klassificering och värdering under IFRS 9 är baserad 

på den affärsmodell ett företag tillämpar för 

förvaltningen av finansiella tillgångar och 

egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från 

den finansiella tillgången. Ändringen har ingen 

påverkan på värderingen av koncernens finansiella 

instrument. 

En förlustreserv ska redovisas för alla finansiella 

tillgångar som värderas till upplupet 

anskaffningsvärde eller till verkligt värde via övrigt 

totalresultat. Denna förlustreserv kommer inte vara 

väsentlig för koncernen eller moderbolaget. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är en ny 

intäktsstandard som ersätter befintliga standarder 

och uttalanden om intäkter. Intäktsredovisningen 

ska motsvara hur överföring av avtalade varor och 

tjänster sker till kunder. Och med belopp som 

motsvarar värdet av den ersättning som företaget 

förväntas erhålla i utbyte för dessa varor eller 

tjänster. Koncernens bedömning är att standarden 

inte medför någon väsentlig påverkan på 

koncernens nettoomsättning vare sig 

beloppsmässigt eller avseende skillnad i 

periodicitet.  

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 från och med   

1 januari 2019. Enligt den nya standarden ska 

leasetagare redovisa åtagandet att betala 

leasingavgifterna som en leasingskuld i 

balansräkningen. Rätten att nyttja den 

underliggande tillgången under leasingperioden 

redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången 

redovisas i resultatet liksom en ränta på 

leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas 

dels som betalning av ränta, dels som amortering 

av leasingskulden. Standarden undantar 

leasingavtal med en leaseperiod understigande 12 

månader (korttidsleasingavtal) och leasingavtal 

avseende tillgångar som har ett lågt värde.  

Under året har koncernen påbörjat utvärderingen 

av effekterna på standarden. Såväl redovisade 

tillgångar som skulder förväntas öka. Även 

resultaträkningen och finansieringsverksamheten i 

kassaflödesanalysen kommer att påverkas men 

någon tillförlitlig uppskattning av relevanta belopp 

har ännu inte kunnat göras. 

För ytterligare information hänvisas till Cabonline 

Group Holding AB:s (publ) hemsida 

www.cabonline.com, samt årsredovisningen för 

2016. 

Jämförelser angivna inom parentes avser 

motsvarande belopp föregående år förutom i 

avsnitt som beskriver finansiell ställning där 

jämförelserna avser utgången av föregående år. 

Alla belopp uttrycks i miljontals kronor (MSEK), om 

inget annat anges. 

Transaktioner med närstående 

Transaktioner med närstående har förekommit 

mellan H.I.G. Capital och koncernen motsvarande 

cirka 4 MSEK per kvartal, samt mellan 

moderbolaget och dess dotterbolag i form av 

utlåning av likvida medel och fakturering av interna 

administrativa tjänster.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för 

risker och osäkerhetsfaktorer. Väsentliga risker i 

verksamheten är kopplade till den allmänna 

konjunkturen som påverkar den underliggande 

efterfrågan på transporttjänster. En annan 

operationell risk är tillgången på förare som 

påverkar beläggningen på transportörernas bilar. 

Miljörisker är begränsade i nuläget men i en rad 

städer i Europa pågår diskussioner om 

begränsningar av biltrafik på olika sätt. Sådana 

begränsande bestämmelser kan påverka koncernen 

väsentligen, både positivt och negativt. 

Leasingverksamheten innebär en restvärdesrisk på 

leasingflottan. Koncernen har extern belåning vilket 

kan skapa framtida omfinansieringsrisker.   

För ytterligare information om koncernens risker 

och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Cabonline 

Group Holding AB:s (publ) hemsida 

www.cabonline.com, prospektet för moderbolagets 

obligation 2017 samt årsredovisningen för 2016. 
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Värdering till verkligt värde 

De enda poster som redovisas till verkligt värde är 

villkorade tilläggsköpeskillingar. Syftet med en 

värdering till verkligt värde är att uppskatta priset 

vid värderingstidpunkten för överlåtelse av skulden 

genom en transaktion under normala förhållanden 

mellan marknadsaktörer på aktuella 

marknadsvillkor.  

Förändringen under rapportperioden januari-

december 2017 kan förklaras av 43 MSEK i 

utbetalda villkorade tilläggsköpeskillingar, samt nya 

redovisade villkorade tilläggsköpeskillingar om 77 

MSEK, med anledning av förvärven Örebro Läns 

Taxi, Kovanen och Inva-Taksi samt Taxi Väst. 

 

 
 

Förvärvsanalyser 

Under året har koncernen genomfört förvärv av 

Kovanen, Mankkaan Taksi och Inva-Taksi i segment 

Finland samt Örebro Läns Taxi och Taxi Väst i 

segment Sverige. 

Kovanen, Mankkaan Taksi och Inva-Taksi 

 

Förvärven av Kovanen och Mankaan Taksi ingår i 

koncernen från den 30 juni 2017 och Inva-Taksi från 

den 31 juli 2017. Förvärven har bidragit till 

nettoomsättningen med 161 MSEK och EBITDA 

med 13 MSEK.  

 

Örebro Läns Taxi och Taxi Väst 

 

Förvärven av Örebro Läns Taxi ingår i koncernen 

från den 3 maj 2017 och Taxi Väst från den 1 

december 2017. Förvärven har bidragit till 

nettoomsättningen med 98 MSEK och EBITDA      

med 2 MSEK.  

Segmentsredovisning 

Koncernen rapporterar sin segmentsredovisning 

per land där koncernen har externa kunder; 

Sverige, Norge och Finland.  

Framåtriktad information 

Framåtriktad information i denna rapport baseras 

på ledningens förväntan vid tidpunkten för 

rapporten. Även om ledningen bedömer att 

förväntningarna är rimliga, är det inte någon garanti 

för att förväntningarna är eller kommer att visa sig 

vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall 

variera väsentligt jämfört med vad som framgår i 

den framtidsinriktade informationen beroende på 

bland annat ändrade marknadsförutsättningar för 

koncernens tjänster och mer generella ändrade 

förutsättningar avseende ekonomi, marknad och 

konkurrens, förändringar i lagkrav och andra 

politiska åtgärder och variationer i valutakurser. 

Cabonline Group Holding AB(publ) åtar sig inte att 

uppdatera eller rätta sådan framåtriktad 

information annat än vad som stipuleras i lag. 

  

2017 2016

Belopp i MSEK 31-Dec 31-Dec

Villkorade 

köpeskillingar
77 43

2017

Belopp i MSEK 31-Dec

Förvärvsanalys
Tillgångar 154

Skulder 69

Nettotillgångar 84

Koncerngoodwill 187

Förvärvspris 271

varav utbetald köpeskilling 205
varav tilläggsköpeskilling 66

2017

Belopp i MSEK 31-Dec

Förvärvsanalys
Tillgångar 51

Skulder 40

Nettotillgångar 11

Avtal transportör 15

Uppskjutna skatteskulder 2

Förvärvspris 24

varav utbetald köpeskilling 13
varav tilläggsköpeskilling 11
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Definitioner 

I koncernens finansiella rapporter används alternativa nyckeltal. Anledningen är att företagsledningen använder 

dessa nyckeltal för att bedöma koncernens finansiella utveckling.

 

Nettoomsättning 

Transportintäkter och Avtalsintäkter. 

EBITDA före engångsposter 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och 

engångsposter. 

EBITDA före engångsposter % 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och 

engångsposter i procent av nettoomsättningen. 

EBITDA  

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 

beräknas enligt definition i ”terms and conditions” 

för upptagande av obligationslån.  

EBITDA marginal % 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i 

procent av nettoomsättningen. 

Rörelseresultat 

Resultat före finansiella poster och skatt. 

 

Rörelseresultat marginal % 

Resultat före finansiella poster och skatt i procent 

av nettoomsättningen. 

Resultat före skatt 

Resultat efter finansnetto.  

Nettoskuld 

Likvida medel och räntebärande fordringar minus 

räntebärande skulder.  

Nettoskuldsättningsgrad 

Nettoskuldsättningsgrad beräknas i enlighet med 

”terms and conditions” för upptagande av 

obligationslån. För ytterligare information hänvisas 

till Cabonline Group Holding AB:s (publ) hemsida 

www.cabonline.com 

Antal anställda 

Antal anställda vid periodens utgång.
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Detta är Cabonline Group Holding-koncernen 

Historik 
Cabonline Group Holding AB (publ) bildades den 3 februari 2015 och har som verksamhet att äga och förvalta 

aktier i underkoncernen Cabonline Group där bolaget är moderbolag. Cabonline Group grundades 1989 och är 

en teknik- och serviceleverantör till taxibranschen. 

Affärsmodell 
Åkerierna får genom Cabonline Group tillgång till kundavtal, varumärken, teknikutveckling, stordriftsfördelar och 

infrastruktur. Den allmänna konjunkturen påverkar den underliggande efterfrågan på transporttjänster. En tydlig 

säsongsvariation är sommarmånaderna då normalt efterfrågan minskar. 

Finansiell kalender 
Cabonline Group Holdings reviderade årsredovisning kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor och 

webbplats senast den 4 april 2018.                                                                                                                                       

18 april 2018 Årsstämma                                                                                                                                                          

17 maj  2018 Delårsrapport januari-mars 2018                                                                                                                   

23 aug  2018 Delårsrapport januari-juni 2018                                                                                                                      

22 nov  2018 Delårsrapport januari-september 2018                                                                                                         

25 feb   2019 Bokslutskommuniké januari-december 2018                                                                                                   

Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Cabonline Group Holding AB:s (publ) 

hemsida, www.cabonline.com 

För ytterligare information kontakta: 

Olof Fransson, CFO  

Tel +46 (0)70 517 20 22 

E-post: olof.fransson@cabonline.com 

Cabonline Group Holding AB (publ) 

BOX 16017, 103 21 Stockholm 

Försäkran 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Cabonline Group Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt 

lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om finansiella instrument. Delårsrapporten för      

1 januari-31 december 2017 lämnades för offentliggörande den 28 februari 2018. 

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 

och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm, 28 februari 2018 

 

 

Jon Risfelt   Peter Viinapuu 

Styrelseordförande Verkställande direktör 

 

 

James Mitchell  Carl Harring  Andreas Rosenlew 

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot      

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.    

http://www.cabonline.com/ixat-intressenter
mailto:olof.fransson@cabonline.com
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