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Januari-mars 2018 
 

 

▪ Nettoomsättningen uppgick till 1 567 MSEK (1 438) 

▪ Rörelseresultatet uppgick till 22 MSEK (18) 

▪ Resultatet före skatt uppgick till 6 MSEK (-6) 

▪ EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 93 MSEK (73) 

▪ EBITDA uppgick till 78 MSEK (63) 

▪ Periodens kassaflöde uppgick till 57 MSEK (-31) 

  

Väsentliga händelser för koncernen under första kvartalet 
Den 22 januari tillträdde Peter Viinapuu som VD för Cabonline Group Holding AB.  

Den 9 mars dömde Stockholms tingsrätt till Cabonlines fördel i tvisten med Täby kommun. Domen har ännu ej 

vunnit laga kraft. Domen är överklagad. 

Finansiell översikt koncernen 

 
 

 

  

2018 2017 2017

Belopp i MSEK jan-mar jan-mar jan-dec

Nettoomsättning 1 567 1 438 5 665

Rörelseresultat 22 18 51

Rörelsemarginal % 1,4% 1,3% 0,9%

Resultat före skatt 6 -6 -86

Periodens resultat -2 2 -73

EBITDA före jämförelsestörande poster 93 73 301

EBITDA före jämförelsestörande poster % 5,9% 5,1% 5,3%

EBITDA 78 63 250

EBITDA-marginal % 5,0% 4,4% 4,4%

Periodens kassaflöde 61 -31 -20

Balansomslutning 2 715 2 452 2 660
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VD har ordet 

Ett starkt första kvartal 
Cabonline inledde 2018 med ett glädjande starkt 

resultat under första kvartalet, jämfört med förra 

året. Förvärven som gjorts har utvecklats enligt våra 

förväntningar och kontrakten inom den offentliga 

sektorn har haft en god lönsamhet. Dessutom har vi 

höjt vår egen operationella effektivitet och fått ner 

kostnaderna som resultat av det besparingsprogram 

som lanserades under sista kvartalet 2017. 

Avreglering innebär högre krav och 

nya affärer 
Cabonline har ett bra utgångsläge nu när 

avregleringen av taxilagstiftningen är på gång i både 

Finland och Norge (liksom i Danmark), om än i litet 

olika takt. I Finland startar avregleringen den 1 juli i 

år, vilket innebär att vi och ledningen för vår finska 

verksamhet arbetar hårt med att förbereda oss inför 

förändringarna. Jag har själv på nära håll sett 

avregleringarnas effekter på flyget på 90-talet och 

för järnvägen de senaste åren. Jag vet därför vad det 

leder till i form av innovationer och förnyelse av 

alternativen för dem som reser och vilka krav på 

effektivisering och högre kvalitet det ställer.  

Det handlar om att vara väl förberedd och göra sin 

hemläxa ordentligt för att vara så väl positionerad 

som möjligt inför de nya affärsmöjligheter som 

öppnar sig.  

Min uppfattning är att vi inom taxibranschen har en 

hel del att arbeta med både när det gäller kvalitet 

och effektivitet. Inom Cabonline har vi väldigt många 

mycket nöjda kunder och resenärer, vilket syns i de 

tusentals höga betyg på förare, bilar och appar som 

vi får kontinuerligt. Men det finns också kunder som 

av olika skäl inte är nöjda. Vi har därför under 

kvartalet tagit en rad initiativ för att höja kvaliteten 

som inbegriper service, bemötande och upplevelse 

av resan.   

Det handlar också om att vi måste bli mer effektiva. 

Taxibranschen har i genomsnitt en beläggningsgrad 

på ca 40 procent. Det innebär att ungefär halva 

produktionsapparaten inte används vid en given 

tidpunkt. Här finns en potential som rätt utnyttjad 

kan bidra till att öka åkarnas, förarnas och 

Cabonlines lönsamhet. 

Balans och förnyelse 
Den s k ”balansplattan” är vårt verktyg för att 

säkerställa att vi levererar värde i sex kritiskt viktiga 

perspektiv för Cabonline: hållbar lönsamhet, nöjda 

kunder, engagerade medarbetare, engagerade 

åkare, operationell excellens samt trygghet och 

säkerhet. Den är idag utgångspunkten för de 

business review-möten som genomförs månadsvis 

med ledningarna för samtliga verksamhetsområden. 

Avsikten är att formulera mål för koncernen i alla 

dessa avseenden och bryta ned dem för varje del av 

verksamheten, ytterst på team- och individnivå. För 

att kunna bygga världens bästa taxibolag krävs det 

uthållighet och systematik. Det förutsätter ett stort 

antal små steg i rätt riktning. Enstaka gånger kan 

man råka trampa fel men kan då enkelt backa 

tillbaka. Med många små steg kan man ändå 

åstadkomma stora förändringar på relativt kort tid. 

Evolutionen resulterar i en slags revolution, men där 

förändringarna är väl förankrade.  

Samtidigt måste vi bygga in en förändringsvilja i vår 

företagskultur där vi ständigt utmanar oss själva. 

Förutsättningen för framgångsrika operationella 

transportverksamheter är att de präglas av rutiner, 

processer och repetition. Risken är dock att det 

skapar en slags konservatism som bromsar förnyelse: 

om man gör som man alltid har gjort, då förblir det 

som det alltid har varit. Men en sak kan vi vara helt 

säkra på – världen kommer att se annorlunda ut 

imorgon. Det måste vi kunna ta in som ledare och 

medarbetare, inte se det som ett hot, utan som en 

möjlighet att utvecklas och skapa nya affärer. Vi 

måste våga ta oss utanför vår egen bekvämlighetzon. 

Också här har vi ett arbete att göra som nu har 

inletts.  

Organisationen anpassad för nya 

utmaningar 
Cabonlines resa kommer att kräva investeringar, 

både i människor och i teknik. Det handlar om 

kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och åkar- 

och förarutbildning. Det råder också brist på förare 

idag och vi behöver arbeta för att det skall bli mer 

attraktivt att jobba med taxi och titta på nya 

metoder för att rekrytera. Cabonlines koncernlednig 

har därför kompletterats med en HR-ansvarig, 

Charlotte Witt, med erfarenhet från bl a ÅF och 
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SSAB.Andra delar handlar om vår tekniska utveckling. 

Cabonline har en stark teknikplattform, hög 

utvecklingskapacitet och stora datavolymer. Det ska 

vi bl a använda för att skapa än mer automatiserade 

och intelligenta processer inom t ex trafikledning, 

stärka matchningen mellan kunder och bilar och 

därmed öka beläggningsgraden. För att förstärka det 

arbetet har Cabonlines IT-avdelning delats upp i två 

enheter: en med ansvar för IT-infrastrukturen, ledd 

av Kristofer Signer, och en med ansvar för Cabonlines 

affärs- och produktutveckling, ledd av Anders 

Karlsson.  

 

Peter Viinapuu 

VD och koncernchef 
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Finansiell översikt över perioden 

Januari – mars 
Nettoomsättningen har ökat i jämförelse med 

samma period föregående år och uppgick till 1 567 

MSEK (1 438). Tillväxten förklaras främst av de 

förvärv som har genomförts under det senaste året 

(Örebro Läns Taxi, Mankkaan Taksi, Kovanen, Inva-

Taksi och Taxi Väst). Omsättningen i Norge har 

minskat något till följd av färre antal bilar. Även de 

södra och västra delarna av Sverige uppvisar något 

lägre omsättning till följd av förlorade offentliga 

uppdrag. Nettoomsättningen fördelar sig på 

transportintäkter 1 367 MSEK, avtalsintäkter 168 

MSEK och övriga intäkter 31 MSEK. 

Kostnadsmassans struktur påverkas väsentligt av 

förvärven av de finska verksamheterna då dessa 

bedriver egen åkeriverksamhet. Andelen 

personalkostnader ökar som en konsekvens av att 

ett stort antal förare är anställda i dessa bolag. 

Ökningen i personalkostnader kan också till viss del 

förklaras av att externa konsulter har ersatts med 

egen personal, både inom kundtjänst men också 

inom utveckling.  

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 22 MSEK 

(18). Resultatet jämfört med samma period 

föregående år påverkas av ökade avskrivningar till 

följd av leasingflottan och egenutvecklade 

immateriella tillgångar 

Organiskt har kostnadsmassan minskat till följ av 

kostnadsbesparingar i taxiverksamheterna (till viss 

del drivet av kostnadssynergier i tidigare förvärvade 

bolag) samt lägre centrala kostnader. 

EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 

93 MSEK (73). Förstärkningen jämfört med samma 

period föregående år kan dels förklaras av ovan 

nämnda förvärv, men också god resultatutveckling i 

de svenska taxiverksamheterna. 

EBITDA efter jämförelsestörande poster uppgick till 

78 MSEK (63). Jämförelsestörande poster för 

perioden uppgick till -15 MSEK (-10) och relaterar 

bland annat till strategisk rådgivning, 

omstruktureringskostnader (främst 

avgångsvederlag och konsultkostnader) samt 

förvärvsrelaterade kostnader. 

Resultatet före skatt uppgick till 6 MSEK (-6). 

Periodens inkomstskatt uppgick till – 8 MSEK (8) 

och den ökade skattekostnaden avser till störst del 

justering av tidigare års värden avseende 

uppskjuten skatteskuld.  

Finansiella intäkter uppgick till 8 MSEK (1) och avser  

till större del valutakursvinster. 

Med jämförelsestörande poster avses poster som 

inte anses återspegla den underliggande 

verksamheten. Poster som faller inom denna 

definition är kostnader kopplade till omfinansiering, 

större förvärv, omstrukturering, strategiska projekt 

samt teknikskifte när en hel flotta berörs (ej 

löpande utbyte av teknik). 

Specifikation jämförelsestörande 

poster  

 

Strategisk rådgivning avser kostnader fakturerade 

från HIG Capital för konsulttjänster inom frågor som 

rör bland annat affärsplanering , uppföljning och 

förvärv. Avtal med HIG Capital avseende dessa 

tjänster finns.

 

2018 2017 2017

Belopp i MSEK jan-mar jan-mar jan-dec

EBITDA före jämförelsestörande poster 93 73 301

H.I.G Capital - strategisk rådgivning -4 -4 -16

Förvärvsrelaterade kostnader -2 -1 -10

Finansieringsrelaterade kostnader 0 0 -4

Omprofiliering 0 0 -1

Omstrukturering -7 -2 -17

Övrigt -2 -3 -3

Summa jämförelsestörande poster -15 -10 -51

EBITDA 78 63 250
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Segmentinformation 

 

 

Sverige 

Nettoomsättningen uppgick till 1 274 MSEK (1 162), 

rörelseresultatet till 31 MSEK (27) och EBITDA före 

jämförelsestörande poster till 107 MSEK (91). 

Den goda resultatutvecklingen förklaras av såväl 

förvärven under 2017 (Örebro Läns Taxi & Taxi 

Väst) samt resultatförbättring i verksamheten 

exklusive förvärv. Resultatutvecklingen i 

verksamheten exklusive förvärv är framförallt 

driven av ökad lönsamhet på offentliga kontrakt 

samt hög efterfrågan på företagstjänster såsom 

Flygtaxi, drivet av den goda konjunkturen och ett 

ännu starkare leveransnätverk runtom landet. 

Utöver detta har även kostnadsbasen i den 

befintliga verksamheten minskat till följd av 

synergier i tidigare förvärv samt ökad operationell 

effektivitet. 

Norge 

Nettoomsättningen uppgick till 201 MSEK (228), 

rörelseresultatet till -2 MSEK (0) och EBITDA före 

jämförelsestörande poster till 1 MSEK (4).

 

Den negativa utvecklingen i Norge förklaras främst 

av nya kontrakt med låga priser som startades upp 

under 2017. Lanseringen av dessa kontrakt har 

bidragit till såväl förlust av bilar som lägre 

lönsamhet. Cabonline arbetar intensivt för att öka 

leveransförmågan på dessa offentliga kontrakt. 

Kostnadsbasen i Norge har minskat något jämfört 

med samma period föregående år men är fortsatt 

hög i historisk jämförelse, framförallt på grund av 

höga kostnader för inhyrd personal. 

Finland 

Nettoomsättningen uppgick till 78 MSEK (0), 

rörelseresultatet till -5 MSEK (0) och EBITDA före 

jämförelsestörande poster till 9 MSEK (1). 

De finska verksamheterna (Mankkaan Taksi, 

Kovanen & Inva-Taksi) förvärvades under 2017 och 

har sedan dess utvecklats positivt. Det pågår ett 

omfattande arbete med att integrera bolagen i 

koncernen och rusta för den kommande 

avregleringen den 1 juli. 

jan-mar 2017 Sverige Norge Finland Övrigt Elim Totalt

Nettomsättning 1 162 228 0 143 -95 1 438

Extern omsättning 1 148 228 0 62 0 1 438

EBITDA före jämförelsestörande poster 91 4 1 -16 -7 73

Jämförelsestörande poster -53 -1 -1 45 0 -10

EBITDA 38 3 0 29 -7 63

Avskrivningar -11 -3 0 -31 0 -45

Andel av resultat från intresseföretag 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat 27 -0 0 -2 -7 18

jan-mar 2018 Sverige Norge Finland Övrigt Elim Totalt

Nettomsättning 1 274 201 78 157 -143 1 567

Extern omsättning 1 237 201 78 51 0 1 567

EBITDA före jämförelsestörande poster 107 1 9 -18 -6 93

Jämförelsestörande poster -63 -2 -3 53 0 -15

EBITDA 44 -1 6 35 -6 78

Avskrivningar -13 -1 -11 -33 2 -56

Andel av resultat från intresseföretag 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat 31 -2 -5 3 -5 22

Nettoomsättning fördelat per väsentligt 

intäktsslag jan-mar 2018

Transportintäkter 1 071 184 73 39 0 1 367

Avtalsintäkter 145 19 0 5 0 168

Övriga intäkter 21 -2 5 8 0 31

Totalt 1 237 201 78 52 0 1 567
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Övrigt 

Nettoomsättningen uppgick till 157 MSEK (143), 

rörelseresultatet till 3 MSEK (-2) och EBITDA före 

jämförelsestörande poster till -18 MSEK (-16). 

Ökningen i nettoomsättning är främst driven av 

ökad intern försäljning mellan segmenten, vilket 

också reflekteras i de ökade elimineringarna.  Den 

positiva resultatutvecklingen är främst ett resultat 

av högre försäljning av taxametersystem samt 

större rabatter på inköp. 

Finansiell ställning  
Koncernens balansomslutning uppgick till 2 715 

MSEK per 31 mars 2018 (2 452). Koncernens 

nettoskuld uppgick till 1 480 MSEK per 31 mars 

2018. Per 31 mars 2018 uppgick koncernens 

nettoskuldsättningsgrad till 4,6. 

Koncernen har utnyttjat 1 550 MSEK av 

obligationsutrymmet om 2 000 MSEK. Obligationen 

är noterad på Nasdaq OMX. Marknadsvärdet per 31 

mars 2018 var 1 560 MSEK, kurs 100,63. 

Ställda säkerheter och 

eventualförpliktelser 
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. 

Karaktären och omfattningen av ställda säkerheter 

och eventualförpliktelser är oförändrade sedan 

december 2017. 

Pågående tvister 

Sverigetaxi i Stockholm AB som är ett helägt 

dotterbolag i Cabonlinekoncernen 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. Stockholms tingsrätt dömde den 9 

mars 2018 till Sverigetaxi i Stockholm ABs fördel. 

Bolaget har under år 2017 reserverat 5,0 MSEK för 

osäkra kundfordringar kopplade till tvisten som 

kommer att intäktsföras om domen vinner laga 

kraft. Domen är överklagad. 

Investeringar 
Under rapportperioden januari tom mars 2018 har 

investeringar uppgått till totalt 19 MSEK (11) avser 

egenutvecklade immateriella tillgångar samt inköp 

av nytt taxametersystem. 

Kassaflöde och likvida medel 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till 88 MSEK (-15) under rapportperioden 

januari-mars 2018. Förändringen kan främst 

förklaras av en förbättring av rörelsekapitalet samt 

lägre skattebetalningar för perioden. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 

till -19 MSEK (-11) under rapportperioden januari-

mars 2018. Förändringen kan främst förklaras av 

ökade investeringar i materiella 

anläggningstillgångar för perioden. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till -12 MSEK (-5) under rapportperioden januari-

mars 2018. Förändringen kan främst förklaras av 

ökade amorteringar för perioden. 

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 152 

MSEK (81) under rapportperioden januari-mars 

2018. 

Koncernen hade vid periodens utgång en revolving 

credit facility motsvarande 200 MSEK (200), 

utnyttjad till 0 MSEK (0).  

Anställda 
Antal anställda i koncernen vid periodens utgång 

uppgick till 1 441 och 741 för motsvarande period 

föregående år. 
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Moderbolaget 
Cabonline Group Holding AB (publ) är moderbolag i 

Cabonline Group Holding-koncernen. 

Verksamheten omfattar koncernledning samt 

finansiering av koncernens verksamhet. 

Väsentliga händelser efter periodens 

utgång 
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens 

utgång. 

 

Räkenskaper 

Koncernens rapport över totalresultatet  

 

 

2018 2017 2017

Belopp i KSEK jan-mar jan-mar jan-dec

Nettoomsättning 1 567 487 1 438 036 5 665 152

Aktiverat arbete för egen räkning 6 967 10 900 29 777

Övriga externa kostnader -1 353 742 -1 302 694 -5 003 146

Personalkostnader -142 746 -83 258 -436 927

Avskrivningar av anläggningstillgångar -56 105 -45 195 -199 166

Övriga rörelsekostnader 0 -252 -5 939

Andel av resultat från intresseföretag 127 4 1 005

Rörelseresultat 21 988 17 541 50 756

Finansiella intäkter 8 380 539 8 250

Finansiella kostnader -24 697 -24 519 -145 432

Resultat efter finansiella poster 5 671 -6 439 -86 426

Resultat före skatt 5 671 -6 439 -86 426

Inkomstskatt -7 830 8 137 13 462

Periodens resultat -2 159 1 698 -72 964

Periodens resultat hänförligt till:    

Moderföretagets aktieägare -2 651 1 196 -73 415

Innehav utan bestämmande inflyttande 492 502 451

Summa periodens resultat -2 159 1 698 -72 964

Övrigt totalresultat    

Poster som kan omföras till periodens resultat

Periodens omräkningsdifferens 3 547 -280 785

Periodens totalresultat 1 388 1 418 -72 179

 

Periodens totalresultat hänförligt till:    

Moderföretagets aktieägare 896 916 -72 630

Innehav utan bestämmande inflyttande 492 502 451

Summa totalresultat för perioden 1 388 1 418 -72 179
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Koncernens balansräkning 

 

 

 

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 928 462 1 931 066

Materiella anläggningstillgångar 163 622 169 303

Andelar i intresseföretag 3 742 2 979

Uppskjutna skattefodringar 7 701 0

Övriga finansiella fordringar 1 629 943

Summa anläggningstillgångar 2 105 156 2 104 291

Omsättningstillgångar

Varulager 4 967 8 792

Kundfordringar 280 106 289 530

Övriga fordringar 59 091 78 875

Aktuella skattefordringar 5 825 488

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107 960 87 076

Kassa och bank 151 651 90 517

Summa omsättningstillgångar 609 600 555 278

SUMMA TILLGÅNGAR 2 714 756 2 659 569

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 3 556 3 556

Övrigt tillskjutet kapital 385 498 385 498

Reserver 4 618 1 071

Balanserat resultat inkl periodens resultat -200 885 -199 517

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 192 787 190 608

Innehav utan bestämmande inflytande 6 991 7 782

Summa eget kapital 199 778 198 390

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 1 582 397 1 592 616

Uppskjutna skatteskulder 100 491 85 885

Övriga långfristiga skulder 3 893 2 951

Summa långfristiga skulder 1 686 781 1 681 452

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 49 622 47 198

Leverantörsskulder 135 174 91 198

Aktuella skatteskulder 10 531 0

Övriga skulder 172 898 140 601

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 459 972 500 730

Summa kortfristiga skulder 828 197 779 727

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 714 756 2 659 569
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 

 

 

Aktie-

kapital

Övrigt

tillskjutet

kapital Reserver

Balanserad

resultat Summa

Innehav utan

bestämm-

ande

inflytande

Summa

eget kapital

Ingående balans        

per 1 januari 2017 3 556 352 013 286 -128 957 226 898 10 187 237 085

        

Totalresultat        

Periodens resultat 1 196 1 196 502 1 698

Övrigt totalresultat -280 -280 -280

Summa totalresultat 0 0 -280 1 196 916 502 1 418

        

Transaktioner med aktieägare:        

Förändring av minoritetens andel 0 4 225 4 225

Utgående balans 

per 31 mars 2017 3 556 352 013 6 -127 761 227 813 14 914 242 727

Ingående balans 

per 1 januari 2018 3 556 385 498 1 071 -199 516 190 608 7 782 198 390

       

Totalresultat        

Periodens resultat -2 651 -2 651 492 -2 159

Övrigt totalresultat 3 547 3 547 3 547

Summa totalresultat 0 0 3 547 -2 651 896 492 1 388

        

Transaktioner med aktieägare:        

Förändring av minoritetens andel 1 283 1 283 -1 283 0

Utgående balans 

per 31 mars 2018 3 556 385 498 4 618 -200 884 192 787 6 991 199 778

Reserver avser i sin helhet 

omräkningsdifferenser
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Koncernens rapport över kassaflöden 

 

2018 2017 2017

Belopp i KSEK jan-mar jan-mar jan-dec

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat 21 988 17 537 50 756

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 56 284 45 878 199 179

Betald ränta -21 296 -18 042 -96 906

Erhållen ränta 550 539 3 838

Betald skatt -10 570 -34 537 -40 700

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 46 956 11 375 116 167

förändringar av rörelsekapital    

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 3 838 324 -4 765

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 13 697 -165 859 -65 544

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 23 050 139 197 52 972

Kassaflöde från den löpande verksamheten 87 541 -14 963 98 830

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av rörelse - - -203 235

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -18 197 -10 603 -58 949

Förvärv av finansiella tillgångar -676 -365 -919

Försäljning av anläggningstillgångar - - 2 386

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 873 -10 968 -260 717

Finansieringsverksamheten

Betalning av finansiell leasing -7 750 -5 266 -28 832

Upptagande av lån - - 1 560 000

Amortering av lån -4 145 - -1 389 257

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 895 -5 266 141 911

    

Periodens kassaflöde 56 773 -31 197 -19 976

Likvida medel vid periodens början 90 517 112 619 112 619

Kursdifferens i likvida medel 4 361 -493 -2 126

Likvida medel vid periodens slut 151 651 80 929 90 517
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Moderbolagets resultaträkning 

 

Moderbolagets balansräkning 

 

 

Belopp i KSEK 2018 2017 2017

jan-mar jan-mar jan-dec

Rörelsens intäkter - - -

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -645 -3 -725

Personalkostnader -1 347 0 -460

Rörelseresultat -1 992 -3 -1 185

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 21 313 0 47 835

Räntekostnader och liknande resultatposter -23 189 -6 477 -66 689

Resultat efter finansiella poster -3 868 -6 480 -20 039

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag 0 0 75 878

Avsätting till periodiseringsfond 0 0 -9 510

Resultat före skatt -3 868 -6 480 46 329

Skatt på peiodens resultat -10 193

Periodens resultat -3 868 -6 480 36 136

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 655 668 655 668

Summa finansiella anläggningstillgångar 655 668 655 668

Summa anläggningstillgångar 655 668 655 668

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 1 782 010 1 763 071

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 60 75

Summa kortfristiga fordringar 1 782 070 1 763 146

Kassa och bank - -

Summa omsättningstillgångar 1 782 070 1 763 146

SUMMA TILLGÅNGAR 2 437 738 2 418 814
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Moderbolagets balansräkning 

 

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 556 3 556

Summa bundet eget kapital 3 556 3 556

Fritt eget kapital

Överkursfond 352 013 352 013

Balanserad vinst eller förlust 22 245 -13 890

Periodens resultat -3 868 36 136

Summa fritt eget kapital 370 390 374 259

Summa eget kapital 373 946 377 815

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 9 510 9 510

Summa obeskattade reserver 9 510 9 510

Långfristiga skulder

Obligationslån 1 533 861 1 532 609

Summa långfristiga skulder 1 533 861 1 532 609

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 219 38

Skulder till koncernföretag 508 620 487 839

Aktuell skatteskuld 6 277 6 277

Övriga kortfristiga skulder 363 115

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 942 4 611

Summa kortfrista skulder 520 421 498 880

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 437 738 2 418 814
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Noter 

Företagsinformation 

Cabonline Group Holding AB (publ), 

organisationsnummer 559002–7156, har 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 93% av 

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

som därmed har bestämmande inflytande över 

koncernen. Resterande 7% 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. Förutom 

de ändringar som beskrivs nedan. 

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-

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 kassaflöden 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 är inte 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 koncer-

nens nettoomsättning vare sig beloppsmässigt eller 

avseende skillnad i periodicitet.  

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder  

IFRS 15 medför nya krav avseende redovisning av 

intäkter och ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 

Entreprenadavtal samt flera relaterade tolkningar. 

Den nya standarden ger mer detaljerad vägledning 

inom många områden som tidigare inte framgått av 

gällande IFRS, bland annat om hur man redovisar 

avtal med flera prestationsåtaganden, rörlig 

prissättning, kundens returrätt mm.  

IFRS 15 tillämpas av koncernen från och med 

aktuellt räkenskapsår, vilket började den 1 januari 

2018. Koncernen har valt att tillämpa standarden 

med tillämpning av en framåtriktad retroaktiv 

övergång i enlighet med IFRS 15.   

Koncernens har analyserat effekterna av IFRS 15. 

Koncernens intäktsströmmar har analyserats med 

utgångspunkt utifrån standardens femstegsmodell. 

Väsentliga intäktsströmmar som har analyserats är 

transportintäkter och avtalsintäkter. 

Transportintäkter är koncernens huvudsakliga 

intäktsström och utgörs av intäkter från utförda 

transporttjänster. Koncernens bedömning är att 

avtalet med kund uppstår i samband med att resa 

påbörjas. Avtalen innehåller ett 

prestationsåtagande, att utföra persontransport, 
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vilket uppfylls över tid i takt med att transporten 

utförs. I vissa avtal, avseende de offentliga 

uppdragen, kan Cabonline föreläggas 

kvalitetsavdrag då vissa parametrar i avtalet ej 

uppnås. Cabonline har tidigare redovisat dessa 

kvalitetsavdrag som en kostnad, men har som en 

följd av implementeringen av IFRS 15 övergått till 

att redovisa kvalitetsavdrag, om de skulle uppstå, 

som en reduktion av intäkten. Det är fortsatt 

Cabonlines bedömning att koncernen agerar som 

huvudman även för de transporttjänster som utförs 

av anslutna transportörer. Bedömningen grundar 

sig på att koncernen genom avtalet med 

transportören kontrollerar den tjänst som utförs till 

kund genom att kontrollera bl.a. prissättning och 

varumärket. Cabonline har dessutom det 

huvudsakliga ansvaret att leverera tjänsten samt 

bär i viss utsträckning också kreditrisken. Som en 

del av analysen av kriterierna för om Cabonline 

agerar som huvudman har koncernen gjort 

bedömningen att även ersättning som betalas 

kontant till transportören omfattas av 

huvudmannaskapet och ska därmed inkluderas i 

nettoomsättning och den relaterade kostnaden 

som övrig extern kostnad. Koncernens bedömning 

grundar sig på att Cabonline har kontroll över de 

tjänster som utförs av transportörerna, vilket inte 

påverkas av hur slutkunden väljer att betala.   

Avtalsintäkter är de avgifter som transportörerna 

betalar för att vara anslutna till Cabonline och 

nyttja koncernens tjänster. Avtalets längd 

överensstämmer normalt med 

uppsägningsperioden. Prestationsåtagandet utgörs 

av åtagandet att anvisa transportuppdrag till 

kunden där koncernen har ett åtagande att hela 

tiden finnas tillgänglig för att kunna utföra tjänsten 

oavsett om tjänsten nyttjas av kunden. Kontrollen 

bedöms därmed överföras till kunden över tid, i 

takt med att Cabonline utför tjänsten.  

Tidpunkten för intäktsredovisning överensstämmer 

med nuvarande redovisningsprincip, vilket innebär 

över tid. Däremot har principerna för presentation 

av eventuella kvalitetsavdrag samt ersättning som 

erläggs kontant till transportören ändrats. 

Koncernen inte haft några effekter vid tillämpning 

av IFRS 15 som påverkar eget kapital per 2018-01-

01. Tillämpning av IFRS 15 har även medfört 

utökade upplysningskrav. Till årsredovisningen 

tillkommer ytterligare upplysningskrav.  

 

Nedan beskrivs hur Rapport över resultatet för Q1 

2018 skulle ha presenterats enligt tidigare 

principer: 

 

I koncernens rapport över totalresultatet för 

perioden januari-mars 2017 har jämförelsetalen 

räknats om för att anpassas till de nya principerna i 

IFRS 15 så som de används under 2018. Koncernen 

har valt att justera jämförelsetalen för att öka 

jämförbarheten mellan perioderna. 

 Då IFRS 15 började tillämpas i koncernen först från 

och med den 1 januari 2018 vill koncernen 

understryka att omräkningen endast har gjorts i ett 

jämförande syfte och att den tidigare utgivna 

kvartalsrapporten för första kvartalet 2017 

återspeglar resultatet för perioden med dåvarande 

redovisningsprinciper. 

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. 

Belopp i KSEK IAS 18 Kontanter

Kvalitets-

avdrag IFRS 15

Nettoomsättning 1 508 633 73 507 -14 653 1 567 487

Aktiverat arbete för 

annans räkning
6 967 6 967

Externa kostnader -1 294 888 -73 507 14 653 -1 353 742

Personal- kostnader -142 746 -142 746

Avskrivningar -56 105 -56 105

Andel från 

intresseföretag
127 127

Rörelseresultat 21 988 0 0 21 988
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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 (4), samt mellan moderbolaget och 

dess dotterbolag i form av utlåning av likvida medel 

och fakturering av interna administrativa tjänster.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncernen verkar på transportmarknaden och är 

exponerade för svängningar i konjunkturen som 

påverkar kundernas inköpsbeteende. Det föreligger 

en risk att koncernen skulle påverkas negativt av ett 

ändrat inköpsbeteende till en följd av 

makroekonomiska förändringar. Det finns en risk 

att taxinäringen påverkas negativt av ökade 

miljökrav från både konsumenter och lagstiftare. 

Politiska beslut även i övrigt, ökad eller förändrad 

reglering och andra beslut utanför bolagets kontroll 

kan påverka verksamheten. Vidare verkar 

koncernen på en konkurrensutsatt marknad med 

både nya och gamla aktörer i taxibranschen. Det 

finns risker kopplade till att den absoluta 

majoriteten av koncernens åkare och förare inte är 

anställda utan enbart anslutna via avtal vilket skulle 

kunna leda till avhopp och betydande variationer i 

antal bilar och därmed i lönsamheten. Offentliga 

transporter är eller kan bli en konkurrent om 

slutkunderna. Det finns en risk kopplat till 

beroendet av ett antal större kontrakt som är 

viktiga för koncernens lönsamhet. Tekniken i 

branschen förändras snabbt och en risk är att 

koncernen är beroende av att kunna erbjuda 

konkurrenskraftig teknik. Koncernen är exponerad 

för datasäkerhetsrisker, bland annat kopplade till 

ikraftträdandet av GDPR den 25 maj 2018. Vidare 

finns risker förknippade med t.ex. incidenter eller 

andra olämpliga beteenden hos anslutna åkare och 

förare vilket skulle kunna skada koncernens 

varumärken, leda till negativ mediabevakning och 

därmed påverka verksamheten negativt. 

Finansiella risker är kopplade bland annat till en 

restvärdesrisk i leasingflottan. Koncernen är utsatt 

för ränterisk då kostnaden för en stor del av dess 

finansiering är beroende av gällande 

marknadsräntor. Det föreligger en finansieringsrisk 

eftersom den utgivna obligationen behöver 

omfinansieras år 2020 och tillgången till riskkapital 

inte kan garanteras. 

Taximarknaden i Finland avregleras den 1 juli 2018. 

Detta innebär en stor förändring i hur olika aktörer 

såsom förare, åkare och beställningscentraler kan 

komma reagera. Det finns en risk att det kan bli 

svårt att attrahera både åkare, förare och 

slutkunder. Som en följd av detta är utvecklingen i 

Finland efter avregleringen svårare att förutspå än 

utvecklingen på övriga marknader där Cabonline är 

aktivt. 
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Värdering till verkligt värde 

De enda poster som redovisas till verkligt värde är 

villkorade tilläggsköpeskillingar som uppgår till 84,6 

MSEK och redovisas till största del som övriga 

kortfristiga skulder. 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. Det verkliga värdet avseende 

obligationslånet baseras på kursen på balansdagen 

vilket är nivå 1 i verkligt värdehiearki. 

Marknadsvärdet per 31 mars 2018 var 1 560 MSEK, 

kurs 100,63. 

Segmentsredovisning 

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som 

bedriver verksamhet från vilken den kan generera 

intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det 

finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett 

rörelsesegments resultat följs vidare upp av 

företagets högsta verkställande beslutsfattare för 

att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera 

resurser till rörelsesegmentet. Högsta verkställande 

beslutsfattare är koncernchefen. För Cabonline 

utgör geografiska områden den primära 

indelningsgrunden och de geografiska områdena 

består av länder. Inom segmentet Övrigt redovisas 

gemensamma stödfunktioner inklusive kundtjänst 

samt mindre sidoverksamheter ej direkt relaterade 

till drift av beställningscentral. 

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. 
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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 jämförelsestörande poster 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och 

jämförelsestörande poster. 

EBITDA före jämförelsestörande poster % 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och 

jämförelsestörande poster 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. 

Alternativa nyckeltal - APM 

Information avseende bolagets alternativa nyckeltal 

finns i bilagan Alternativa nyckeltal - APM. 
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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 
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 mars 2018 lämnades för offentliggörande den 29 maj 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, 29 maj 2018 

 

 

Peter Viinapuu 

Verkställande direktör 
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