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Cision AB (publ)  
Bokslutskommuniké januari–december 2012, 7 februari 2013

Cision rapporterar stabilt årsresultat och abonnemangstillväxt     

Oktober–december
•	 Totala intäkter 242 Mkr (252)
•	 Organisk tillväxt 1 procent (4 procent) 
•	 Rörelseresultat 34 Mkr (30)
•	 Rörelsemarginal 14,0 procent (11,7 procent)
•	 Operativt kassaflöde 24 Mkr (20) 

Januari–december
•	 Totala intäkter 987 Mkr (969)
•	 Organisk tillväxt 4 procent (0,4 procent)
•	 Abonnemangstillväxt 7 procent
•	 Rörelseresultat exklusive engångsposter 137 Mkr (132)
•	 Rörelsemarginal exklusive engångsposter 13,9 procent (13,6 procent)
•	 Operativt kassaflöde 100 Mkr (81)
•	 För 2012 föreslår styrelsen en utdelning på 2,00 kr per aktie

KONCERNENS NYCKELTAL
2012 2011 2012 2011

Mkr, om ej annat anges okt-dec okt-dec  jan-dec  jan-dec  

Totala intäkter 242 252 987 969
Organisk tillväxt, % 1 4 4 0

Rörelseresultat 34 30 93 120
Rörelseresultat1) 34 39 137 132
Rörelsemarginal1), % 14,0 15,5 13,9 13,6

EBITDA 46 52 192 184
EBITDA marginal, % 18,9 20,6 19,5 19,0

Räntebärande nettoskuld/EBITDA 1,8 2,2 1,8 2,2
Operativt kassaflöde 24 20 100 81
Fritt kassaflöde 19 18 30 45

Valutakurseffekt på intäkter –3 –4 30 –87
Valutakurseffekt på rörelseresultatet1)

–1 –1 5 –15
Periodens resultat 30 25 70 85

Resultat per aktie, efter full utspädning, kr 1,99 1,67  4,72  5,70
 
1)  Exklusive engångsposter.

Kommentar av Cisions verkställande direktör Hans Gieskes: 
”Resultatet för det fjärde kvartalet ligger i linje med våra förväntningar 
och dessutom, vilket är viktigare, slutförde vi den komplicerade 
avyttringen av Print Monitor-verksamheten i USA under kvartalet. Det 
är aldrig lätt att genomföra stora personalförändringar, och under det 
här kvartalet minskades antalet anställda i Nordamerika med 20 
procent. Trots detta har vi kunnat fokusera på fortsatt tillväxt genom 
att hitta rätt balans mellan investeringar i försäljning och 
marknadsföring och besparingar inom andra områden för att uppnå 
goda rörelsemarginaler. Detta fokus har även genererat en ökning av 
abonnemangsintäkterna om 7 procent det här året.”
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Marknad
Cision anser att de långsiktiga tillväxtutsikterna för marknaden för mjukvara och tjänster till PR-branschen är 
goda. Långsiktigt tror Cision att sociala mediers påverkan på konsumenter kommer att vara starkare än 
traditionella medier som tryckta medier och radio/tv, där PR-ansvariga redan nu leder satsningar på att integrera 
denna typ av ”Earned Media” i företagens totala marknadsmix. Den information som finns tillgänglig för PR- 
ansvariga ökar i volym, komplexitet och angelägenhet, i takt med att konsumenter i ökad utsträckning omedelbart 
delar med sig av åsikter via internet och sociala medier. Därför anser Cision att efterfrågan på integrerade 
programvarulösningar för PR, som CisionPoint, har kommit att bli mycket viktig för PR- och informations ansvariga 
i deras dagliga arbete, men också för allt fler marknadsansvariga, även bolag som i dag inte har en egen 
PR-avdelning. Lågkonjunkturer har historiskt påverkat företag som Cision, men i mindre utsträckning jämfört med 
andra företag i mediebranschen, som till exempel företag med en betald annonsdriven affärsmodell. 

Koncernens utveckling
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Intäkterna under det fjärde kvartalet minskade med 10 Mkr jämfört med samma kvartal förra året. Organisk 
tillväxt påverkade intäkterna positivt med 3 Mkr medan avyttringen av Print Monitor-verksamheten i USA och 
valutaeffekter reducerade intäkterna med 10 Mkr respektive 3 Mkr. Samtidigt som den totala organiska 
tillväxten om 1 procent var lägre för det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal förra året, 4 procent,  
var detta väntat på grund av viss osäkerhet kring förnyelse av kontrakt med kunder vilka påverkats av 
avyttringen av Print Monitor-verksamheten. 

Intäkterna för helåret ökade med 18 Mkr, vilket inkluderar en organisk tillväxt om 33 Mkr, 4 procent,  
och en positiv valutaeffekt om 30 Mkr, medan avyttringarna i Finland 2011 och i USA 2012 reducerade 
intäkterna med 45 Mkr.  

■ Abonnemangsintäkter
■ Transaktionsbaserade intäkter
■ Professionella tjänsteintäkter

64%
18%

18%

17%

Cision är ett ”SaaS” mjukvaruföretag med tre intäktsgrenar, allt levererat via 
tjänsteplattformen CisionPoint. (SaaS – Software as a Service)

INTäKTSföRdELNING

Abonnemangsintäkterna för helåret ökade med 7 procent och uppgick, som en del av totala intäkter, till 64 
procent (61 procent), medan transaktionsbaserade intäkter och intäkter från professionella tjänster uppgick 
till 18 procent (21 procent) respektive 18 procent (18 procent). Det totala antalet kunder uppgick till 12 550 
(31 december 2011: 13 305). Minskningen kan hänföras till den avyttrade Print Monitor-verksamheten i 
USA, överföring av kunder med äldre tjänsteplattformar i Europa och den fortsatta nedgången i antal kunder 
inom traditionell mediebevakning. Antalet kunder med CisionPoint ökade till 9 150, vilket utgör 73 procent 
av det totala kundantalet (31 dec 2011: 8 943, 67 procent av det totala kundantalet).
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Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet ökade med 15 procent till 34 Mkr jämfört med 30 Mkr för samma 
period förra året. Valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt med 1 Mkr. Rörelsemarginalen för det 
fjärde kvartalet var 14,0 procent (11,7 procent).

Rörelseresultat exklusive engångsposter för helåret uppgick till 137 Mkr, jämfört med 132 Mkr för 
samma period förra året och påverkades av en positiv valutaeffekt om 5 Mkr. 

Koncernens finansnetto för det fjärde kvartalet uppgick till –6 Mkr (–8). För helåret minskade koncernens 
finansnetto till –24 Mkr (–33), huvudsakligen som en följd av minskad upplåning.

Skatten för helåret uppgick till 1 Mkr (–9) och påverkades positivt av en uppskrivning av koncernens 
uppskjutna skattefordran om 5 Mkr, inklusive och i likhet med 2011 en positiv effekt relaterad till 
uppskjuten skatt om 18 Mkr hänförbar till avdragsgilla goodwillavskrivningar i USA.

Per den 31 december 2012 hade Cision 1 049 anställda, en nettominskning med 131 jämfört med den 
31 december 2011, huvudsakligen beroende på den betydande minskningen av produktionspersonal i USA 
till följd av avyttringen av Print Monitor-verksamheten. Majoriteten av dessa medarbetare lämnade företaget 
under det fjärde kvartalet.

Utveckling per region
Cision Nordamerika

2012 2011 2012 2011

Mkr, om ej annat anges okt-dec okt-dec  jan-dec  jan-dec  

Totala intäkter 186 196 773 721
Organisk tillväxt, % 1 6 5 2
Valutaeffekt på intäkter –2 –2 31 –73

Rörelseresultat1) 26 35 134 129
Rörelsemarginal1), % 13,8 18,0 17,3 17,9
Valutaeffekt på rörelseresultatet1) –1 – 5 –14

EBITDA 34 45 175 167
EBITDA marginal, % 18,5 23,2  22,7  23,1
 
1)  Exklusive engångsposter.  

Den organiska tillväxten i Nordamerika var 1 procent i det fjärde kvartalet och 5 procent för hela året. 
Intäktstillväxten stannade av något under det fjärde kvartalet jämfört med tidigare under året på grund av 
en avtagande effekt från den tillväxt av engångskaraktär som genererades inom bevakning av radio/tv 
under 2011. Dessutom påverkade avyttringen av Print Monitor-verksamheten den organiska tillväxten. 

Intäkterna för kvartalet minskade med 10 Mkr jämfört med samma kvartal 2011. Avyttringen av Print 
Monitor-verksamheten i USA reducerade intäkterna med 16 Mkr men kompenserades delvis av 7 Mkr 
avseende avyttrade print-avtal och 2 Mkr i royalties från ett treårigt intäktsdelningsavtal som utgjorde en del 
av avyttringen av Print Monitor-verksamheten. I Kanada minskade intäkterna med 3 Mkr under kvartalet.
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Den organiska tillväxten för hela året uppgick till 5 procent för regionen, med en tillväxt om 7 procent  
i USA. Avyttringen av Print Monitor-verksamheten och den extraordinära ökningen avseende bevakning av 
radio/tv som ägde rum 2011 kan på kort sikt leda till jämförelsevis lägre tillväxttakt. Avyttringen av Print 
Monitor-verksamheten medför möjligheter att med en mer fokuserad digital verksamhet i regionen dra nytta 
av investeringarna i försäljning och marknadsföring för att uppnå abonnemangstillväxt. Det medför dock 
även en utmaning på kort sikt då många kundavtal var paketavtal som måste förnyas för de befintliga 
tjänsterna. Den processen inleddes under det fjärde kvartalet och har utvecklats positivt.

I Kanada sjönk intäkterna med 9 procent i det fjärde kvartalet jämfört med en nedgång om 13 procent 
under samma period förra året. Den totala minskningen för hela året stabiliserades något, till minus 8 procent 
jämfört med minus 15 procent förra året. Tjänsteplattformen CisionPoint är nu tillgänglig för de kanadensiska 
kunderna och 106 kunder har växlat sedan lanseringen, vilket på sikt kommer att innebära en möjlighet att 
förbättra intäktsmixen och marginalerna i verksamheten. 

I Nordamerika uppgick rörelseresultatet till 26 Mkr (35) för det fjärde kvartalet. Avvikelsen kan förklaras 
av 4 Mkr i nettoeffekt från avyttringen av Print Monitor-verksamheten i USA, 4 miljoner Mkr i omorganisations- 
och relaterade kostnader samt 1 Mkr i negativ valutaeffekt. Rörelsemarginalen på 17,3 procent för helåret 
är bara något lägre än förra året. 

Cision Europa
2012 2011 2012 2011

Mkr, om ej annat anges okt–dec okt–dec  jan–dec  jan–dec

Totala intäkter 59 61 222 261
Organisk tillväxt, % 1 –1 2 –3
Valutaeffekt på intäkter –1 – –2 –11

Rörelseresultat1) 11 12 33 37
Rörelsemarginal1), % 18,0 20,2 14,9 14,3
Valutaeffekt på rörelseresultatet1) – – –1 –1

EBITDA 13 14 42 46
EBITDA marginal, % 21,1 23,3  18,7  17,6
 
1) Exklusive engångsposter.  
 

Under fjärde kvartalet 2012 fortsatte intäkterna i Europa att öka något, 1 procent jämfört med minus 1 procent 
under fjärde kvartalet 2011. I Portugal är de ekonomiska förhållandena fortfarande svåra, men verksamheten 
rapporterar fortsatt goda resultat. I Norden har ytterligare investeringar i försäljning och marknadsföring börjat 
visa resultat på en alltigenom starkt konkurrensutsatt marknad. I Storbritannien sjönk intäkterna något, vilket 
huvudsakligen berodde på en minskning av transaktionsbaserade intäkter, medan intäkterna i Tyskland steg 
med 69 procent jämfört med samma period förra året. Detta bidrog till en god avslutning av året i Tyskland, 
med intäkter som ökade med 39 procent under hela året.  

Rörelseresultatet för kvartalet låg stabilt på 11 Mkr (12), trots betydande investeringar i försäljning och 
marknadsföring under 2012. Rörelsemarginalen var något lägre än för samma period förra året men 
rörelsemarginalen för hela året var något högre, 14,9 procent (14,3 procent). Den pågående planen att 
frigöra resurser för investeringar i försäljning och marknadsföring genom besparingar i andra delar av 
verksamheten innebär att Europa rapporterar skäliga marginaler och samtidigt möjlighet till ökade 
abonnemangsintäkter. Antalet abonnemang ökade med 8 procent 2012.

Kassaflöde
2012 2011 2012 2011

Mkr, om ej annat anges okt–dec okt–dec  jan–dec  jan–dec

Operativt kassaflöde 24 20 100 81
Fritt kassaflöde 19 18  30  45
   

För fjärde kvartalet 2012, jämfört med förra året, ökade det operativa och det fria kassaflödet, 
huvudsakligen beroende på minskade investeringar. För helåret ökade det operativa kassaflödet med  
19 Mkr eller 23 procent och det fria kassaflödet var 15 miljoner kronor lägre jämfört med föregående år, 
men påverkades av en kostnad avseende en förlikning om sammantaget 45 Mkr i juni 2012.

Skatteåterbäring om 4 Mkr (6) erhölls under det fjärde kvartalet. För hela 2012 erhölls skatteåterbäring 
om 4 Mkr netto, jämfört med betald skatt om 6 Mkr för samma period förra året.

Rörelsekapitalet var något bättre för året som helhet jämfört med förra året. Den fortsatta förändringen 
avseende kunder som inte tillämpar förskottsbetalning för långfristiga avtal har påverkat rörelsekapitalet 
genom minskade förutbetalda intäkter.
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finansiell ställning 
2012 2011

Mkr, om ej annat anges 31 dec 31 dec

Eget kapital 1 022 1 000
Eget kapital per aktie, kr 68,5 67,2

Räntebärande nettoskuld 349 400
Räntebärande nettoskuld/EBITDA 1,8 2,2

Rörelsekapital1) 54 –5
Likvida medel 56 51

1) Inklusive valutakurseffekter.          

Under januari–december 2012 ökade det egna kapitalet med 22 Mkr. Resultatet ökade det egna kapitalet 
med 70 Mkr och valutaeffekter minskade det egna kapitalet med 48 Mkr. 

Goodwill uppgick till 1 335 Mkr per den 31 december 2012, en minskning med 70 Mkr till följd av 
valutaeffekter.

Relationen räntebärande nettoskuld/EBITDA var 1,8 per den 31 december 2012. Under 2012 minskade 
nettoskulden med 51 Mkr, delvis till följd av en valutaeffekt som minskade nettoskulden med 19 Mkr och 
ett positivt fritt kassaflöde om 33 Mkr. 

Per den 31 december 2012 utnyttjade koncernen ungefär 62 miljoner USD av dess syndikerade lån. 
Under 2012 återbetalades ungefär 5 miljoner USD. 

förändring i antal aktier och röster
Antalet aktier låg kvar på 14 909 583 per den 31 december 2012. Cision innehar 69 442 egna aktier 
återköpta under det tredje kvartalet 2011 för att säkra 2011 års långsiktiga incitamentsprogram. För mer 
information, se s. 54 i årsredovisningen 2011. 

Incitamentsprogram
2009 års långsiktiga incitamentsprogram baserades på anställdas personaloptioner, där några av de 
ledande befattningshavarna initialt kunde teckna sig för upp till 315 000 aktier till ett lösenpris om 44 kr 
per aktie. Detta program förföll den 30 april 2012 och endast 700 aktier tecknades under programmet, 
vilket innebär att utspädningen uppgick till 0,005 procent av aktiekapitalet. 2009 och 2011 års långsiktiga 
incitamentsprogram beskrivs mer ingående på s. 54–56 i årsredovisningen 2011.

Moderbolaget
•	 För perioden januari–december 2012 uppgick intäkterna till 62 Mkr (67) med ett resultat före skatt på 

37 Mkr (79).
•	 Per den 31 december 2012 uppgick det egna kapitalet till 949 Mkr (941).
•	 Investeringar i övriga anläggningstillgångar uppgick till 6 Mkr (7) för helåret. 

Affärsmässiga villkor tillämpas vid försäljning mellan koncernbolag. Inga väsentliga förändringar har skett 
vad gäller relationer eller transaktioner med närstående parter jämfört med vad som beskrivs i 
årsredovisningen 2011. Koncernbidrag rapporteras som bokslutsdisposition. 

viktiga händelser under året
Den 12 juni tillkännagav Cision att en överenskommelse träffats med Dow Jones avseende vissa påstådda 
rättighetsintrång i USA. Kostnaderna för förlikningen rapporterades som en engångspost om 45 Mkr i 
resultatet för andra kvartalet. Denna summa inkluderade ett konfidentiellt förlikningsbelopp, legala/
konsultarvoden samt kostnader för att implementera förändringar i produktionsprocesserna. Detta löste 
den eventualförpliktelse som redovisades första kvartalet 2012.

Den 25 juni tillkännagav Cision avyttringen av den amerikanska Print Monitor-verksamheten. 
Överföringen av kundorder slutfördes under det fjärde kvartalet 2012 vilket möjliggjorde nedläggningen av 
Print Monitor-verksamheten i USA. Detta ledde till en minskning av omkring 150 anställda till en kostnad 
om 11 Mkr. Den totala kostnaden för nedläggningen av Print Monitor-verksamheten, inklusive övriga 
kostnader utöver personalomkostnader, uppgick till 13 Mkr och har kompenserats av vinsten från 
avyttringen av Print Monitor-verksamheten om 14 Mkr. Motsvarande nettovinst om 1 Mkr redovisas som 
Övriga intäkter. Cision har dessutom ett intäktsdelningsavtal med BurellesLuce, beroende på antalet nya 
Print Monitor-kunder fram till december 2015. Under fjärde kvartalet resultatförde Cision 2 Mkr avseende 
royalties från intäktsdelningsavtalet.
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Händelser efter balansdagen
Cision har säkerställt en ny lånefacilitet som ska ersätta den befintliga. Den nya faciliteten har förhandlats 
fram med ett mindre antal av de banker som står bakom Cisions nuvarande syndikerade lån, med en limit 
om 75 miljoner USD som förfaller det första kvartalet 2016. Lånevillkoren omfattar sedvanliga finansiella 
kovenanter samt en minskning av faciliteten med sammanlagt 10 miljoner USD under 2014–2015.

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Cisions konkurrenskraft är beroende av förmågan att attrahera och behålla medarbetare med rätt 
kompetens, som har kunden i fokus och kan leverera en konkurrenskraftig SaaS-tjänst (Software as a 
Service), samt av en framgångsrik omställning av kunder till digitala erbjudanden baserade på analyserad 
information genom en digital produktionsprocess.
 
De huvudsakliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna för de kommande tolv månaderna bedöms vara 
följande:
•	 Lågkonjunkturer kan komma att påverka Cisions intjäningsförmåga negativt.
•	 Vissa intäktskällor påverkas negativt av den minskade tillgången och efterfrågan på tryckta medier och 

radio/tv. 
•	 Engångsposter kan uppkomma i syfte att förbättra kostnadseffektiviteten, särskilt inom 

mediebevakningsverksamheten.
•	 Tillämpningen av upphovsrättslagstiftningen och dataskyddslagar varierar på de marknader som Cision 

agerar på. Den ökade tillgången på digital information driver och aktualiserar upphovsrätts- och 
dataskyddsfrågorna och trenden är att dessa lagar skärps. En skärpning av upphovsrättslagstiftningen 
och dataskyddslagar som begränsar möjligheten till att sprida information, eller krav på ökad ersättning 
till rättighetsinnehavarna, skulle kunna ha en direkt påverkan på Cisions intjäningsförmåga.

•	 Mer än 90 procent av koncernens totala intäkter är i valutor andra än svenska kronor. Det innebär att 
valutafluktuationer kan få ett stort genomslag i koncernens resultaträkning.

•	 Koncernen har en nettoskuld som finansieras genom en syndikerad lånefacilitet som förfaller till 
betalning under det första kvartalet 2016. Den befintliga syndikerade lånefaciliteten är avhängig av vissa 
kovenanter. Om dessa inte uppfylls kan långivarna kräva omförhandling av villkoren, och lånet kan sägas 
upp i förtid.

För en mer uttömmande redogörelse för väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen och 
moderbolaget hänvisas till detaljerad information på s. 14–15 och 47–51 i årsredovisningen 2011.

Utsikter 
Cision lämnar ingen prognos.

Redovisningsprinciper
Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34 (delårsrapportering) och årsredovisningslagen. 
Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2, Redovisning för juridiska personer, från Rådet för 
finansiell rapportering. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med principerna för 
årsredovisningen 2011.

ändringar i presentation
Fram till 2011 följde koncernledningen upp rörelsesegmenten Nordamerikas och Europas intäkter från tjänster 
som Cision erbjöd: Plan, Connect, Monitor och Analyze. Dessa tjänster har alltmer integrerats till abonnemangs-
paket och reducerat betydelsen av intäktsfördelningen mellan dessa tjänsteområden. Med start 2012 följer 
Cision upp abonnemangsintäkter, intäkter från professionella tjänster och transaktionsbaserade intäkter. 
Förändringen påverkar inte bolagets finansiella ställning eller rapportering av rörelsesegmenten. 

Stockholm den 7 februari 2013

Cision AB (publ.)  
Styrelsen
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Informationen i denna delårsrapport är sådan som Cision AB ska offentliggöra enligt lagen om värde-
pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 7 februari 2013 kl. 8.30.

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapporttillfälle
23 april 2013  Delårsrapport januari–mars 2013
18 juli 2013  Halvårsrapport januari–juni 2013
23 oktober 2013  Delårsrapport januari–september 2013

Årsstämma
Årsstämman 2012 kommer att hållas den 9 april 2013 kl 16:00 i Garnisonen Konferens, Karlavägen 100,  
Stockholm. 

förslag till årsstämman den 9 april 2013 
Utdelning

För 2012 föreslår styrelsen en utdelning på 2,00 kr per aktie till följd av koncernens positiva utveckling  
under 2012.

Årsredovisning
Årsredovisningen för 2012 kommer att presenteras den 19 mars 2013 och kommer att vara tillgänglig på
Cisions hemsida, http://corporate.cision.com/sv.

för ytterligare information, kontakta:
Hans Gieskes, koncernchef och verkställande direktör, telefon: 08-507 410 11
e-mail: hans.gieskes@cision.com
Tosh Bruce-Morgan, ekonomidirektör, telefon: 08-507 410 11
e-mail: tosh.bruce-morgan@cision.com

Inbjudan till telefonkonferens
Cision AB inbjuder härmed till telefonkonferens i samband med publicering av bokslutskommunikén
januari–december 2012, torsdagen den 7 februari kl 09:30. VD/koncernchef Hans Gieskes och  
Ekonomidirektör Tosh Bruce-Morgan kommer att delta i konferensen. En sammanfattande presentation av 
bokslutskommunikén kommer att tillhandahållas under telefonkonferensen samt vara tillgänglig därefter på 
http://corporate.cision.com/sv.

Registrering och presentation
För att delta och få tillgång till den presentation som kommer att hållas under telefonkonferensen, vänligen 
använd följande länk: https://www.anywhereconference.com/?Conference=137345209&PIN=208991

Information för uppringning
För att kopplas till telefonkonferensen, vänligen ring följande nummer och knappa in PIN-kod 208991#.
Sverige: 08-506 443 86  England: +44 207 153 9154
Frankrike: +33 1 70 70 95 02 Tyskland: +49 69 2017 44 210 

Följ instruktionerna för att synkronisera telefon- och webbkonferens.
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Återuppspelning
Telefoninspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig t o m den 14 februari.
Inspelningstelefonnummer:
Sverige: 08-505 564 73  England: +44 203 364 5196
USA: +1 877 6792 989  Accesskod: 345209#

För mer information, vänligen kontakta:
Angela Elliot, telefon: 08-507 410 11, e-post: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
P O Box 24194, 104 51 Stockholm, Sverige, telefon: +46 8 507 410 00
Org.nr: 556027-9514
http://corporate.cision.com/sv
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KONCERNENS RESULTATRäKNING
     

okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Mkr 2012  2011 2012 2011

Nettoomsättning 239,7 250,8 983,3 965,7
Övriga intäkter1) 2,3  1,3 3,7 3,6

Totala intäkter 242,0 252,1 986,9 969,3
Produktionskostnader –84,5  –92,0 –336,8 –370,6

bruttoresultat 157,5 160,1 650,1 598,7
Försäljnings- och administrationskostnader –123,7  –130,6 –557,6 –478,4

Rörelseresultat2) 33,8 29,5 92,5 120,3
Finansnetto –6,4 –8,3 –23,8 –32,6
Realisationsresultat avyttring dotterbolag –  2,5 – 5,9

Resultat före skatt 27,4 23,7 68,7 93,5
Skatt 2,2  1,1 1,4 –8,7

periodens resultat 29,6 24,9 70,1 84,9

Avskrivningar inkluderade i rörelseresultatet –11,9 –13,0 –55,0 –52,1

Engångsposter inkluderade i rörelseresultatet – –9,5 –44,6 –11,4

Bruttomarginal, % 65,1 63,5 65,9 61,8

Rörelseresultat3), Mkr 33,8 39,0 137,1 131,7
Rörelsemarginal3), % 14,0 15,5 13,9 13,6

Resultat per aktie före utspädning, kr 1,99 1,67 4,72 5,70
Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,99  1,67 4,72 5,70

1)  Övriga intäkter, jan-dec 2012, är huvudsakligen relaterade till avyttringen av den amerikanska Print Monitor-verksamheten,  
1 Mkr i nettovinst samt 2 Mkr avseende royalties från intäktsdelningsavtalet.  

2)  Engångsposter, för jan-dec 2012, om –45 Mkr (–11) är inkluderade i försäljnings- och administrationskostnader.
3)  Exklusive engångsposter. 

 

RAppORT övER TOTALRESULTAT 
okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Mkr 2012  2011 2012 2011

periodens resultat 29,6 24,9 70,1 84,9
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser –12,6 27,0 –61,4 16,8
Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet 2,6 –6,3 13,9 –4,7
Marknadsvärdering finansiella instrument 0,1  –0,3 –0,5 –0,1

övrigt totalresultat1) –9,9  20,5 –48,0 11,9

Totalresultat för perioden 19,7  45,3 22,1 96,8

1)  Det finns ingen skatt redovisad mot poster som redovisas i övrigt totalresultat. I de fall det kan vara applicerbart är det ej aktuellt då  
det hänförs till svenska bolag som inte befinner sig i skatteposition.
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KONCERNENS bALANSRäKNING

Mkr
2012 

31 dec
2011 

31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 334,7 1 404,6
Övriga anläggningstillgångar 117,4 144,4
Uppskjuten skattefordran 37,7 33,2

 1 489,8 1 582,2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar1) 2) 240,5 266,2
Skattefordringar 4,8 14,2
Likvida medel 55,8 50,9

 301,1 331,3

SUMMA TILLGÅNGAR 1 790,9 1 913,5

 

EGET KApITAL OCH SKULdER
Eget kapital2) 1 021,8 999,9

Långfristiga skulder
Avsättningar för uppskjuten skatt 172,7 183,5
Avsättningar för engångsposter – 2,1
Övriga långfristiga skulder3) 1,6 463,6

 174,3 649,2

Kortfristiga skulder
Avsättningar för engångsposter 2,5 6,5
Skatteskulder2) 0,5 2,6
Övriga kortfristiga skulder1)2)3) 591,7 255,2

 594,7 264,4

SUMMA EGET KApITAL OCH SKULdER 1 790,9 1 913,5

Operativt kapital 1 500,1 1 542,3
Operativt kapital exklusive goodwill 165,4 137,7
Räntebärande nettoskuld 349,0 400,2

1)  Per 31 december 2011 har övriga kortfristiga skulder om 111 Mkr omklassificerats till kortfristiga fordringar,  
det är i enlighet med rapportering per 31 december 2012. 

2)  Ingående värde för balanserad vinst 2011 har justerats med 3 Mkr, en korrigering relaterad till tidigare år.  
Motposterna hänförs kortfristiga fordringar och skatteskulder. 

3)  Övriga kortfristiga skulder per 31 december 2012 inkluderar 405 Mkr avseende koncernens syndikerade lånefacilitet.  
Notera avsnittet Händelser efter balansdagen i bokslutskommunikén, avseende nytt låneavtal som ersätter befintligt  
låneavtal per balansdagen, varvid den kortfristiga skulden blir omklassificerad till långfristig från datumet då det nya  
låneavtalet träder ikraft.

 

  
KONCERNENS EGET KApITAL

Mkr
2012 

31 dec
2011 

31 dec

belopp vid periodens ingång 999,9 902,3
Förändring av ingående balans1) – 3,0
Totalresultat
Periodens resultat 70,1 84,9

Övrigt totalresultat 
Årets omräkningsdifferens –61,4 16,8
Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamhet 13,9 –4,7
Marknadsvärdering finansiella instrument –0,5 –0,1

Summa övrigt totalresultat2) –48,0 11,9

Summa totalresultat 22,1 96,8

Transaktioner med aktieägare
Återköp av egna aktier – –3,4
Värde på anställdas tjänstgöring –0,2 1,2

Summa transaktioner med aktieägare –0,2 –2,2

Utgående balans 1 021,8 999,9
1) Balanserad vinst vid periodens ingång 2011 har justerats med 3 Mkr, en korrigering relaterad till tidigare år. 
2)  Det finns ingen skatt redovisad mot poster som redovisas i eget kapital. I de fall det kan vara  

applicerbart är det ej aktuellt då det hänför sig till svenska bolag som inte befinner sig i skatteposition.
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KONCERNENS KASSAfLödESANALYS 

okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Mkr 2012  2011 2012 2011

den löpande verksamheten
Periodens resultat 29.6 24.9 70,1 84,9

Justeringar för poster som ingår i periodens resultat  
   Skatt –2,2 –1,1 –1,4 8,7
   Finansnetto 6,4 8,3 23,8 32,6
   Realisationsresultat avyttrade dotterföretag – –2,5 – –5,9
   Realisationsresultat avyttrade nettotillgångar1) –0,8 – –0,8 –
   Av- och nedskrivningar 11,9 13,0 55,0 52,1
   Redovisad kostnad för engångsposter – 9,5 44,6 11,4
Övriga ej likviditetspåverkande poster 1,9 –2,2 2,7 0,4
Utbetalda engångsposter –2,2 –3,2 –50,2 –6,7
Räntor, erhållna –1,2 4,7 –0,5 3,6
Räntor, betalda –6,0 –8,8 –23,2 –27,5
Betald/erhållen inkomstskatt 3,5 5,7 4,0 –5,8
Förändring i rörelsekapital2) –13,9  –10,6 –61,0 –63,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,0 37,6 63,1 84,4

Investeringsverksamheten
Avyttring av verksamheter 2,5 –0,3 8,1 33,6
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –5,2 –11,4 –18,9 –31,9
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –3,3 –8,1 –14,5 –17,4
Avyttringar av materiella anläggningstillgångar – – – 9,4
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar 2,8  0,6 2,8 0,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten –3,2 –19,2 –22,6 –5,6

finansieringsverksamheten
Återköp av egna aktier – – – –3,4
Amortering av skuld –13,4 – –33,6 –126,2
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder – –0,1 –0,4  0,3
Ökning/minskning av finansiella skulder 1,1  – – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –12,3 –0,1 –34,0 –129,3

periodens kassaflöde 11,5 18,3 6,5 –50,5

Likvida medel vid periodens början 45,1 31,1 50,9 101,6
Omräkningsdifferens i likvida medel –0,8  1,5 –1,7 –0,1

Likvida medel vid periodens slut 55,8  50,9 55,8 50,9

Operativt kassaflöde 24,4 19,7 99,6 80,9

fritt kassaflöde 18,5 18,1 29,6 44,5

1)  Ingår i Övriga intäkter.
2)  Exklusive valutakurseffekter.
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KONCERNENS NYCKELTAL
okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Mkr, om ej annat anges 2012  2011 2012 2011

Rörelseresultat 33,8 29,5 92,5 120,3
Rörelsemarginal, % 14,0 11,7 9,4 12,4
Bruttomarginal1), % 65,7 63,5 66,1 61,8

Rörelseresultat2), Mkr 33,8 39,0 137,1 131,7
Rörelsemarginal2), % 14,0 15,5 13,9 13,6

EBITDA 46 52 192 184
EBITDA marginal, % 18,9 20,6 19,5 19,0
Räntebärande nettoskuld/EBITDA 1,8 2,2 1,8 2,2

Resultat per aktie före utspädning, kr 1,99 1,67 4,72 5,70
Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,99 1,67 4,72 5,70

Operativt kassaflöde per aktie, kr 1,64 1,33 6,71 5,43

Fritt kassaflöde per aktie, kr 1,25 1,22 2,00 2,98 

Eget kapital per aktie, kr 68,53 67,17 68,53 67,17

Antal aktier vid periodens slut, tusental 14 910 14 910 14 910 14 910
Genomsnittligt antal aktier före utspädning tusental 14 840 14 840 14 840 14 881
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning tusental 14 840 14 840 14 840 14 897

Antal anställda vid periodens slut 1 049  1 180 1 049 1 180
 
1)  Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.
2)  Exklusive engångsposter.

INTäKTER pER REGION 
okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Mkr 2012  2011 2012 2011

USA 157,5 165,1 656,1 598,2
Kanada 28,8  31,1 116,6 123,0

Nordamerika 186,3  196,2 772,7 721,2

Tyskland 3,3 2,0 10,5 7,6
Storbritannien 14,3 17,3 53,7 59,6
Portugal 17,2 17,7 67,9 67,8
Sverige 21,9 20,8 79,8 80,0
Norge 0,9 0,9 3,5 3,8
Finland 1,7 1,9 6,9 41,3
Europa, övrigt –  – – 0,3

Europa 59,3  60,6 222,2 260,5

Regioner 245,6 256,8 994,9 981,6
Övrigt –1,3 0,1 3,1 5,3
Koncernelimineringar –2,2  –4,8 –11,1 –17,6

Koncernen 242,0  252,1 986,9 969,3

     

INTäKTER pER INTäKTSGREN
okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Totala intäkter, Mkr 2012  2011 2012 2011

Abonnemangstjänster 152,4 154,0 635,4 592,4
Transaktionsbaserade tjänster 49,4 53,4 177,5 199,5
Professionella tjänster 40,3  44,7 174,1 177,3

Koncernen 242,0  252,1 986,9 969,3

okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Totala intäkter, i % per intäktsgren 2012 2011 2012 2011

Abonnemangstjänster 63,0 61,1 64,4 61,1
Transaktionsbaserade tjänster 20,4 21,2 18,0 20,6
Professionella tjänster 16,6 17,7 17,6 18,3

Koncernen 100,0 100,0 100,0 100,0
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RESULTATRäKNING pER REGION

okt–dec Nordamerika Europa övrigt Elimineringar Koncernen

Mkr  2012 2011  2012 2011  2012 2011  2012 2011  2012 2011

Rörelsens intäkter 186,3 196,2 59,3 60,6 –1,3 0,1 –2,2 –4,8 242,0 252,1
Produktionskostnader –70,1 –72,8 –16,2 –19,2 – – 1,8 – –84,5 –92,0

bruttoresultat 116,2 123,4 43,1 41,4 –1,3 0,1 –0,4 –4,8 157,5 160,1
Försäljnings- och  

administrationskostnader –90,5 –88,1 –32,4 –29,2 –1,2 –8,6 0,4 4,8 –123,7 –121,1

Rörelseresultat1) 25,6 35,3 10,7 12,3 –2,5 –8,5 – – 33,8 39,0
Engångsposter – –9,0 – –0,1 – –0,5 – – – –9,5

Rörelseresultat 25,6 26,3 10,7 12,2 –2,5 –9,0 – – 33,8 29,5
Finansnetto –6,4 –8,3
Realisationsresultat avyttring  

dotterbolag          – 2,5

Resultat före skatt          27,4 23,7

Bruttomarginal, % 62,4 62,9 72,7 68,3 65,1 63,5

Rörelsemarginal2), % 13,8 18,0 18,0 20,2 14,0 15,5

EBITDA 34 45 13 14 46 52

EBITDA marginal, % 18,5 23,2 21,1 23,3     18,9 20,6

1)  Engångsposter om 0 Mkr (–10), som i koncernens resultaträkning redovisas som försäljnings- och administrationskostnader redovisas här som engångsposter.
2)  Exklusive engångsposter.  

jan–dec Nordamerika Europa övrigt Elimineringar Koncernen

Mkr  2012 2011  2012 2011  2012 2011  2012 2011  2012 2011

Rörelsens intäkter 772,7 721,2 222,2 260,5 3,1 5,3 –11,1 –17,6 986,9 969,3
Produktionskostnader –281,5 –278,6 –61,8 –92,0 – – 6,5 – –336,8 –370,6

bruttoresultat 491,2 442,6 160,4 168,4 3,1 5,3 –4,6 –17,6 650,1 598,7
Försäljnings- och  

administrationskostnader –357,7 –313,5 –127,3 –131,2 –32,6 –39,9 4,6 17,6 –513,0 –467,0

Rörelseresultat1) 133,5 129,1 33,1 37,2 –29,5 –34,6 – – 137,1 131,7
Engångsposter –43,3 –9,0 – –2,0 –1,3 –0,5 – – –44,6 –11,4

Rörelseresultat 90,1 120,1 33,1 35,3 –30,7 –35,1 – – 92,5 120,3
Finansnetto –23,8 –32,6
Realisationsresultat avyttring  

dotterbolag         – 5,9

Resultat före skatt         68,7 93,5

Bruttomarginal, % 63,6 61,4 72,2 64,4 65,9 61,8

Rörelsemarginal2), % 17,3 17,9 14,9 14,3 13,9 13,6

EBITDA 175 167 42 46 192 184

EBITDA marginal, % 22,7 23,1 18,7 17,6     19,5 19,0

1)  Engångsposter om –45 Mkr (–11), som i koncernens resultaträkning redovisas som försäljnings- och administrationskostnader redovisas här som engångsposter.
2)  Exklusive engångsposter.

TILLGÅNGAR pER REGION                          
31 dec Nordamerika Europa övrigt Elimineringar Koncernen

Mkr  2012 2011  2012 2011  2012 2011  2012 2011  2012 2011

Anläggningstillgångar inkl.  
uppskjuten skatt 1 339,9 1 432,6 125,3 133,5 24,7 16,2 – – 1 489,9 1 582,2

Kortfristiga rörelsetillgångar 182,4 199,8 53,1 49,9 2,1 1,1 – – 237,7 250,8
Kortfristiga finansiella tillgångar  

inkl. skattefordringar 30,2 42,1 7,6 7,5 25,5 31,0 – – 63,4 80,6
Interna fordringar 8,0 9,0 35,0 35,2 941,0 972,9 –984,0 –1 017,1 – –

Summa tillgångar 1 560,5 1 683,4 221,0 226,0 993,4 1 021,2 –984,0 –1 017,1 1 790,9 1 913,5
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OpERATIvT KASSAfLödE pER REGION

okt–dec Nordamerika Europa övrigt Koncernen

Mkr  2012 2011  2012 2011  2012 2011  2012 2011

Rörelseresultat1) 25,6 35,3 10,7 12,3 –2,5 –8,5 33,8 39,0
Avskrivningar 8,8 10,0 1,8 1,8 1,3 1,2 11,9 13,0
Investeringar i immateriella 

 anläggningstillgångar –3,4 –9,3 – –1,5 –1,7 –0,7 –5,2 –11,4
Investeringar i materiella 

 anläggningstillgångar –1,5 –6,9 –1,9 –1,2 – – –3,3 –8,1
Avyttringar av materiella  

anläggningstillgångar – – – – – – – –
Realisationsresultat avyttrade netto-

tillgångar –0,8 – – – – – –0,8 –
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,3 –0,8 0,3 –0,8 1,3 –0,6 1,9 –2,2
Förändring i rörelsekapital2) –6,2 –1,5 –1,3 –4,8 –6,3 –4,2 –13,9 –10,6

Operativt kassaflöde 22,8 26,8 9,7 5,8 –8,0 –12,9 24,4 19,7

Utbetalda engångskostnader –2,2 –3,2
Räntor, erhållna –1,2 4,7
Räntor, utbetalda –6,0 –8,8
Betald/erhållen inkomstskatt       3,5 5,7

fritt kassaflöde        18,5 18,1
 
1)  Exklusive engångsposter.
2) Exklusive valutakurseffekter.

jan–dec Nordamerika Europa övrigt Koncernen

Mkr  2012 2011  2012 2011  2012 2011  2012 2011

Rörelseresultat1) 133,5 129,1 33,1 37,2 –29,5 –34,6 137,1 131,7
Avskrivningar 41,6 37,8 8,4 8,6 5,0 5,7 55,0 52,1
Investeringar i immateriella 

 anläggningstillgångar –12,7 –23,6 –0,5 –2,6 –5,8 –5,7 –18,9 –31,9
Investeringar i materiella 

 anläggningstillgångar –11,5 –14,6 –3,0 –2,8 – – –14,5 –17,4
Avyttringar av materiella  

anläggningstillgångar – – – 9,4 – – – 9,4
Realisationsresultat avyttrade netto-

tillgångar –0,8 – – – – – –0,8 –
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,7 0,2 0,7 0,2 1,4 0,1 2,7 0,4
Förändring i rörelsekapital2) –49,7 –50,4 –5,7 –9,9 –5,7 –3,1 –61,0 –63,4

Operativt kassaflöde 101,1 78,4 33,0 40,2 –34,5 –37,7 99,6 80,9

Utbetalda engångskostnader –50,2 –6,7
Räntor, erhållna –0,5 3,6
Räntor, utbetalda –23,2 –27,5
Betald/erhållna inkomstskatt         4,0 –5,8

fritt kassaflöde        29,6 44,5
 
1)  Exklusive engångsposter.
2) Exklusive valutakurseffekter.
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MOdERbOLAGETS RESULTATRäKNING     
okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Mkr 2012 2011 2012 2011

Rörelsens intäkter 13,7 14,1 61,8 66,6
Rörelsens kostnader –16,3 –24,4 –72.0 –83,4
Avskrivningar –1,4 –0,9 –5,5 –5,4

Rörelseresultat –4,0 –11,2 –15,7 –22,2
Finansnetto –20,0 13,5 38,6 85,2

Resultat efter finansiella poster –24,0 2,3 22,9 63,0
Bokslutsdispositioner 14,4 15,91) 14,4 15,91)

Resultat före skatt –9,6 18,2 37,3 78,9
Skatt 5,1 12,0 5,1 11,7

periodens resultat –4,5 30,2 42,4 90,6

1)  2011 års resultat har omräknats med anledning av ny princip för redovisning av koncernbidrag. Koncernbidrag, 15,9 Mkr tidigare  
redovisat i finansnettot har retroaktivt justerats och redovisas som bokslutsdisposition.

MOdERbOLAGETS RAppORT övER TOTALRESULTAT     
okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Mkr 2012 2011 2012 2011

periodens resultat –4,5 30,2 42,4 90,6

Övrigt totalresultat
Nettoinvestering i utlandsverksamhet –6,4 15,7 –34,7 10,3

övrigt totalresultat –6,4 15,7 –34,7 10,3

Totalresultat för perioden –10,9 45,9 7,7 100,9

MOdERbOLAGETS bALANSRäKNING   

Mkr
2012 

31 dec
2011 

31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 167,6 1 203,4
Omsättningstillgångar 85,8 50,3

SUMMA TILLGÅNGAR 1 253,4 1 253,7
 

EGET KApITAL OCH SKULdER
Eget kapital 948,9 941,1
Avsättningar 0,7 0,4
Långfristiga skulder1) 0,2 267,5
Kortfristiga skulder1) 303,6 44,7

SUMMA EGET KApITAL OCH SKULdER 1 253,4 1 253,7

1)  Övriga kortfristiga skulder per 31 december 2012 inkluderar 267 Mkr avseende moderbolagets syndikerade lånefacilitet.  
Notera avsnittet Händelser efter balansdagen i bokslutskommunikén, avseende nytt låneavtal som ersätter befintligt  
låneavtal per balansdagen, varvid den kortfristiga skulden blir omklassificerad till långfristig från datumet då det nya  

låneavtalet träder ikraft.
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Rörelseresultat 
EbITdA

Rörelseresultat exkl. goodwillnedskrivningar, 
avskrivningar och engångskostnader.

Marginaler 
bruttomarginal

Bruttoresultat exkl. goodwillnedskrivningar och 
engångskostnader i procent av rörelsens intäkter.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.

EbITdA marginal

Rörelseresultat exkl. goodwillnedskrivningar, 
avskrivningar och engångskostnader i procent  
av rörelsens intäkter.

Kapitalstruktur 
Rörelsekapital

Kortfristiga rörelsetillgångar minus kortfristiga 
rörelseskulder. Skatt ingår ej.

Operativt kapital

Anläggningstillgångar och kortfristiga 
rörelsetillgångar minus kortfristiga rörelseskulder 
och kortfristiga avsättningar. Finansiella poster och 
skatt ingår ej.

Räntebärande nettoskuld

Finansiella skulder minus finansiella tillgångar.

Räntebärande nettoskuld/EbITdA 

Räntebärande nettoskuld genom EBITDA rullande 
tolv månader.

Kassaflöde 
fritt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten minus 
investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar plus avyttring av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar.

Operativt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten, exkl.
utbetalda omstruktureringskostnader, mottagna 
räntor, utbetalda räntor och betald inkomstskatt 
minus investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar plus avyttring av immateriella 
och materiella anläggningstillgångar.

data per aktie 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning

Vägt genomsnitt av antalet aktier under 
redovisningsperioden.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

Vägt genomsnitt av antalet aktier under 
redovisningsperioden, med hänsyn tagen till 
potentiella aktier.

potentiella aktier

Aktier som tillkommer vid framtida utnyttjande  
av teckningsoptioner, konvertibla förlagslån och 
personaloptioner och som då ger en utspädnings-
effekt, det vill säga där diskonterad teckningskurs 
är lägre än aktiens genomsnittliga marknadskurs 
under redovisningsperioden.

Resultat per aktie före utspädning

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal 
aktier.

Resultat per aktie efter utspädning

Årets resultat med hänsyn tagen till resultateffekt 
från potentiella aktier, dividerat med genomsnittligt 
antal aktier med hänsyn tagen till potentiella aktier.

fritt kassaflöde per aktie

Fritt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal 
aktier efter utspädning.

Operativt kassaflöde per aktie

Operativt kassaflöde dividerat med genomsnittligt 
antal aktier efter utspädning.

Eget kapital per aktie 
Utgående eget kapital dividerat med antal aktier vid 
årets slut, med hänsyn tagen till återköpta aktier.

Engångsposter
Kostnader av engångskaraktär hänförs till exempel 
avveckling av verksamhet, kostnader för övertalig 
personal, samt övriga kostnader hänförliga till 
förändring i organisations- och ledningsstruktur som 
är att beteckna som engångsföreteelser.

Definitioner


