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Cision i korthet 

Om Cision 
Cisions mjukvara, tjänster och verktyg hjälper PR– och marknadsförings-
ansvariga i hela världen att kommunicera via mediekanaler som ständigt 
utvecklas. 

Korta fakta om Cision 
PR–och marknadsansvariga använder Cisions produkter för 
att hantera sin kommunikation med ett enda verktyg – från 
att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut 
med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier 
och analysera utfallet av sin kommunikation. Journalister, 
bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg 
för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka 
sin mediebild. Cision tillhandahåller även verktyg för att hjälpa 
företag och organisationer att skapa, förstärka och analysera 
branded content. 

Cisions tjänsteplattform – lanserad som CisionPoint i 
oktober 2007 – är ett eftertraktat verktyg för PR– och 
marknadsföringsansvariga över hela världen, inklusive 
Fortune 500–företag, FTSE 250–företag, globala PR–företag, 
ideella organisationer, universitet och mindre företag. Under 
de senaste fem åren har CisionPoint belönats med flera 
CODiE Awards, som är en utmärkelse som sponsras av 
Software and Information Industry Association i USA. 

 
Cision har 980 medarbetare och finns i Europa och 
Nordamerika. Medarbetarna har bred erfarenhet och kom-
petens inom programvaruutveckling, informationstjänste-
hantering, försäljning, marknadsföring och PR. Cision AB är 
noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 0,9 miljarder 
kronor 2013. 

 

 Europa Nordamerika 

Marknader Sverige 
Finland 
Norge 
Storbritannien 
Tyskland 
Portugal 

USA 
Kanada 

Intäkter 2013 219 Mkr 620 Mkr 

Medelantal medarbetare 2013 354 632 
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Året i korthet 
Finansiell utveckling 

 Totala intäkter 856 Mkr (956) inklusive en 
försäkringsuppgörelse om 30 Mkr 

 Goodwillnedskrivning 325 Mkr 

 Bruttomarginal1 65,9 procent (64,5 procent) 

 Organisk tillväxt –2 procent (3 procent) 

 Rörelseresultat1 73 Mkr (102) 

 Rörelsemarginal1 8,9 procent (10,7 procent) 

 Operativt kassaflöde 179 Mkr (100) 

 Resultat per aktie, före och efter utspädning,  
–18,56 kr (3,24) och justerad1, 2,65 kr (6,24) 

 

Viktiga händelser under året 

 Den 25 februari 2013 tillträdde Peter Granat, tidigare VD 
i Nordamerika, som VD och koncernchef för Cision AB. 
Peter Granat kvarstår även som ansvarig för Cision 
Nordamerika. 

 Den 18 mars 2013 meddelade Cision ett nytt samarbete 
med Marketwired för att kunna erbjuda kunder nya 
alternativ för distribution av pressmeddelanden. 

 Den 13 juni 2013 lanserades Cisions Content Marketing 
Suite, ett verktyg integrerat i tjänsteplattformen 
CisionPoint, för att hjälpa företag att publicera, förstärka 
och analysera branded content. 

 Den 27 augusti 2013 offentliggjorde Cision ett 
samarbete med Outbrain för att erbjuda kunder 
förstärkningsverktyg via Cisions Content Marketing Suite. 
Det nya samarbetet gör det möjligt för Cisions kunder att 
marknadsföra sponsrat innehåll till mer än 90 000 
premiumnätverk, webbplatser och bloggar. 

 Den 28 augusti 2013 kommunicerade Cision en 
strategiuppdatering och nya finansiella mål. Kärnan i 
strategin är den fortsatta omvandlingen av Cision till en 
abonnemangsbaserad mjukvaruleverantör inom PR. Nya 

finansiella mål som presenterades var en ökning av 
andelen abonnemangsintäkter till >80 procent av de 
totala intäkterna i slutet av 2016 och en EBITDA–
marginal mellan 16 och 18 procent 2014–16 och >18 
procent i slutet av 2016. 

 Den 12 september 2013 offentliggjorde Cision ett nytt 
samarbete med Taboola. Samarbetet ger Cisions kunder 
möjlighet att nå över 300 miljoner användare på de 
främsta redaktionella webbplatserna via Cisions Content 
Marketing Suite. 

 Den 19 september 2013 meddelade Cision justeringar 
av tidigare års balanserade vinstmedel. Genomgången 
av den amerikanska verksamhetens balansräkning 
resulterade i att tidigare års balanserade vinstmedel 
justerades ned med 60 Mkr. 

 Den 23 september 2013 tillträdde Charlotte Hansson 
som ekonomidirektör för koncernen. 

 I oktober 2013 tillsatte Cision en ny ledningsgrupp som 
består av sju ledande befattningshavare i 
Cisionkoncernen. För ytterligare detaljer, se 
presentationen av koncernledningen på sidan 23. 

 Under det tredje kvartalet genomfördes en nedskrivning 
av goodwill om 325 Mkr, främst hänförlig till den 
nordamerikanska kassagenererande enheten. 
 

Viktiga händelser efter balansdagen 

 Den 14 februari 2014 lämnade Blue Canyon Holdings 
AB, ett bolag indirekt kontrollerat av GTCR Investment X 
AIV Ltd., ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna 
i Cision att överlåta samtliga aktier i bolaget till Blue 
Canyon Holdings mot ett vederlag om 52 kronor kontant 
för varje aktie i Cision. 

 
Intäktsbrygga 2012 – 2013, Mkr 
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Organisk tillväxt och rörelsemarginal1, rullande 12 månader 

4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%

-10%

-7%

-4%

-1%

2%

5%

8%

Organisk tillväxt Rörelsemarginal  
1 Exklusive engångsposter, andra engångsintäkter och 

goodwillnedskrivning. 

 

2



Cision i korthet 

 

VD har ordet 
Under mitt första år som VD har vi introducerat nya produkterbjudanden, 
förändringar inom ledningsgruppen och en ny strategi. 2013 var ett år fyllt 
med utmaningar för Cision och svårigheter att upprätthålla tillväxten till följd 
av avyttringen av Print Monitoring–verksamheten i USA. Ett starkt kassaflöde 
har medfört en väsentligt minskad nettoskuld och genom lanseringen av 
Content Marketing Suite har Cision stärkt sin position som en ledande 
leverantör av mjukvara till PR–branschen. 

Utmanande år bakom oss 
Efter att i flera år arbetat med att framgångsrikt omvandla 
den europeiska divisionen flyttade vi 2013 fokus till den 
nordamerikanska verksamheten. Det har varit ett utmanande 
år då vi genomförde en grundlig genomgång av vår 
balansräkning i USA, vilket ledde till en justering av tidigare 
års balanserade vinstmedel. Vi genomförde även en 
nedskrivningsprövning av goodwill i det tredje kvartalet som 
resulterade i en betydande nedskrivning av det redovisade 
värdet av vår goodwill. Det var också det första helåret efter 
avyttringen av Print Monitoring–verksamheten i USA, vilket 
innebar att vi behövde omförhandla våra kundkontrakt 
relaterade till den verksamheten. Vi har effekterna av 
avyttringen bakom oss och har dessutom förbättrat våra 
finansiella processer och rutiner. Nu ser vi fram emot att 
fokusera på att öka vår kundbas och att erbjuda fler tjänster 
till våra befintliga kunder. 

Fortsatt anpassning efter kundernas ändrade behov 
Vi fortsatte att fokusera på PR–branschen, våra kärnkunder, 
och att förstärka vår tjänsteplattform så att vi kan hjälpa våra 
användare att effektivt identifiera och komma i kontakt med 
såväl traditionella som sociala opinionsbildare. 

Vårt nylanserade verktyg Social Influencer Search hjälper 
våra kunder att identifiera opinionsbildare och få en fördjupad 
kunskap om de kontakter som påverkar ett specifikt ämne 
eller bransch. Genom att använda integrerade verktyg för att 
skapa bättre kontakter med medierna kan kunderna lättare 
uppnå sina kommunikationsmål. 

Ännu en nyhet är att vi har kompletterat opinionsbildarnas 
profiler med den sociala strukturen för deras följare, vilket ger 
användarna viktig information om opinionsbildarnas 
genomslagskraft i sociala medier över hela världen. 

Samverkan mellan köpta, ägda och förtjänade medier 
ökar, och förtjänade medier fortsätter att spela en allt större 
roll i den totala mediemixen. Därför behöver PR– och 
marknadsföringsansvariga integrerade verktyg som hjälper 
dem att föra ut sitt budskap och leda trafiken till deras egna 
webbplatser. Under året lanserades Cisions Content 
Marketing Suite, ett verktyg som hjälper kunderna med just 
det – att publicera och förstärka branded content och nå en 
ny publik genom sponsrat innehåll, det vill säga 
rekommenderade artiklar. 

Sponsrat innehåll, så kallat native advertising, är ett sätt 
att på webben fånga intresset hos en relevant publik där den 
redan är engagerad sedan tidigare. Vi inledde två samarbeten 
i år med Outbrain och Taboola, som är ledande inom 
förstärkning av innehåll, vilket gör det möjligt för oss att 
distribuera våra kunders innehåll som sponsrat innehåll på 
tusentals premiumwebbplatser. Våra kunder som använder 
Content Marketing Suite idag har redan nått stora framgångar 

och rapporterar en ökning av webbplatstrafiken med över 20 
procent. 
 
Operativt fokus 
Vi tillsatte en ny ledningsgrupp 2013 som är inriktad på att 
förbättra vår operativa verksamhet på samtliga marknader. 
Med den nytillsatta globala ledningsgruppen kommer vi under 
2014 att fokusera på att styra och följa de viktigaste 
aspekterna av vår affär och att leda våra team mot våra 
strategiska mål. Vi har också gjort väsentliga förändringar i 
Cisions finansiella team i USA och infört mer stringenta 
finansiella processer och rutiner. 
 

 

Stabila förbättringar av kassaflödet 
Som förväntat har tillväxten visat sig vara svår att upprätthålla 
2013 på grund av de kortfristiga effekterna av avyttringen av 
Print Monitoring–verksamheten i USA. Den organiska 
tillväxten var –2 procent för helåret och påverkades också av 
minskade transaktionsvolymer, främst från TV/radiobevak-
ningskunder. I vår europeiska verksamhet var den organiska 
utvecklingen oförändrad under året, trots att vissa marknader 
i Europa fortfarande kämpar med ekonomiska svårigheter. 
Det starka kassaflödet under 2013, med ett fritt kassaflöde 
som uppgick till 146 miljoner kronor (30), är det bästa kassa-
flöde som Cision presenterat på många år och har bidragit till 
att minska nettoskulden väsentligt. Investeringar har gjorts 
under året för att förbättra CisionPoint–arkitekturen genom 
att utveckla mjukvaran. Vi har också gjort stora investeringar i 
försäljning och marknadsföring och har påbörjat rekryteringen 
av fler säljare i enlighet med vår nya strategi. 
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Ny treårsstrategi 
Med omställningen till en digital verksamhet näst intill 
slutförd, presenterade vi vår strategi för de kommande tre 
åren i augusti 2013. Vi kommer att fortsätta att diversifiera 
vår intäktsmix och öka andelen abonnemangsintäkter. Detta 
ska ske genom fortsatta investeringar i produktutveckling och 
genom att erbjuda fler tjänster till våra befintliga kunder. 
Därutöver ska vi öka våra intäkter genom betydande 
investeringar i försäljning och marknadsföring, främst i USA. 

Våra kärnvärden 
Vi lanserade våra nya kärnvärden i slutet av 2012 och har 
under året tagit olika initiativ kring dessa värden – passion, 
innovation, kommunikation, ansvar och att värdesätta 
människor – i hela den globala organisationen. 

Utsikter för 2014 
Genom våra initiativ kring användarupplevelse och vår nya 
affärsdrivna ansats till produktutveckling strävar vi efter att ge 
kunderna de verktyg som de behöver för att öka sin 
effektivitet, få publicitet och värna om sitt anseende. Sociala 
medier och innehållsmarknadsföring har lyft fram den roll 
som PR–ansvariga spelar i den totala marknadsföringsmixen 
och det innebär stora möjligheter för Cision. Med Cisions nya 
verktyg och tjänster ser vi goda möjligheter att kunna öka vår 
andel av marknadsföringsbudgetarna under 2014. 

Vi kommer att fortsätta att investera i vår tjänsteplattform för 
att kunna behålla vår befintliga kundbas och öka vår andel av 
marknaden för PR–tjänster. Vi har en stark och diversifierad 
bas med tusentals kunder som täcker alla branscher och 
marknadssegment. Cisions kundbas och ökat fokus från 
marknadsansvariga inom förtjänade medier ger oss fortsatta 
möjligheter att utöka vår verksamhet. 

Jag ser fram emot vad 2014 har att erbjuda när det gäller 
fortsatt innovation av produkter och tjänster, fördjupade 
relationer med kunder och en snabbare tillväxt som ledande 
leverantör av PR–mjukvara – allt tack vare det hårda arbete 
och engagemang som Cisions medarbetare bidrar med. 

Jag är övertygad om att vi har rätt strategi, rätt team och 
rätt investeringar för att utveckla företaget mot tillväxt under 
2014. 
 
Stockholm i mars 2014 
 
Peter Granat 
Verkställande direktör och koncernchef
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Affärsidé och strategi 
Affärsidé 
Cision är en ledande leverantör av molnbaserad PR– 
mjukvara, tjänster och verktyg för marknads– och PR–
ansvariga. Kunderna använder Cisions tjänster för att hantera 
sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och 
opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka 
traditionella och sociala medier och analysera utfallet av sin 
kommunikation. Journalister, bloggare och andra 
opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska 
uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. 
Cision tillhandahåller även verktyg för att hjälpa företag och 
organisationer att skapa, förstärka och analysera branded 
content. 

Strategi 
Cisions strategi för perioden 2014–2016 är att fortsätta 
utveckla sitt kunderbjudande och leverera värde för kunder, 
medarbetare och aktieägare genom att: 

 Bibehålla fokus på och utnyttja sin position på PR–
marknaden. 

 Öka intäkterna inom den befintliga kundbasen genom 
att utnyttja värdet av Cisions fullintegrerade lösning och 
korsförsäljning av ytterligare tjänster till majoriteten av 
kunderna som idag bara använder en eller två tjänster. 

 Växa i segmentet mellanstora företag. 

 Förändra intäktsmodellen genom att öka andelen 
intäkter från abonnemang genom fortsatta investeringar 
i produktutveckling. 

 Utöka Cisions tjänster inom sociala medier och 
innehållsmarknadsföring som en följd av de förändrade 
behoven på PR–marknaden. 

 Öka investeringarna inom försäljning och marknads-
föring för att stödja genomförandet av den nya strategin. 

Finansiella mål 
Baserat på Cisions strategi har följande finansiella mål 
antagits för 2014–2016: 

 Öka andelen abonnemangsintäkterna till >80 procent av 
de totala intäkterna i slutet av 2016. 

 EBITDA–marginal mellan 16 och 18 procent  
2014–2016 och >18 procent i slutet av 2016. 

 
Cisions utdelningspolicy på längre sikt är att dela ut upp till 
50 procent av koncernens resultat efter skatt, exklusive 
effekten av goodwillnedskrivningar.

 
 
Intäktsfördelning 2013 
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1 Exklusive engångsposter, andra engångsintäkter och 

goodwillnedskrivning. 
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Fem år i sammandrag 
Resultaträkning, Mkr 2013 20122 20112 20102 20092 

Totala rörelseintäkter 855,9 956,1 942,3 1 106,7 1 460,2 
Bruttoresultat 574,2 616,6 577,2 694,8 766,7 
Bruttoresultat1  544,1 616,6 586,2 694,8 766,7 
Rörelseresultat –241,7 57,9 93,3 97,7 –275,3 
Rörelseresultat1 73,1 102,5 104,7 117,1 37,7 
EBITDA1 120,5 157,5 156,8 174,0 151,9 
Resultat före skatt –263,4 34,1 66,6 58,2 –356,8 
Skatt –12,0 14,0 0,5 –18,6 –26,5 
Årets resultat –275,4 48,1 67,1 39,5 –383,4 
 

Balansräkning, Mkr 2013–12–31 2012–12–312 2011–12–312 2010–12–312 2009–12–312 

Goodwill 995,0 1 334,7 1 404,6 1 418,7 1 476,4 
Övriga anläggningstillgångar 155,5 143,5 165,3 199,8 195,9 
Omsättningstillgångar 150,7 220,1 244,5 293,1 329,7 
Skattefordringar 2,5 4,8 13,2 12,1 9,2 
Likvida medel 66,2 55,8 50,9 101,6 143,5 
Summa tillgångar 1 369,9 1 758,9 1 878,5 2 025,3 2 154,7 

Eget kapital 628,1 947,2 943,1 865,2 658,4 
Långfristiga skulder3 450,2 141,0 624,5 718,6 704,7 
Skatteskulder 0,7 0,5 1,6 5,8 3,6 
Kortfristiga skulder3 290,9 670,2 309,2 435,7 788,0 
Summa eget kapital och skulder 1 369,9 1 758,9 1 878,5 2 025,3 2 154,7 
 

Nyckeltal 2013 20122 20112 20102 20092 

Bruttomarginal¹,% 65,9 64,5 62,2 62,8 52,5 
Rörelsemarginal¹,% 8,9 10,7 11,1 10,6 2,6 
Vinstmarginal,% –32,2 5,0 7,1 3,6 –26,3 
EBITDA marginal¹,% 14,6 16,5 16,6 15,7 10,4 
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,6 2,2 2,6 2,6 4,8 
Rörelsekapital, Mkr –135 –43 –68 –107 –116 
Räntebärande nettoskuld, Mkr 235 349 400 457 724 
Nettoskuldsättningsgrad,% 37,4 36,8 42,4 52,8 109,9 
Soliditet,% 45,9 53,9 50,2 42,7 30,6 
Fritt kassaflöde, Mkr 146 30 44 5 –48 
Operativt kassaflöde, Mkr 179 100 81 105 90 
Antal anställda vid årets slut 980 1 049 1 180 1 298 1 390 
 

Data per aktie 2013 20122 20112 20102 20092 

Resultat per aktie före utspädning4, kr –18,6 3,2 4,5 2,8 –3,6 
Resultat per aktie efter utspädning4, kr –18,6 3,2 4,5 2,8 –3,6 
Eget kapital per aktie före utspädning, kr 42,3 63,8 63,6 58,0 8,8 
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 42,3 63,8 63,5 57,9 8,7 
Utdelning5, kr 1,0 2,0 – – – 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning4,6, tusental 14 840 14 840 14 881 13 924 105 764 
Potentiella aktier, tusental – – 16 42 737 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning4,6, tusental 14 840 14 840 14 897 13 966 106 501 
Antal aktier vid årets slut, tusental 14 910 14 910 14 910 14 910 74 544 

¹  Exklusive goodwillnedskrivningar, engångsposter och andra engångsintäkter. 
²  Justerad, se not 32. 
3  Kortfristiga skulder per den 31 december 2012 innefattar 405 Mkr avseende koncernens syndikerade lånefacilitet som omförhandlades under första 

kvartalet 2013, se not 23 och 24. 
4  Inklusive nyemission 2010. 2009 är omräknad enligt samma princip. Effekten av den sammanläggning av aktier som genomfördes med avstämningsdag 

den 5 maj 2011, där tio gamla aktier lades samman till en ny aktie, har inkluderats, även retroaktivt för tidigare perioder. 
5  Av styrelsen föreslagen utdelning för 2013. 
6  Den nyemission som pågick mellan 24 mars och 12 april 2010 har påverkat beräkningen av det genomsnittliga antalet aktier eftersom emissionen 

innehöll ett fondemissionselement. Fondemissionselementet uppkom eftersom emissionskursen sattes lägre än vad som motsvarades av aktiens 
verkliga värde. Beräknad justeringsfaktor vid beräkning av genomsnittligt antal aktier uppgick till 14,19. Tidigare redovisat resultat per aktie har därmed 
blivit justerad. 
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Aktien 
Aktiens utveckling och omsättning 
Cisions aktier är noterade på Stockholmsbörsen. Cisions 
marknadsvärde per den 31 december 2013 var 511 Mkr. 
Under 2013 omsattes cirka 4,8 miljoner aktier. Kursen på 
Cisionaktien sjönk med 36 procent under året, från 53,50 
kronor till 34,30 kronor, medan OMX SPI under samma period 
steg med 23 procent. Högsta respektive lägsta betalda kurs 
under 2013 var 59,00 kronor (23 januari 2013) och 
31,20 kronor (28 oktober 2013). 

Aktiekapitalet 
Per den 31 december 2013 uppgick aktiekapitalet i Cision AB 
till 223 643 754 kronor, fördelat på 14 909 583 aktier, envar 
aktie med kvotvärdet 15,00 kronor. Samtliga aktier har lika 
rätt till andel i bolagets vinst och tillgångar samt berättigar till 
en röst vardera. Av 14 909 583 aktier ägde Cision 69 442 
aktier den 31 december 2013, vilka återköptes i samband 
med 2011 års aktierelaterade incitamentsprogram. 

Aktiekursutveckling 2013 

 
Källa: SIX Trust 

 
 
Aktieinnehav 

Antal 
aktieägare 

Antal 
aktier 

Innehav 
%  

1–1 000 11 437 833 075 5,59 
1 001–10 000 322 999 082 6,70 
10,001–50 000 41 893 015 5,99 
50 001–100 000 4 328 017 2,20 
100 001– 20 11 856 394 79,52 

Totalt 11 824 14 909 583 100,00 

Källa: Euroclear Sweden AB 

Ägarstruktur 
Vid slutet av 2013 hade Cision 11 824 aktieägare enligt det 
av Euroclear Sweden AB förda aktieägarregistret. Privata 
svenska ägare ägde cirka 14 procent av aktierna och svenska 
institutionella investerare som pensionsfonder och försäk-
ringsbolag ägde 61 procent av aktierna. Utländska 
investerare ägde cirka 25 procent av aktierna. De tio största 
ägarna hade ett totalt innehav motsvarande cirka 64 procent 
av aktierna. Antalet aktieägare har minskat under året. 
 

10 största aktieägarna, 31 december 2013 

Namn 
Antal 
aktier 

% av aktie–
kapitalet 

Fairford Holdings Finance AB 1 924 320 12,9 
Cyril Acquisition AB 1 903 443 12,8 
Lannebo Fonder AB 1 489 018 10,0 
Accendo Capital SICAV, SIF 1 038 028 7,0 
Fjärde AP–fonden 740 927 5,0 
Harris Associates fonder 628 000 4,2 
Avanza Pension Försäkring AB 582 019 3,9 
Unionen 566 758 3,8 
SHB Fonder 349 051 2,3 
Skandia  305 136 2,0 

Delsumma 9 526 700 63,9 
Övriga aktieägare 5 382 883 36,1 

Totalt 14 909 583 100,0 

Källa: SIS Ägarservice 

Incitamentsprogram 
Beskrivning av incitamentsprogram finns i Not 8 på 
sidorna 48–51. 

Analytiker som bevakar Cision 

 Handelsbanken – Rasmus Engberg 

 Redeye – Victor Höglund (till och med fjärde kvartalet 
2013) och Henrik Senestad (från och med första 
kvartalet 2014) 
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Verksamheten 

Cisions erbjudande 
Cision hjälper PR- och marknadsföringsansvariga att förmedla budskap 
effektivt, att öka budskapens genomslagskraft samt att förbättra både 
resultat och produktivitet. 
 
 
Cisions tjänsteplattform CisionPoint levereras på 
nio språk och används av företag, ideella organi-
sationer, universitet, statliga organisationer och 
småföretagare. I USA använder 46 av de 50 
främsta PR-byråerna CisionPoint. Mjukvaran inne-
håller allt som behövs för att enkelt hantera de 
viktigaste processerna i en kommunikations-
kampanj, via integrerade funktioner för att planera, 
leverera och följa upp kommunikationen samt 
slutligen utvärdera resultaten. 

PLANERA KOMMUNIKATIONEN

 
Cision hjälper kunderna att hitta medieprofiler och 
redaktionella möjligheter i hela världen. Med Cisions 
mediedatabas får kunderna tillgång till över 1,6 miljoner 
kontakter och källor i både traditionella och sociala medier i 
hela Nordamerika och Europa. 

EXEMPEL: När den ideella organisationen Cinequest ville öka 
sin varumärkesexponering i medierna, både kvantitativt och 
kvalitativt, valde de CisionPoint på grund av den omfattande 
mediedatabasen. En funktion som Cinequest hade stor nytta 
av var Cision Influence Rating, som gjorde att de kunde få 
kontakt med opinionsbildare som de tidigare missade. Ett år 
efter att Cinequest blivit Cisionkund hade organisationens 
medietäckning ökat med 35 procent. 

SPRIDA BUDSKAPET

 
Med Cision kan kunderna få kontakt med rätt publik i alla 
mediekanaler, oavsett om det sker via sociala medier eller 
traditionella nyhetstjänster. De kan även kontakta 
opinionsbildare direkt via den kontaktmetod som de föredrar. 

EXEMPEL: Premier Communications-koncernen ville öka 
kundmedvetenheten och få ut kundernas nyheter till en mer 
riktad grupp av mediekontakter. De valde CisionPoint för att 
sprida kundernas nyheter. Åtta månader senare kunde 
Premier rapportera att företagets räckvidd hade ökat samt att 
de fått respons från de önskade kanalerna. Dessutom 
beräknade de att de hade kunnat spara in 30 procent i tid på 
att använda Cisions mjukvara.

BEVAKA BUDSKAPET

 
Cision erbjuder en mediebevakningstjänst som bevakar 
genomslag i sociala medier, på webben, i tryckta medier samt 
i TV och radio från mer än 100 miljoner källor världen över. 
Kunden får omedelbart tillgång till ett flertal mått som visar 
vem som bevakar deras budskap samt hur, när och varför. 

EXEMPEL: När The Brand Amp, en ny marknadsföringsbyrå i 
Kalifornien, ville minska den tid som de spenderade på att 
manuellt bevaka kundernas medietäckning valde de 
CisionPoint-plattformen för sin mediebevakning. The Brand 
Amp upptäckte att Cision samlar alla mediegenomslag i 
tryckta medier, TV och radio, på webben och i sociala medier, 
vilket visade sig vara både effektivt och lönsamt. Genom 
Cisions samarbete med LexisNexis kan The Brand Amp även 
få en fördjupad mediebevakning i tryckta medier, något som 
konkurrenter inte kan erbjuda. 

ANALYSERA BUDSKAPET

 
Med Cisions verktyg för medieanalys kan kommunikatörer 
kvantifiera effekterna av nyhetskampanjer, bedöma 
avkastningen på investeringar och fatta bättre beslut. 

EXEMPEL: Cision Global Analysts har under nästan ett 
årtioende hjälpt ett stort internationellt konsultföretag att 
bygga och utveckla ett skräddarsytt globalt PR-
analysprogram. Genom att förse företagsledningen med ett 
PR-program, baserat på undersökningar och analyser som är 
särskilt skräddarsydda för att passa företagets globala 
affärsbehov, har kunden kunnat försäkra sig om ett ökat stöd 
till företagsledningen. 
 

FÖRSTÄRKA BUDSKAPET

 
Cisions nya produkt för innehållsmarknadsföring, Content 
Marketing Suite, gör det möjligt för användare att publicera 
och förstärka budskapet genom sponsrat innehåll för att nå 
en ny publik. Användarna kan även analysera resultatet av 
kommunikationen. 

EXEMPEL: När Allianz Global Assistance ville få ut sina  
budskap till en ny publik insåg de att de skulle behöva skapa 
en ny strategi för innehållsmarknadsföring för att behålla sin 
konkurrenskraft. Med hjälp av Cisions förstärkningstjänst 
placerades budskapen ut som rekommenderade länkar på de 
främsta redaktionella webbplatserna såsom USA Today, The 
New York Times och TMZ. Allianz kunde bland annat se att 
trafiken till deras webbplats omedelbart ökade med 20 
procent. 
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Verksamheten 

Prisbelönad tjänsteplattform 
Cisions tjänsteplattform CisionPoint har belönats med fem 
CODiE Awards sedan 2009. CODiE Awards, som inrättades 
1986 och sponsras av Software and Information Industry 
Association, är den globala mjukvarubranschens enda 
branschinterna tävling. 
 
Cisions PR-mjukvara har fått följande CODiE-utmärkelser: 
2013 Best Media and Information Monitoring Solution 
2012 Best Online Business Information Service 
2011 Best Marketing/PR Solution 
2010 Best Social Media Aggregation Service 
2009 Best Online News Services 
 
Cision tilldelades dessutom 2010 års Product Development of 
the Year Award av Data Publishers Association i 
Storbritannien. 

Cision utsågs i januari 2014 till vinnare på In2 SABRE 
Awards i USA i kategorin Insight Product or Service. In2 
SABRE Awards arrangeras av The Holmes Report.   

Produktförbättringar 
Cision arbetar ständigt med att förbättra sina produkter och 
tjänster för att maximera nyttan för kunderna. Under 2013 
introducerade Cision följande förbättringar i sin mjukvara: 

 Lanseringen av Social Influencer Search – ett nytt sätt 
för användare att hitta digitala opinionsbildare som 
pratar om ämnen som berör dem på Twitter, i realtid. 

 Förbättringar i Social Media Newsroom som gör det 
enkelt för användarna att inkludera multimedia i 
pressmeddelanden och budskap, anpassa ett pressrum 
så att det matchar företagets varumärke samt följa upp 
resultat genom nya, mer kraftfulla analysverktyg. 

 Lanseringen av Cisions Content Marketing Suite, ett 
verktyg för att förstärka och analysera innehåll. Verktyget 
är fullständigt integrerat i CisionPoint-plattformen. 

 Utökat mobilstöd för sociala pressrum med hjälp av 
responsiv design och optimering av 
användarupplevelsen för alla typer av enheter. 

 Förbättrade funktioner för nyhetssidor, som gör det 
enklare för opinionsbildare att hitta och prenumerera på 
kundernas nyheter och specifikt innehåll baserat på 
nyckelord, bransch eller företag. 

 Nya Twitter-delningsmöjligheter i sociala pressrum som 
tillåter Twitter-kort, vilket gör att användarna kan lägga 
till sammanfattningar och multimedia i tweets. 

 Integrering av GaggleAMP i Cisions Content Marketing 
Suite, vilket ökar räckvidden för användarnas branded 
content genom att dra nytta av sociala nätverk hos 
medarbetare, samarbetspartners, kunder och 
supportrar. 

Cisions nya produkt Content Marketing Suite 
För att möta behoven hos en PR- och marknadsindustri som 
alltmer utvecklats mot att leverera innehåll till riktade 
målgrupper lanserade Cision en ny produkt under 2013. Med 
Content Marketing Suite, som är fullt integrerad i CisionPoint, 
kan kunderna skapa branded content i sina egna sociala 
pressrum och förstärka dess innehåll. 

Kunder som använder Content Marketing Suite kan 
analysera sina resultat genom att mäta antalet visningar, 
unika besökare, nedladdningar, referenstrafik och 
användarengagemang. Content Marketing Suite kan även 
integreras med Google Analytics och kan hantera alla 
aspekter av innehållsmarknadsföring. 

Samarbetsavtal 
Under 2013 ingick Cision viktiga samarbetsavtal för att kunna 
erbjuda kunderna en heltäckande lösning för distribution av 
pressmeddelanden, sponsrat innehåll och verktyg för 
förstärkning av innehåll i sociala medier. 

Cision inledde ett samarbete med Marketwired, som 
innebär att kundernas pressmeddelanden får en ökad 
distribution och synlighet, samt att kunderna får tillgång till 
analysverktyg för att följa upp resultaten av pressmeddelan-
den. Genom detta samarbete kan kunderna dela press-
meddelanden via sociala mediekanaler och rikta in sig på 
målgrupper efter region och bransch. De får tillgång till en 
granskningsprocess i flera steg, och kan lättare uppfylla de 
lagstadgade kraven på rapportering och offentliggöranden i 
USA och Kanada. Dessutom ingår avancerade SEO-funktioner 
(sökmotoroptimering) för pressmeddelanden. 

Cisions partnerskap med Outbrain och Taboola har tillfört 
en omfattande förstärkning och räckvidd för de kunder som 
använder Content Marketing Suite. Outbrain gör det möjligt 
för användare att marknadsföra innehåll på fler än 90 000 
premiumwebbplatser och bloggar, såsom The Wall Street 
Journal, Reuters, NBC News och People. Kunderna når över 
200 miljoner människor per månad, vilket leder till fler än två 
miljarder innehållsrekommendationer per dag. Innehållet når 
en ny publik och relevant trafik leds till varumärkets 
pressrum, blogg, webbplats och nyheter. Taboola ser till att 
sponsrat innehåll når fler än 300 miljoner användare. 

Dessutom kan användare av Content Marketing Suite till 
följd av Cisions samarbete med GaggleAMP öka räckvidden 
för branded content genom att dra nytta av personer som 
förespråkar varumärket, och enkelt låta medarbetare, 
partners, kunder och supportrar dela varumärkesbudskap. 
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Verksamheten 

Marknaden 
Cision fokuserar ständigt på att anpassa sitt erbjudande baserat på de 
snabba förändringar som sker inom medie- och kommunikationsmarknaden 
och behåller samtidigt fokus på uppdraget – att underlätta för världens 
kommunikatörer att få ut sina budskap med hjälp av Cisions mjukvara och 
tjänster. 
 
Marknadstrender 
Innehållsmarknadsföringens år 
Eftersom vi är allt mer uppkopplade på internet har mängden 
innehåll och data ökat under det senaste decenniet. Det har 
lett till en omvärdering av det sätt som varumärken och 
organisationer marknadsför sina produkter och tjänster. 
Konsumenterna hittar, tar in och delar innehåll på helt nya 
sätt och det har tvingat marknadsförare och PR-konsulter att 
tänka om när det gäller hur de hanterar varumärkets 
anseende och förstärker nyheter. 

Innehållsmarknadsföring, eller Content Marketing, är i 
stort sett detsamma som marknadsföring av budskap och 
nyheter, det centrala i PR. Det handlar om att förmedla 
engagerande, övertygande och trovärdiga berättelser som 
ökar medvetenheten eller förändrar uppfattningen om ett 
varumärke. En studie som genomfördes 2013 av Content 
Marketing Institute och MarketingProfs tyder på att 
marknadsförare i genomsnitt lägger 33 procent av sin 
marknadsföringsbudget på innehållsmarknadsföring, vilket är 
en ökning från 26 procent 2012. Dessutom planerar 58 
procent av alla marknadsförare att öka utgifterna för 
innehållsmarknadsföring nästa år. 

För att möta detta behov lanserade Cision den nya 
produkten Content Marketing Suite under året. Cision ger 
med detta verktyg marknadsförare de funktioner och tjänster 
som de behöver för att kunna skapa, publicera och förstärka 
innehåll i flera kanaler. Cisions Content Marketing Suite 
hjälper PR- och marknadsföringsansvariga att få ut budskap 
till relevanta målgrupper och öka engagemanget. 

Ökad efterfrågan på varumärkeskunskap och benchmarking 
av företagens rykte 
Varumärket och ryktet är två av företagets viktigaste 
tillgångar. Varumärken utsätts för allt noggrannare 
granskning i takt med att sociala medier gör det möjligt för 
kunder och konsumenter att dela med sig av erfarenheter om 
ett varumärke – både på gott och ont. Eftersom den globala 
nyhetscykeln är i gång dygnet runt betyder det att nyheter 
sprider sig snabbt och långt. Företagens rykte, som det har 
tagit många år att bygga upp, kan raseras över en natt. Den 
oförlåtande mediemiljön skapar ett behov av 
tjänsteplattformar som erbjuder omfattande mediebevakning 
och utvärderingsfunktioner, men även professionella tjänster 
som underlättar om det blir kris. Cision erbjuder ett 
fullsortiment av produkter och tjänster som baseras på 
bevakning och utvärdering. Cisions Global Analysts, ett 
specialistteam som oftast arbetar på uppdrag av den högsta 
nivån i en kundorganisation, tar hand om de behoven. För att 
hjälpa kunderna att varje dag lära sig mer om och bevaka sitt 
varumärkesanseende erbjuder Cision CisionPoint Services -
tjänster som till exempel filtrering av nyhetsartiklar och 
sociala samtal, kategorisering av känslo-/tonläge, taggning 

och strukturering av poster för enkel sökning och hämtning 
samt anpassad dag- och månadsrapportering. 

Opinionsbildare i sociala medier och deras roll i PR 
I dag rapporteras nyheter i realtid och riktad mediepublicering 
kan vara det som hjälper eller stjälper en framgångsrik PR- 
eller marknadsföringskampanj. Nu är det inte längre bara 
traditionella journalister på tidningar eller radio och tv som 
kan nå ut och det är inte bara de som har ett presskort som 
kan påverka. Socialt inflytande, vilket innebär att man når en 
bredare kundbas på ett ögonblick via sociala medier, har i allt 
högre utsträckning blivit en integrerad del av alla kampanjer. 
Därför måste PR-konsulter och marknadsförare kunna rikta in 
sig på de mest inflytelserika personerna i sociala medier så 
att de kan få draghjälp och hitta rätt publik. 

Genom Cisions Social Influencer Search kan kunderna 
snabbt komma i kontakt med olika opinionsbildare via sociala 
medier. Kunderna kan använda Social Influencer Search för 
att hitta opinionsbildare som twittrar om specifika ämnen i 
realtid, samtidigt som de kan införliva pitchningsinformation 
från Cisions mediedatabas och använda Cisions Influence 
Rating för att bedöma hur inflytelserik och relevant kontakten 
är. Eftersom realtidskommunikation är viktigt för en kampanj i 
sociala medier kan kunderna följa eller kontakta 
opinionsbildare i sociala medier direkt via CisionPoint. 

Ett steg närmare betalt innehåll 
Content Marketing Institute rapporterar att det bara är 36 
procent av marknadsförare som upplever att de använder 
innehållsmarknadsföring i sin strategi på ett effektivt sätt. 
Vad är det som brister? I en rapport antyder Forrester att 
marknadsförare måste sätta spridningen av budskapet i 
centrum för sin strategi för innehållsmarknadsföring. Ett av de 
mest effektiva sätten är att sponsra sina budskap. 

Cision insåg att kunderna måste kunna förstärka sitt 
innehåll genom sponsrade inlägg på utgivares sidor. Om 
kunderna har ett bra innehåll, men ingen ser det, då lever inte 
innehållet upp till målen eller till sitt värde. 

Cision inledde under 2013 ett samarbete med Outbrain 
och Taboola för att ge kunderna ett sätt att marknadsföra 
sina blogginlägg, artiklar, video och multimedia i utgivares 
nätverk. Genom att förstärka budskap som är relevanta för 
läsarna och nå dem i rätt sammanhang – medan de 
konsumerar nyheter – kan kunderna öka trafiken och 
engagemanget för sitt varumärke. 

Företag sprider nyheter 
Tidigare skickade företag ut ett pressmeddelande och 
nyheterna nådde läsaren efter att ha filtrerats genom de 
traditionella medierna. I dag skapar företagen själva 
spännande berättelser och sprider nyheterna direkt till sin 
målgrupp. Företagen använder sig av bloggar och sociala 
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Verksamheten 

pressrum så att de enkelt kan skapa branded content och 
dela detta i sina egna sociala mediekanaler. 

Med anledning av denna utveckling har Cision under året 
lagt ned arbete på att modifiera Cision Social Newsroom och 
webbplatsen news.cision.com. Cision Social Newsroom kan 
anpassas efter företagets önskemål utan att någon 
designerfarenhet krävs. Det intuitiva gränssnittet gör det 
möjligt för kunderna att skapa ett budskap, lyfta fram 
fördelar, lägga till multimedia och optimera innehållet. På 
webbplatsen news.cision.com finns ytterligare sökfunktioner 
och delningsverktyg, som gör att opinonsbildare enkelt kan 
hitta och sprida företagsnyheter. 

Ett ökat användande av smarta telefoner och surfplattor 
kräver mer mobilvänliga verktyg 
Enligt Pew Research Center ökade antalet vuxna i USA som 
äger en smart telefon från 45 procent till 56 procent 2013. 
Dessutom har antalet personer som äger en surfplatta ökat 
från 25 procent till 35 procent under det senaste året. 
Kommunikatörer kräver applikationer som fungerar på mobila 
enheter, inte bara för att utföra arbetsuppgifter utan för att 
dela information med andra mobilanvändare, till exempel 
medarbetare, aktieägare och väljare. Cision har mobil-
anpassat Cision Social Newsroom och news.cision.com så att 
de uppfyller kravet att pressrum och nyhetswebbplatser ska 
fungera för användare i rörelse. 

Kunder 
Cisions mjukvara och tjänster används av stora som små 
företag och organisationer i nästan alla branscher. Cision har 
för närvarande cirka 13 000 kunder i sin globala kundbas. 
Användare av tjänsterna är vanligtvis personer som arbetar 
med marknadsföring, PR och kommunikation på företag, PR-
byråer och statliga organisationer. 

Konkurrenter 
Marknaden för Cisions tjänster är fragmenterad. Cisions 
konkurrenter erbjuder oftast tjänster inom ett eller två av de 
fyra områden där Cision erbjuder sina tjänster. Många är 
lokala aktörer eller har en stark närvaro på endast en 
kontinent. Exempel på Cisions konkurrenter i Nordamerika är 
Vocus, Meltwater, PR Newswire, Business Wire och Market-
wired. På den europeiska marknaden är Gorkana Group, PR 
Newswire, MyNewsdesk, Meltwater och Precise exempel på 
Cisions konkurrenter. 

Positionering 
Cision har en stark ställning som global partner genom ett 
tydligt varumärke och internationell närvaro. Cision erbjuder 
en standardiserad global plattform som skapar kompetens-, 
kostnads- och konkurrensfördelar för bolagets kunder. 

Globalt erbjudande 
Cision har en geografisk närvaro såväl i Europa som i 
Nordamerika. Dessutom har Cision samarbetspartners i 
många länder, vilket gör att Cision är ett av få företag i 
branschen som kan erbjuda en global plattform som baseras 
på en stark närvaro på den lokala marknaden. Det ger Cision 
en konkurrensfördel när det gäller att arbeta över gränserna 
med såväl multinationella som mindre företag. 

Integrerade tjänster 
Cision fortsätter att fokusera på produktutveckling för att 
behålla sin ledande ställning på marknaden. Med CisionPoint-
plattformen och tjänsterna kan kunderna hantera hela sin 
kommunikationsprocess från planering till uppföljning och 
analys av kommunikationen. Detta erbjudande är marknads-
ledande på en marknad som fortfarande domineras av 
företag som erbjuder enskilda tjänster. 

Ledande mediedatabas och omfattande digital 
mediebevakning 
Cision erbjuder sina kunder en av världens ledande 
mediedatabaser med över 1,6 miljoner mediekontakter och 
publiceringsmöjligheter, däribland journalister, bloggare, 
frilansare och opinionsbildare i sociala medier i över 200 
länder. Genom sitt samarbete med LexisNexis erbjuder även 
Cision marknadens mest omfattande globala digitala 
mediebevakning. 
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Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Cision AB (publ), org.nr 556027-
9514 med säte i Stockholm, Sverige, avger härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. 

Om inget annat anges avser belopp inom parentes 
föregående år, 2012. 
 
Koncernens verksamhet och struktur 
Cision erbjuder tjänster och mjukvara till kunder verksamma 
inom PR och marknadskommunikation. Cision skapar värde 
för sina kunder genom att tillhandahålla en integrerad 
programvaruplattform som hjälper kunderna att identifiera 
viktiga medier och opinionsbildare, nå ut med sina budskap, 
bevaka traditionella och sociala medier samt utvärdera 
effekten av sin kommunikation. Verksamheten omfattar tre 
affärsgrenar: abonnemangstjänster, transaktionsbaserade 
tjänster och professionella tjänster inom sina huvudsakliga 
marknader i Europa och Nordamerika, med partners i andra 
regioner. 
 
Justeringar av tidigare års balanserade vinstmedel 
Årsredovisningen för 2013 inkluderar vissa justeringar i 
tidigare års balanserade vinstmedel, vilket meddelades i 
september 2013. De nödvändiga justeringarna var ett 
resultat av relativt komplexa system och ineffektiva kontroller 
i hanteringen av förutbetalda intäkter i Cisions amerikanska 
verksamhet. Jämförelsesiffror har räknats om, se not 32 i 
finansiella rapporter för mer information. 

Marknadsutsikter 
Cision anser att de långsiktiga tillväxtutsikterna för 
marknaden för mjukvara och tjänster till PR-branschen är 
goda. Sociala medier har ökat vikten av PR och är en 
nödvändig del av marknadsmixen på ett sätt de inte varit 
tidigare. Sociala medier har utökat PR-ansvarigas roll bortom 
traditionella medierelationer och möjliggör konversationer i 
realtid, som har blivit den främsta drivkraften för att 
kommunicera bolagets målsättning i den nya marknads-
mixen. Till följd av detta kommer efterfrågan på integrerade 
PR- och marknadsföringslösningar som CisionPoint kan 
erbjuda att öka, då PR-ansvariga söker efter verktyg och 
tjänster som kan underlätta deras dagliga arbete. 

Enligt Content Marketing Institute planerar 60 procent av 
marknadsförare inom business-to-consumer och 58 procent 
av marknadsförare inom business-to-business att öka sin 
budget för innehållsmarknadsföring under de närmaste 12 
månaderna och 73 procent av marknadsförarna uppgav 
också att de producerar mer innehåll nu än vad de gjorde för 
ett år sedan. Cisions Content Marketing Suite vänder sig till 
marknadens behov av att förstärka sitt budskap och hitta ny 
publik. 

 

Fem år i sammandrag 
Mkr 2013 20121 20111 20101 20091

Totala intäkter 856 956 942 1 107 1 460

Organisk tillväxt, % –2 3 –4 –6 –14

Valutaeffekt på intäkter –34 28 –81 –53 115

Rörelseresultat –242 58 93 98 –275

Rörelseresultat2 73 102 105 117 38

Rörelsemarginal2, %  8,9 10,7 11,1 10,6 2,6

Valutaeffekt på rörelseresultat2 –3 3 1 –12 22

EBITDA2 121 158 157 174 152

EBITDA-marginal2, % 14,6 16,5 16,6 15,7 10,4

Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,6 2,2 2,6 2,6 4,8

Årets resultat  –275 48 67 40 –383

Operativt kassaflöde  179 100 81 105 90

Fritt kassaflöde  146 30 44 5 –48

Resultat per aktie3,4, kr –18,56 3,24 4,50 2,83 –3,60

Antal anställda vid periodens slut 980 1 049 1 180 1 298 1 390

1 Justerad, se not 32. 
2  Exklusive goodwillnedskrivningar, engångsposter och andra engångsintäkter. 
3  Data per aktie efter full utspädning. Effekten av den sammanläggning av aktier som genomfördes med avstämningsdag den 5 maj 2011, där tio gamla 

aktier lades samman till en ny aktie, har inkluderats, även retroaktivt för tidigare perioder. 
4  Inklusive nyemission 2010. 2009 är omräknad enligt samma princip. 
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Väsentliga händelser 

 Den 1 februari 2013 vann Cision CODiE Award 2013 i 
kategorin Best Media and Information Monitoring 
Solution. 

 Den 6 februari 2013 tecknade Cision en treårig 
kreditfacilitet om 75 MUSD med tre banker. 
Kreditfaciliteten användes för att refinansiera Cisions 
dåvarande syndikerade lånefacilitet om 62 MUSD och 
28 MCAD. 

 Den 25 februari 2013 efterträdde Peter Granat, tidigare 
VD i Nordamerika, Hans Gieskes som VD och 
koncernchef för Cision AB. Peter Granat kvarstår även 
som ansvarig för Cision Nordamerika. 

 Den 18 mars 2013 meddelade Cision ett nytt samarbete 
med Marketwired för att kunna erbjuda kunder nya 
alternativ för distribution av pressmeddelanden. 
Samarbetet ger Cisions kunder möjlighet att nå medier, 
opinionsbildare och konsumenter genom Marketwireds 
distributionskanaler och dra nytta av ökad synlighet i 
pressmeddelanden och förbättrade analyser via post-
distributionsrapporter. 

 Den 13 juni 2013 lanserade Cision en ny Content 
Marketing Suite för att hjälpa företag att skapa, förstärka 
och analysera sitt branded content. 

 Den 27 augusti 2013 offentliggjorde Cision ett 
samarbete med Outbrain för att erbjuda kunder 
förstärkningsverktyg via sin nya Content Marketing Suite. 
Det nya samarbetet gör det möjligt för Cisions kunder att 
marknadsföra sponsrat innehåll till mer än 90 000 
premiumnätverk, webbplatser och bloggar. 

 Den 28 augusti 2013 meddelade Cision en 
strategiuppdatering och nya finansiella mål. Kärnan i 
strategin är den fortsatta omvandlingen av Cision till en 
abonnemangsbaserad mjukvaruleverantör inom PR. Nya 
finansiella mål som presenterades var en ökning av 
andelen abonnemangsintäkter till >80 procent av de 
totala intäkterna i slutet av 2016 och en EBITDA-
marginal mellan 16 och 18 procent 2014-16 och >18 
procent i slutet av 2016. 

 Den 12 september 2013 offentliggjorde Cision ett nytt 
samarbete med Taboola. Samarbetet ger Cisions kunder 
möjlighet att nå över 300 miljoner användare på de 
främsta redaktionella webbplatserna via Cisions Content 
Marketing Suite. 

 Den 19 september 2013 meddelade Cision justeringar 
av tidigare års balanserade vinstmedel. Genomgången 
av den amerikanska verksamhetens balansräkning 
resulterade i att tidigare års balanserade vinstmedel 
justerades ned med 60 Mkr. 

 Den 23 september 2013 tillträdde Charlotte Hansson 
som ekonomidirektör för koncernen, och efterträdde 
därmed Tosh Bruce-Morgan. 

 Den 11 oktober 2013 utsattes Cisions nyhetstjänst i 
Sverige för ett falskt pressmeddelande. Cision 
överlämnade ärendet till polismyndigheten för utredning 
om brott. 

 I oktober 2013 tillsatte Cision en ny ledningsgrupp som 
består av sju ledande befattningshavare i 
Cisionkoncernen. För ytterligare detaljer, se 
presentationen av koncernledningen på sidan 23. 

 Under det tredje kvartalet genomfördes en nedskrivning 
av goodwill om 325 Mkr, främst hänförlig till den 
nordamerikanska kassagenererande enheten. 
 

Koncernens utveckling 
De totala intäkterna var 856 Mkr, inklusive intäkter om  
30 Mkr hänförliga till en försäkringsuppgörelse under andra 
kvartalet. Avyttringen av den amerikanska Print Monitoring-
verksamheten hade en negativ inverkan om 76 Mkr och 
därtill kom en negativ valutaeffekt om 34 Mkr. Den organiska 
tillväxten minskade med 21 Mkr eller –2 procent. Den 
negativa tillväxten under året påverkades av intäktsförlusten 
från abonnemangskontrakt i den amerikanska Print 
Monitoring-verksamheten samt minskade transaktions-
baserade volymer främst från kunder inom tryckta medier och 
radio/TV. 

Rörelseresultatet exklusive engångsposter, goodwill-
nedskrivning och andra engångsintäkter uppgick till 73 Mkr 
(102), inklusive en negativ valutaeffekt om 3 Mkr. Det lägre 
rörelseresultatet jämfört med föregående år var en följd av de 
negativa effekterna från avyttringen av den amerikanska Print 
Monitoring-verksamheten och minskade intäkter från bevak-
ning av tryckta medier och radio/TV. 

Under det tredje kvartalet genomfördes en nedskrivning av 
goodwill, främst hänförlig till den nordamerikanska 
kassagenererande enheten som bestod av Cision USA och 
Cision Kanada, som uppgick till 325 Mkr. För mer 
information, se not 14. 

Koncernens finansnetto för helåret var –22 Mkr (–24), 
främst relaterat till räntekostnader, vilka har minskat till följd 
av amorteringar av lån. 

De transaktionsbaserade intäkterna minskade jämfört 
med föregående år och uppgick till 14 procent (19) av 
rörelsens intäkter, men intäktsminskningen efter avyttringen 
av den amerikanska Print Monitoring-verksamheten var lägre 
än förväntat. Intäkter från professionella tjänster uppgick till 
18 procent (16), till stor del till följd av en ökning inom 
managed services. Abonnemangsintäkter, som är Cisions 
kärnverksamhet, uppgick till 68 procent (65) av intäkterna. 

Cisions nya Content Marketing Suite lanserades under det 
tredje kvartalet. Den kommer att hjälpa kunder att skapa och 
förstärka branded content. Cision offentliggjorde två nya 
betydande samarbeten med Outbrain och Taboola under det 
tredje kvartalet för att marknadsföra och främja spridning av 
sponsrat innehåll. 

Utveckling per region 
Nordamerika 
Mkr 2013 2012

Totala intäkter1 620 742
Organisk tillväxt, % –3 4
Valutaeffekt på intäkter –28 29
Rörelseresultat¹ 78 99
Rörelsemarginal¹, % 12,6 13,3
Valutaeffekt på rörelseresultat¹ –3 4
EBITDA1 115 140
EBITDA-marginal1, % 18,5 18,9

¹  Exklusive engångsposter, goodwillnedskrivning och andra engångs 
intäkter. 

 
De totala intäkterna var 620 Mkr, vilket är 122 Mkr lägre än 
föregående år, varav 76 Mkr hänför sig till avyttringen av den 
amerikanska Print Monitoring-verksamheten och 28 Mkr till 
valutaeffekter. Den organiska tillväxten minskade med 17 
Mkr eller –3 procent. Utöver förlusten av den avyttrade Print 
Monitoring-verksamhetens direkta intäkter uppskattades vid 
årets början intäktsförlusten för omförhandlade abonne-
mangskontrakt inom Print Monitoring-tjänster uppgå till 
21 Mkr. 

Rörelseresultatet var 78 Mkr (99) för året. Initialt 
påverkades periodens kostnader av högre kortsiktiga 
kostnader hänförliga till avyttringen av den amerikanska Print 
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Monitoring-verksamheten. Omförhandlingen av kontrakt för 
abonnemangstjänster bidrog dessutom till lägre marginaler, 
eftersom kunder hade bevakning av tryckta medier som en 
del i abonnemangspaketet. 

Europa 
Mkr 2013 2012

Totala intäkter 219 222
Organisk tillväxt, % 0 2
Valutaeffekt på intäkter –3 −2
Rörelseresultat¹ 19 33
Rörelsemarginal¹, % 8,8 14,9
Valutaeffekt på rörelseresultat¹ 0 −1
EBITDA 25 41
EBITDA–marginal, % 11,6 18,7

¹  Exklusive engångsposter och goodwillnedskrivning. 

 
Europa rapporterade intäkter om 219 Mkr (222), vilket är 
3 Mkr lägre än för samma period förra året. De nordiska 
länderna uppvisade tillsammans med Tyskland lovande 
tillväxt och Portugal redovisade, trots ekonomiska svårigheter 
på den lokala marknaden, stabil tillväxt jämfört med 
föregående år. I Storbritannien fortsatte dock den hårda 
konkurrensen på marknaden att påverka tillväxten. 

Rörelsemarginalen i Europa var för helåret 9 procent  
(15 procent), en minskning till följd av de investeringar som 
gjordes inom försäljning i syfte att öka intäkterna, vilket 
motsvarar merparten av förändringen i rörelsemarginalen. 

Engångsposter och andra engångsintäkter 
Engångsposter som påverkade rörelseresultatet för januari-
december 2013 uppgick till –18 Mkr (–45), vilket inkluderar 
kostnader för personalneddragningar och ett avgångs-
vederlag till tidigare VD:n. Se även engångsposter, not 9. 

Andra engångsintäkter, redovisade som övriga intäkter, 
innefattar en försäkringsuppgörelse om 30 Mkr hänförligt till 
ett juridiskt ärende från 2012. 

Investeringar 
Bruttoinvesteringarna uppgick till 63 Mkr (33) och bestod till 
största delen av utveckling av koncernens mjukvara, främst 
tjänsteplattformen CisionPoint. Verksamhetens aktiverade 
utvecklingskostnader för 2013 uppgick till 50 Mkr (19), 
medan avskrivningarna uppgick till 29 Mkr (32). Det bokförda 
värdet av aktiverade utvecklingskostnader uppgick per den 
31 december 2013 till 69 Mkr (49). 

De största projekten under året omfattade följande: 

 Ytterligare utveckling av tjänsteplattformen CisionPoint, 
vilket inkluderade lanseringen av Social Influencer 
Search, Content Marketing Suite och förbättrad 
kampanjanalys. 

 Utökat mobilstöd för sociala pressrum med hjälp av 
responsiv design och optimering av 
användarupplevelsen tillsammans med förbättrade 
nyhetsfunktioner för news.cision.com. 

 Fortsatta förbättringar i infrastrukturen. 

Finansiell ställning 
Mkr 2013 2012

Eget kapital 628 947
Eget kapital per aktie, kr 42 64
Räntebärande nettoskuld 235 349
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,6 2,2
Rörelsekapital¹ –135 −43
Likvida medel 66 56

¹  Inklusive valutakurseffekter. 

 
Per den 31 december 2013 utnyttjade koncernen ungefär  
47 MUSD av dess syndikerade lån, vilket minskats under året 
genom netto amorteringar och upptagna lån om 99 Mkr 
under 2013. 

Nyckeltalet räntebärande nettoskuld/EBITDA var 1,6 per 
den 31 december 2013. Under 2013 minskade nettoskulden 
med 114 Mkr, beroende på ett positivt fritt kassaflöde om 
146 Mkr, utdelning till aktieägare om 30 Mkr samt 
valutaeffekter och andra effekter om 2 Mkr. 

Goodwill 
Goodwill uppgick till 995 Mkr (1 335) per den 31 december 
2013, en minskning med 340 Mkr. Valutaeffekter uppgick till 
15 Mkr. Under det tredje kvartalet genomfördes en 
nedskrivning av goodwill om 325 Mkr, främst hänförlig till den 
nordamerikanska kassagenererande enheten som bestod av 
Cision USA och Cision Kanada. Nedskrivningen beror främst 
på minskningen i traditionell bevakning av tryckta medier och 
radio/TV i Kanada, som har minskat stadigt under de senaste 
åren. 

En gradvis förändring har skett i den nordamerikanska 
kassagenererande enheten som nu särskiljer de två 
verksamheterna från varandra. Till följd av detta beslöt Cision 
att dela upp den nordamerikanska kassagenererande 
enheten i två separata enheter, USA och Kanada, under det 
fjärde kvartalet. Det redovisade värdet på goodwill har inte 
påverkats av detta. 

Goodwill per den 31 december 2013 hänför sig till 
Portugal med 38 Mkr, Sverige med 72 Mkr och USA med 885 
Mkr. För ytterligare detaljer, se not 14. 

Kassaflöde 
Mkr 2013 2012

Operativt kassaflöde 179 100
Fritt kassaflöde 146 30

 

Det operativa kassaflödet var för helåret 179 Mkr (100) och 
det fria kassaflödet var 146 Mkr (30), vilket inkluderar en 
engångsintäkt från en försäkringsuppgörelse som uppgick till 
30 Mkr. Under året förbättrades rörelsekapitalet väsentligt 
jämfört med föregående år, till följd av förbättrad indrivning av 
fordringar samt att föregående år inkluderade en utbetalning 
av en förlikning. Under året ökade Cision medvetet sina 
investeringar i mjukvaruutveckling som en del i en pågående 
investering för att förbättra CisionPoints utformning. 

Rörelsekapital 
Rörelsekapital definieras som kortfristiga rörelsetillgångar 
minus kortfristiga rörelseskulder, skatt är inte inkluderad. 
Rörelsekapital per den 31 december 2013 uppgick till  
–135 Mkr (–43). Förändringen i rörelsekapital jämfört med 
föregående år beror på den förbättrade indrivningen av 
fordringar under året, vilket speglas i positiva effekter på 
koncernens kassaflöde. 
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Aktiekapital 
Aktiekapitalet uppgick per balansdagen till 223 644 Tkr 
(223 644). Aktiekapitalet representerades av 14 909 583 
(14 909 583) aktier med kvotvärdet 15,00 (15,00) kronor. 
Per den 31 december 2013 ägde Cision 69 442 egna aktier 
återköpta under det tredje kvartalet 2011 för att säkra 
bolagets långsiktiga incitamentsprogram. För mer detaljerad 
information, se not 8. 

Utdelning 
Cisions utdelningspolicy på längre sikt är att dela ut upp till 
50 procent av koncernens resultat efter skatt, exklusive 
effekten av goodwillnedskrivningar. För 2013 föreslår 
styrelsen en utdelning på 1,00 kr per aktie. 

Utdelning för 2012 uppgick till 2,00 kr per aktie. 

Finansiella instrument och riskhantering 
Styrelsen har fastställt en finanspolicy som syftar till att 
fastställa ramarna för koncernens finansiella aktiviteter samt 
ge riktlinjer och regler för hantering av finansiella risker. 
Målsättningen med finansverksamheten är ett optimalt 
utnyttjande av koncernens samlade likviditet, att optimera 
koncernens finansnetto samt att ge en samlad bedömning av, 
och kontroll över, koncernens finansiella risker. Utöver 
finanspolicyn, som genomgår årlig översyn, fastlägger styrel-
sen finansiella ramar för ett kalenderår i taget. Ytterligare 
beskrivning av finansiella risker, exponering och finansiella 
instrument finns i not 2. 

Anställda och ersättningar 
Per den 31 december 2013 hade Cision 980 anställda, en 
minskning med 69 jämfört med 31 december 2012. 
Minskningen beror främst på personalneddragningar inom 
produktionen, vilket uppvägs av en ökning i försäljnings- och 
marknadsföringspersonal. 

Cision är beroende av sin förmåga att attrahera och 
behålla medarbetare med stor kunskap och erfarenhet. 
Ersättningen måste därför vara konkurrenskraftig, 
affärsdriven, prestationsorienterad och uppfylla hög standard 
vad gäller etik och moral. Bolaget arbetar dessutom med att 
förbättra kunskap, arbetsmiljö och jämlikhet. Cision strävar 
därför aktivt för att uppfattas som en arbetsgivare med 
hängivna medarbetare och konkurrenskraftiga 
personalpolicys. 

Uppgifter om fördelning av medelantal anställda och löner 
såväl som en beskrivning av riktlinjerna för ersättning till 
ledande befattningshavare framgår av not 8. Styrelsens 
förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-
havare, som godkändes vid årsstämman i april 2013, har 
gällt under 2013. 

Miljöpåverkan 
Cisions verksamhet har ingen betydande miljöpåverkan. 
Cision strävar dock efter att minska miljöpåverkan på ett 
ekonomiskt och kommersiellt genomförbart sätt. 

Händelser efter balansdagen 
Den 14 februari 2014 lämnade Blue Canyon Holdings AB, ett 
bolag indirekt kontrollerat av GTCR Investment X AIV Ltd., ett 
offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cision att 
överlåta samtliga aktier i bolaget till Blue Canyon Holdings 
mot ett vederlag om 52 kronor kontant för varje aktie i Cision. 
För ytterligare information, se not 33. 

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 SaaS-tjänst (Software 
as a Service). Cision är också beroende 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. 

 Cision har en betydande goodwillpost där ungefär 90 
procent hänför sig till dess amerikanska verksamhet. 
Värdet på goodwill testas minst årligen, genom en 
uppskattad beräkning av nyttjandevärdet. Det kan inte 
uteslutas att en sådan uppskattning för framtida resultat 
och kassaflöde kan leda till en nedskrivning av goodwill. 

 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 mediebevaknings-
verksamheten. 

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

 Säkerhetsfrågor är väsentliga för Cision då bolaget  
hanterar kunders konfidentiella information. Cision 
tillhandahåller tjänster för börsnoterade bolags 
distribution av kurspåverkande information samt 
informationsgivning i enlighet med EU-direktiv och lokal 
lagstiftning. Cision har utvecklat rutiner och processer 
för medarbetare som hanterar känslig information samt 
för att säkerställa att kunders information hanteras i 
enlighet med gällande lagstiftning, börsers 
noteringsavtal och övrig reglering på 
kapitalmarknaderna. 

 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 koncern-
ens resultaträkning. 

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

 
För en mer utförlig redogörelse för väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer för koncernen och moderbolaget hänvisas 
till detaljerad information på sidorna 26-27 (Risk och 
riskhantering) och not 2. Riskerna och osäkerhetsfaktorerna 
ovan gäller både Cisionkoncernen och moderbolaget. 
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Framtidsutsikter 

Cision har en positiv syn på den långsiktiga marknadsutveck-

lingen för bolagets tjänster. Genomförandet av bolagets 

strategi som presenteras på sidan 5 förväntas bidra till ökad 

framtida konkurrenskraft. 

Cision lämnar ingen prognos. 

Moderbolaget 

Moderbolagets verksamhet omfattar delar av 

koncernledningen och koncernens utvecklingsresurser. För 

2013 uppgick de totala intäkterna till 61 Mkr (62) med ett 

resultat efter skatt på –258 Mkr (42) till följd av en 

nedskrivning av aktier i dotterbolag, främst i Cision Kanada. 

Per den 31 december 2013 uppgick det egna kapitalet till 

648 Mkr (949), och minskningen under året kan hänföras till 

årets resultat om –258 Mkr och nettoinvestering i 

utlandsverksamhet om –4 Mkr. Långfristiga skulder per den 

31 december 2013 ökade till 345 Mkr (0) och kortfristiga 

skulder minskade till 72 Mkr (304), huvudsakligen beroende 

på att den syndikerade lånefaciliteten omklassificerades till 

en långfristig skuld sedan den refinansierades i februari 

2013. Investeringar i övriga anläggningstillgångar uppgick till 

8 Mkr (6) 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 2012. 

Moderbolaget redovisar koncernbidrag som 

bokslutsdispositioner, se not 1. 

Förslag till årsstämman 

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning 

till den verkställande direktören och andra ledande 

befattningshavare i bolaget 

Styrelsens nedanstående förslag till riktlinjer för lön och 

annan ersättning till den verkställande direktören och andra 

ledande befattningshavare i Cision AB (publ) ("bolaget") är 

utformat för att säkerställa att koncernen kan erbjuda ett 

belöningssystem som är konkurrenskraftigt, affärsdrivet, 

prestationsorienterat och som uppfyller en hög standard vad 

gäller etik och moral. 

För en beskrivning av bolagets utestående 

ersättningsprogram hänvisas till not 8. 

 

Riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande 

direktören och andra ledande befattningshavare i bolaget 

Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar att fastställa 

styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till 

den verkställande direktören och andra ledande befattnings-

havare i bolaget. De föreslagna riktlinjerna är i huvudsak 

överensstämmande med de som tillämpats under tidigare år 

och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och 

respektive befattningshavare. Riktlinjerna skall omfatta den 

verkställande direktören, ledande befattningshavare som 

rapporterar till denna samt ett antal andra seniora 

befattningshavare inom koncernen. Kompensationen till 

ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig 

ersättning, pension, övriga förmåner samt i förekommande 

fall långsiktigt incitamentsprogram. 

 

Fast lön 

Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor för att 

attrahera, utveckla och bibehålla ledande befattningshavare. 

Den fasta lönen sätts utifrån vad den lokala marknaden 

betalar för motsvarande roll, kvalifikationer och prestationer 

och är således marknadsmässig. Den fasta lönen omprövas 

varje år. 

Kortsiktigt incitamentsprogram (STI) 

Rörlig kontant ersättning utbetalas i form av en årlig 

prestationsbaserad bonus. Målbonus för ledande 

befattningshavare i bolaget varierar beroende på befattning. 

Målbonus för verkställande direktör är 50 procent av fast 

årslön och maximal bonus är 100 procent av fast årslön när 

prestationerna överträffar målen. För ledande befattnings-

havare i koncernledningen är målbonus 30-50 procent av fast 

årslön och maximal bonus 60-100 procent av fast årslön och 

för andra seniora befattningshavare är målbonus 20-30 

procent av fast årslön och maximal bonus 40-60 procent av 

fast årslön. Tilldelning av kontant bonus baseras, för verk-

ställande direktören, ledande befattningshavare i koncern-

ledningen, exklusive landschefer, och för medlemmar i 

koncernens centrala finansfunktion, på (i) bolagets uppnådda 

operativa rörelseresultat ("EBIT") på koncernnivå i relation till 

budget för räkenskapsåret 2014, (ii) organisk tillväxt av 

intäkter på koncernnivå i relation till budget för räken-

skapsåret 2014 och (iii) särskilt angivna mål kopplade till 

bolagets verksamhet fastställda på koncern- eller landsnivå. 

För andra seniora befattningshavare baseras bonusen på (i) 

EBIT och organisk tillväxt av intäkter för räkenskapsåret 2014 

i relation till budget, beräknat på koncern- och/eller landsnivå 

beroende på befattning och (ii) särskilt angivna mål kopplade 

till bolagets verksamhet som nämnt ovan. För varje deltagare 

och beroende på befattning tilldelas bonus genom en viktning 

mellan de olika komponenterna. För tilldelning av bonus 

avseende de finansiella komponenterna måste åtminstone 

86 procent av det EBIT-mål som är relevant för den ledande 

befattningshavaren uppnås. Maximal bonus för de finansiella 

komponenterna tilldelas vid uppnående av 140 procent av 

varje sådan relevant komponent. För tilldelning av bonus för 

målen kopplade till bolagets verksamhet måste åtminstone 

86 procent av det relevanta målet uppnås och maximal 

tilldelning för målen kopplade till bolagets verksamhet sker 

vid uppnående av 100 procent av varje sådant mål. Det totala 

beloppet kontant bonus som intjänas under 2014 enligt detta 

program kan, med nuvarande sammansättning av bolagets 

koncernledning, uppgå till maximalt cirka 75 procent av den 

totala summan av de fasta årslönerna för samtliga 

medlemmar i koncernledningen som deltar i STI. 

 

Långsiktiga incitamentsprogram (LTI) 

Långsiktiga incitamentsprogram skall vara kopplade till 

finansiella prestationskrav och skall säkerställa ett långsiktigt 

engagemang för bolagets utveckling. Styrelsen föreslår att 

årsstämman fattar beslut om införande av ett aktierelaterat 

långsiktigt incitamentsprogram, i enlighet med styrelsens 

fullständiga förslag som presenteras i kallelsen till 

årsstämman. Kallelsen publiceras på bolagets hemsida: 

http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma

/Arstamma-2014/. 

Bolaget har två pågående aktierelaterade incitaments-

program, beslutade av bolagsstämmorna 2011 respektive 

2013 (LTI 2011 och LTI 2013). 

 

Pension 

Grundprincipen vad gäller pensionslösningar skall vara att 

villkoren är marknadsmässiga i förhållande till situationen i 

det land där den ledande befattningshavaren stadigvarande 

är bosatt. Pensionsåldern för ledande befattningshavare 

varierar beroende på lokal praxis. För verkställande 

direktören skall bolaget årligen avsätta ett belopp 

motsvarande 20 procent av verkställande direktörens 

pensionsmedförande årslön till pensions- och 

försäkringslösningar. Samtliga övriga ledande befattnings-

havare följer lokal praxis vad gäller pensionsavtal eller 
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motsvarande. Andra pensionsavsättningar görs i enlighet med 

lokal praxis och efter godkännande av HR och verkställande 

direktören. 

 

Övriga förmåner 

Verkställande direktören och övriga ledande befattnings-

havare i bolaget har möjlighet till för denna nivå sedvanliga 

förmåner, såsom företagshälsovård, sjukvårdsförsäkring och 

tjänstebil eller tjänstebilstillägg. Förmåner varierar mellan 

länderna och utgår från praxis på de lokala marknaderna. 

 

Avgångsvederlag och uppsägningstid 

Verkställande direktörens anställningsavtal löper tills vidare 

med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 

Verkställande direktören har rätt till ett avgångsvederlag 

motsvarande en årlig fast lön för den verkställande 

direktören. För övriga ledande befattningshavare vilka ingår i 

koncernledningen varierar uppsägningstiden från noll till sex 

månader. Från bolagets sida är uppsägningstiden gentemot 

bolagets ledande befattningshavare mellan noll och sex 

månader. Bolagets ledande befattningshavare som ingår i 

koncernledningen har rätt till ett avgångsvederlag 

motsvarande en till nio månadslöner. Därtill kan, om styrelsen 

finner det påkallat för att säkerställa bolagets behov av 

kontinuitet i ledningsgruppen i samband med väsentliga 

förändringar i bolagets struktur eller ägarförhållanden, införas 

kompletterande arrangemang för ledande befattningshavare 

avseende uppsägningstid, avgångsvederlag och ekonomiskt 

incitament att kvarstanna i bolagets tjänst. 

 

Beredning och beslut 

Såvitt avser verkställande direktören föreslår ersättnings-

kommittén efter diskussion mellan styrelseordföranden och 

verkställande direktören, lön, kriterier för rörlig ersättning och 

andra anställningsvillkor, vilka sedan fastställs av styrelsen. 

För övriga ledande befattningshavare föreslår verkställande 

direktören villkor, vilka sedan fastställs av ersättnings-

kommittén och rapporteras till styrelsen. 

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i 

enskilt fall finns rationella affärsmotiv och starka skäl för ett 

sådant beslut. 

 

Övriga förslag till årsstämman 

Övriga förslag till årsstämman publiceras på bolagets 

hemsida 

http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma

/Arstamma-2014/. 

 

Vinstdisposition 

Se avsnitt ”Förslag till vinstdisposition” på sidan 28. 

Räkenskaper och noter 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt 

framgår av efterföljande resultat– och balansräkning, rapport 

över totalresultat, eget kapital, kassaflödesanalyser, 

bokslutskommentarer och noter. Hädanefter anges samtliga 

belopp i Tkr om inte annat anges. 
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Bolagsstyrningsrapport 

 

Bokstäverna A-G i illustrationen ovan hänvisar till respektive stycke i texten nedan. Översikten illustrerar hur ansvaret för ledning och kontroll av 

Cision fördelas. 

 

Svensk kod för bolagsstyrning 

Cision tillämpar sedan den 1 juli 2008 Svensk Kod för 

bolagsstyrning (”Koden”, som finns återgiven i detalj på 

www.bolagsstyrning.se) och redovisar en avvikelse, vilken 

anges nedan: 

Antal ledamöter i revisionskommittén (Koden 7.3) 

Koden föreskriver att antalet ledamöter skall uppgå till minst 

tre stycken. Antalet ledamöter i den revisionskommitté som 

utsågs av styrelsen i april 2013 har varit två stycken. 

Styrelsens bedömning är att två ledamöter är tillräckligt för att 

revisionskommittén skall kunna fullgöra sin funktion, givet 

omfattningen och komplexiteten i Cisions affär. 

Ägarsituation (A) 

Cisions största ägare utgörs av institutionella förvaltare. Enligt 

Euroclear var andelen av aktiekapitalet som per den 31 

december 2013 ägdes av svenska institutioner 61 procent. 

Utländska investerare kontrollerade 25 procent av aktie-

kapitalet. De tio största ägarna hade ett totalt innehav 

motsvarande 64 procent av aktiekapitalet och antalet aktie-

ägare uppgick till 11 824 per den 31 december 2013. 

Baserat på information från SIS Ägarservice kontrollerar två 

ägare – Fairford Holdings Finance AB och Cyril Acquisition AB 

– var och en mer än 10 procent av bolagets aktiekapital och 

röster per den 31 december 2013. För ytterligare 

ägaruppgifter, se avsnitt ”Aktien” på sidan 7. 

Bolagsstämman (B) 

Bolagsstämman är Cisions högsta beslutande organ. Cision 

tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om 

bolagsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser 

i bolagsordningen eller, så vitt är känt för bolaget, enligt 

svensk lag eller i aktieägaravtal. Aktieägarna utövar sitt 

inflytande i bolaget vid bolagsstämman samt genom bolagets 

valberedning. Varje aktie i Cision motsvarar en röst vid 

bolagsstämman. Aktieägarnärvaron på årsstämmorna 2013 

och 2012 uppgick till 56 respektive 57 procent av bolagets 

totala antal aktier och röster. 

På årsstämman den 9 april 2013 fattades bland annat 

följande beslut: 

 Omval av Hans-Erik Andersson, Alf Blomqvist, Scott 

Raskin och Rikard Steiber samt nyval av Peter Granat, 

Catharina Stackelberg-Hammarén och Thomas 

Tarnowski som styrelseledamöter. Anders Böös och 

Gunilla von Platen undanbad sig omval. Hans-Erik 

Andersson valdes till ordförande i styrelsen. Aktieägaren 

Fairford Holdings Finance AB deltog inte i beslutet. Hans 

Gieskes avgick från styrelsen i februari 2013 i samband 

med att han avgick som verkställande direktör.  

 Den nomineringsprocess för styrelseledamöter som för 

närvarande tillämpas skall också utgöra grund för 

kommande nomineringsarbete. 

 Styrelsearvode ska utgå med 2 000 Tkr att fördelas i 

enlighet med följande: 750 Tkr till ordföranden, 250 Tkr 

till vardera ledamot som inte är anställd i bolaget. 

Därutöver skall ersättning till ledamöter i 

revisionskommittén utgå med 300 Tkr per år, varav 

200 Tkr till ordföranden i revisionskommittén samt att 

ersättning till ledamöter i ersättningskommittén skall 

utgå med 150 Tkr per år, varav 100 Tkr till ordföranden i 

ersättningskommittén. 

 Principer om ersättning och andra anställningsvillkor för 

verkställande direktören och ledande befattningshavare 

som rapporterar till denne. 

 

Cisions nästa årsstämma äger rum den 27 maj 2014. 

Information om aktieägarnas rätt att få ett ärende behandlat 

på stämman finns på bolagets hemsida, 

http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma/

Arstamma-2014/. 

Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser 

om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter samt 
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om ändring av bolagsordning. Årsstämman den 9 april 2013 
beslutade att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier. 
Per den 31 december 2013 fanns inga begränsningar i 
bolagsordningen i fråga om hur många röster varje aktieägare 
kan avge vid en bolagsstämma. 

Principer för ersättningar till ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutar om principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor avseende verkställande direktören, 
ledande befattningshavare som rapporterar till denne, samt 
ett antal andra seniora befattningshavare inom koncernen. 
Syftet är att erbjuda ett konkurrenskraftigt och marknads-
mässigt belöningssystem för att attrahera och behålla 
kvalificerade medarbetare. Kompensation skall utgå i form av 
fast lön, rörlig ersättning, pension, långsiktigt incitaments-
program samt övriga förmåner. Den fasta lönen skall vara 
marknadsmässig och omprövas varje år. Rörlig kontant 
ersättning utbetalas i form av en årlig prestationsbaserad 
bonus. Målbonus för ledande befattningshavare och andra 
seniora befattningshavare i bolaget varierar beroende på 
befattning. Målbonus för verkställande direktör för år 2013 är 
50 procent av fast årslön och maximal bonus är 100 procent 
av fast årslön när prestationerna överträffar målen. För 
ledande befattningshavare i koncernledningen är målbonus 
50 procent av fast årslön och maximal bonus 100 procent av 
fast årslön. För andra seniora befattningshavare är målbonus 
20-35 procent av fast årslön och maximal bonus 40-70 
procent av fast årslön. Tilldelning av bonus baseras på 
bolagets uppnådda operativa rörelseresultat (EBIT) och 
organisk tillväxt av intäkter på koncernnivå under 
räkenskapsåret 2013 i relation till budget för denna post. För 
andra seniora befattningshavare baseras bonusen på det 
uppnådda operativa rörelseresultatet (EBIT) och organisk 
tillväxt av intäkter under räkenskapsåret 2013 i relation till 
budget, beräknat på koncern-, divisions- eller landsnivå 
beroende på befattning. För varje deltagare och beroende på 
befattning tilldelas bonus genom en viktning mellan de två 
komponenterna EBIT och organisk tillväxt av intäkter. För 
tilldelning av bonus måste åtminstone 90 procent av målet 
enligt budget för en av komponenterna uppnås. Maximal 
bonus tilldelas vid uppnående av 120 procent av såväl målet 
för EBIT som målet för organisk tillväxt enligt budget. 
Pensioner är premiebestämda och beräknas på en fast 
procentsats av grundlönen. För ledande befattningshavare 
varierar procentsatsen från 10 procent till 20 procent. Verk-
ställande direktörens ersättning föreslås av bolagets 
ersättningskommitté, efter diskussion mellan ordföranden 
och verkställande direktören, och fastställs av styrelsen. 
Övriga ledande befattningshavares ersättning föreslås av 
verkställande direktören, fastställs av ersättningskommittén 
och rapporteras till styrelsen. Styrelsen har rätt att göra 
avsteg från ovanstående principer om det i enskilt fall finns 
skäl för ett sådant beslut. 

Bolagsstämmorna den 31 mars 2011 och den 9 april 
2013 beslutade att införa ett treårigt incitamentsprogram. För 
detaljerad information om långsiktiga incitamentsprogram, 
ersättningar och anställningsvillkor, se not 8. 

Valberedning (C) 
Vid årsstämman 2004 beslöts att en valberedning skulle 
utses. Enligt beslut på årsstämman i april 2013 ska 
valberedningen, utöver Cisions styrelseordförande, bestå av 
representanter för de fyra största aktieägarna. Om någon av 
dessa väljer att avstå ska rätten gå vidare till efterföljande 
största aktieägare. Valberedningen utser inom sig en 
ordförande. Valberedningen ska inför kommande årsstämma 
arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut 

avseende bolagsstämmans ordförande, styrelseledamöter 
och styrelseordförande, styrelsearvode, valberednings-
processen, arvodering av revisorer samt i förekommande fall 
val av revisorer. I enlighet med beslut som fattades vid 
årsstämman 2013 tog styrelsens ordförande kontakt med de 
fyra största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2013 för 
utseende av representanter till valberedningen. Till 
medlemmar i Cisions valberedning har utsetts Bengt A. Dahl, 
företrädande Fairford Holdings Finance AB, Göran Espelund, 
företrädande Lannebo Fonder AB, Roger Hagborg, 
företrädande Cyril Acquisition AB, Mark H. Shay, företrädande 
Accendo Capital SICAV-SIF samt Hans-Erik Andersson, 
styrelseordförande i Cision AB. Valberedningen har inom sig 
utsett Göran Espelund till ordförande. Valberedningens 
sammansättning offentliggjordes den 11 september 2013. 
Inför årsstämman 2014 har valberedningen haft sex 
sammanträden. Valberedningens förslag offentliggörs senast i 
samband med kallelsen till årsstämman. Ingen ersättning till 
valberedningen har utgått. 

Styrelse (D) 
Bolagsstämman utser styrelseledamöter och styrelse-
suppleanter i Cision AB. Styrelsen skall enligt bolagsordningen 
bestå av lägst fem ledamöter och högst tio ledamöter med 
högst två suppleanter. Styrelsen i Cision AB bestod vid 
utgången av 2013 av sju ledamöter, varav en kvinna och utan 
suppleanter, valda av årsstämman i april 2013. Styrelsens 
sekreterare har under 2013 varit Cisions ekonomidirektör. 
Samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter var per 
utgången av 2013 att betrakta som oberoende i förhållande 
till bolaget, förutom verkställande direktören. Samtliga 
styrelseledamöter förutom Alf Blomqvist och Thomas 
Tarnowski var även att betrakta som oberoende i förhållande 
till bolagets större aktieägare. Alf Blomqvist är medlem av 
Advisory Board i Fairford Holdings Europe AB, som per den 
31 december 2013 ägde ca 13 procent av aktiekapitalet i 
Cision AB. Fram till augusti 2013 var Thomas Tarnowski 
anställd av Triton Adviser Ltd, som är rådgivare till Triton 
Fund. Per den 31 december 2013 ägde Triton indirekt ca 13 
procent av aktiekapitalet i Cision AB, genom Cyril 
Acquisition AB. 

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning som reglerar 
bland annat mötesordning, arbetsfördelning inom styrelsen 
inklusive styrelseordförandens ålägganden, arbetsfördel-
ningen mellan styrelsen och den verkställande direktören 
samt hur kommittéernas arbete ska bedrivas. Styrelsen har 
också utfärdat en instruktion för den verkställande direktören 
som inkluderar instruktion för finansiell rapportering till 
styrelsen. Vidare har styrelsen antagit ett antal styrande 
dokument och policies. Styrelsen övervakar verkställande 
direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksam-
heten under året, samt ansvarar för att organisation, ledning 
och riktlinjer för förvaltning av bolagets angelägenheter är 
ändamålsenligt uppbyggda och att det finns en tillfreds-
ställande intern kontroll. Styrelsen ansvarar vidare för 
utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom 
planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verk-
samheter samt större investeringar. Styrelsen fastställer 
också halvårsbokslut och årsbokslut. Utöver de kommittéer 
som specificeras nedan finns ingen särskild arbetsfördelning i 
styrelsen. Ordföranden leder styrelsens arbete och tillser att 
detta sker i enlighet med lagar och förordningar, gällande 
regler för aktiemarknadsbolag samt styrelsens interna 
styrande dokument. Ordföranden följer verksamheten i dialog 
med verkställande direktören och ansvarar tillsammans med 
verkställande direktören för att övriga styrelseledamöter får 
den information som är nödvändig för hög kvalitet i 
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diskussion och beslut. Ordföranden ansvarar för att det sker 
en årlig utvärdering av styrelsens arbete. Under fjärde 
kvartalet 2013 utvärderade styrelsen den verkställande 
direktörens insats samt styrelsens arbete under 2013. 

Hans Gieskes avgick från styrelsen i februari 2013 i 
samband med att han avgick som verkställande direktör. 

Styrelsens arbete 
Under verksamhetsåret 2013 hade styrelsen 17 proto-
kollförda sammanträden, varav 10 var ordinarie möten och  
7 var extra möten. Samtliga sammanträden har ägt rum i 
Stockholm, förutom ett strategimöte som ägde rum i Chicago. 
Styrelsen har huvudsakligen avhandlat frågor avseende:  

 Utveckling av bolagets strategiska inriktning 

 Utvecklingen av bolagets marknad och konkurrenter 

 Övervakning och uppföljning av verksamhetens resultat 

 Kontroll och efterlevnad samt juridiska frågor 

 Organisationsutveckling 

 Finansiering och skuldsättning 

 Affärsplan för 2014 

 Finanspolicy och finansiella ramar samt uppdatering av 
styrande dokument 

 
Utöver verkställande direktören och ekonomidirektören har 
även andra medlemmar av företagsledningen varit 
föredragande vid styrelsemötena. Bolagets revisorer 
redovisade sina slutsatser och förslag efter genomförd 
revision vid styrelsemötet i februari. Styrelsen har under året 
vid ett tillfälle även träffat bolagets revisorer utan närvaro av 
verkställande direktören eller annan person i 
koncernledningen.  
 
 

 
Närvaro vid styrelsemöten och kommittéer under 2013 

 
Styrelse- 

möten 

Revisions- 
kommitté- 

möten 

Ersättnings- 
kommitté- 

möten 
Hans-Erik Andersson 17 7 – 
Alf Blomqvist  17 6 1 
Anders Böös1 6 1 – 
Hans Gieskes2 4 – – 
Peter Granat3 11 – – 
Gunilla von Platen1 5 – 1 
Scott Raskin 16 – 2 
Catharina Stackelberg-
Hammarén3 11 – – 
Rikard Steiber 17 – – 
Thomas Tarnowski3  10 – 2 

¹  Avgick vid årsstämman 9 april 2013. 
2  Avgick som styrelseledamot den 22 februari 2013. 
3  Invald av årsstämman den 9 april 2013. 
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Styrelse 
Hans-Erik Andersson 
Ordförande 
Danderyd, Sverige, född 1950. 
Styrelseledamot sedan 2008 och 
styrelseordförande sedan 2013. Ekonom. 
Konsult. Tidigare VD i Skandia 
Försäkringsaktiebolag. Styrelseledamot i 
Gjensidige Forsikring ASA, SinterCast AB, 
Anticimex International AB och Skandia. 

Aktieinnehav i Cision AB: 20 000 aktier, 
varav 3 000 aktier via kapitalförsäkring. 

Hans-Erik Andersson anses som oberoende i förhållande till Cision AB, 
dess bolagsledning och större aktieägare i Cision AB. 

Alf Blomqvist 
Stockholm, Sverige, född 1956. 
Styrelseledamot sedan 2009. Partner i 
Vadestra Value. Tidigare verkställande 
direktör i Ledstiernan AB (publ) och chef för 
Corporate Finance på Swedbank Markets. 
Styrelseordförande i Destination Fjällen 
Sverige AB. Styrelseledamot i B3IT 
Management AB och Appello Systems AB. 
Medlem i Marknadsrådet i Alternativa 
aktiemarknaden och Advisory Board vid 
Fairford Holdings Europe AB. 
 

Aktieinnehav i Cision AB (via bolag): 2 000 aktier. 

Alf Blomqvist anses som oberoende i förhållande till Cision AB och 
bolagsledningen, men som beroende i förhållande till större aktieägare 
i Cision AB. 

Peter Granat 
Chicago, USA, född 1970.  
Styrelseledamot sedan 2013. Innehar en 
MBA från Kellogg School of Management. 
Koncernchef och verkställande direktör i 
Cision AB och Cision Nordamerika. Tidigare 
Senior Vice President, Business 
Development på MediaMap. 

Aktieinnehav i Cision: 2 332 aktier. 

Peter Granat anses som beroende i 
förhållande till Cision AB och 

bolagsledningen, men som oberoende i förhållande till större 
aktieägare i Cision AB. 

 

Scott Raskin 
San Francisco, USA, född 1961. 
Styrelseledamot sedan 2012. Examen från 
McCombs School of Business vid University 
of Texas, Austin, USA. VD och koncernchef i 
Mindjet. Tidigare Chief Operating Officer i 
Telelogic AB och vice verkställande direktör 
med ansvar för försäljning och utveckling i 
Nexgenix. Ledamot och tidigare ordförande 
för Young Presidents’ Organization (YPO) i 
San Francisco Bay. 

Aktieinnehav i Cision AB: 1 000 aktier. 

Scott Raskin anses som oberoende i förhållande till Cision AB, dess 
bolagsledning och större aktieägare i Cision AB. 

Catharina Stackelberg-
Hammarén 
Helsingfors, Finland, född 1970. 
Styrelseledamot sedan 2013. Innehar en 
ekonomie magister från Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors. Grundare, 
delägare, verkställande direktör och 
styrelseledamot i Marketing Clinic OY. 
Tidigare arbetat på Coca-Cola Company och 
Sentra Plc. Styrelseledamot i Alma Media 
Abp, Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, 
Aktia Bank Abp och Jokerit Hockey Club Oy. 

Aktieinnehav i Cision AB: 0 aktier. 

Catharina Stackelberg-Hammarén anses som oberoende i förhållande 
till Cision AB, dess bolagsledning och större aktieägare i Cision AB. 

Rikard Steiber 
Stockholm, Sverige, född 1969. 
Styrelseledamot sedan 2012. Examen från 
SDA Bocconi i Italien och Chalmers tekniska 
högskola. VD på MTGx och Chief Digital 
Officer på Modern Times Group MTG AB 
(publ). Tidigare global marknadsdirektör för 
Googles satsning inom Mobile & Social 
Advertising, europeisk marknadsdirektör på 
Google, VD och grundare till XLENT Strategy 
och Digiscope Consulting Group samt 
grundare och affärsområdeschef i 
Scandinavia Online AB. 

Aktieinnehav i Cision AB: 5 000 aktier. 

Rikard Steiber anses som oberoende i förhållande till Cision AB, dess 
bolagsledning och större aktieägare i Cision AB. 

Thomas Tarnowski 
London, Storbritannien, född 1976. 
Styrelseledamot sedan 2013. Innehar en 
MBA från Harvard Business School. 
Principal på Summit Partners Limited. 
Tidigare arbetat på Triton Advisers Ltd, 
Credit Suisse (USA) Inc., Citigroup Inc. och 
Salomon Smith Barney Inc. 

Aktieinnehav i Cision AB: 0 aktier. 

Thomas Tarnowski anses som oberoende i 
förhållande till Cision AB och 

bolagsledningen, men beroende i förhållande till större aktieägare i 
Cision AB. 

 

 
Aktieinnehav per den 31 december 2013 om inget annat anges. 
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Revisionskommitté (E) 
Revisionskommittén följer en av styrelsen beslutad skriftlig 
instruktion och har till huvuduppgift att behandla frågor 
avseende riskbedömning, intern kontroll, finansiell 
rapportering och revision. I vissa frågor har revisions-
kommittén beslutsmandat, i större frågor förbereder 
revisionskommittén ett beslutsunderlag till styrelsen. 

Revisionskommitténs arbete syftar till att säkerställa att 
fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och 
interna kontrollen efterlevs och att bolaget har ändamåls-
enliga relationer med bolagets revisorer. 

Under året till och med årsstämman 2013 bestod 
revisionskommittén av Hans-Erik Andersson (ordförande) och 
Anders Böös. På det konstituerande styrelsesammanträdet 
efter årsstämman 2013 beslöt styrelsen att utse Alf 
Blomqvist till ordförande och Hans-Erik Andersson till ledamot 
i revisionskommittén. 

Revisionskommitténs arbete 
Revisionskommittén sammanträdde sju gånger under 2013. 
Under året behandlades frågor främst kring; kvartals-
rapportering, revision, intern kontroll, styrande dokument 
inom finansfunktionen, Koden, uppföljning av vissa 
redovisningsrelaterade bedömningar för 2013, skattefrågor 
och granskning av bolagets kvartalsrapporter för 2013 före 
dess publicering. På grund av justeringar av tidigare perioders 
balanserade vinstmedel i USA har ett fokusområde under 
2013 varit att diskutera och övervaka förbättringar som gjorts 
i de finansiella rutinerna för Cision USA. Ledamöter i 
revisionskommittén besökte det amerikanska dotterbolaget i 
augusti 2013 för vidare diskussioner om riskbedömning och 
detaljerad genomgång av dotterbolagets balansräkning. Ett 
pågående projekt, som kommer att fortsätta under 2014, är 
att förbättra koncernövergripande riktlinjer och instruktioner 
som utfärdas av moderbolaget. 

På årsstämman i april 2013 valdes revisionsbolaget 
KPMG till revisorer. Revisorerna har sedan den tidpunkten 
deltagit i samtliga revisionskommittémöten och har bland 
annat rapporterat sina iakttagelser från löpande granskning 
samt granskning av delårsbokslut och delårsrapporter för 
perioden januari−september 2013. Revisionen av 
årsbokslutet 2012 avrapporterades av det föregående 
revisionsbolaget Ernst & Young i februari 2013. 

Ersättningskommitté (F) 
Ersättningskommittén följer en av styrelsen beslutad skriftlig 
instruktion och har till uppgift att behandla och fastställa 
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 
verkställande direktören och befattningshavare direkt under-
ställda verkställande direktören. Ersättningskommittén 
behandlar och fastställer förslag till aktiebaserade 
incitamentsprogram samt andra företagsövergripande 
incitamentsprogram. 

I vissa frågor har ersättningskommittén beslutsmandat, 
i större frågor förbereder ersättningskommittén ett besluts-
underlag till styrelsen. Under året fram till och med 
årsstämman 2013 har ersättningskommittén bestått av Alf 
Blomqvist (ordförande) och Gunilla von Platen. Från och med 
det konstituerande styrelsesammanträdet efter årsstämman 
2013 beslöt styrelsen att utse Scott Raskin till ordförande och 
Thomas Tarnowski till ledamot i ersättningskommittén. 

Ersättningskommitténs arbete 
Ersättningskommittén sammanträdde tre gånger under 2013. 
Under året behandlades frågor som förslag till ersättning och 
ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, förslag till 
hantering av aktierelaterade incitamentsprogram samt 
styrande dokument för ersättningspolicy och uppförandekod. 

Bolagsledning (G) 
Förhållandet mellan styrelse och verkställande direktören 
regleras i arbetsordningen samt i en kompletterande 
instruktion för verkställande direktören. Verkställande 
direktören ansvarar för den löpande förvaltningen och den 
dagliga verksamheten samt framtagande av förslag 
beträffande affärsplan, affärsstyrning, koncernens 
finansiering, kapitalstruktur och riskhantering. Instruktionen 
för den verkställande direktören styr även verkställande 
direktörens beslutförhet och delegeringsrätt. Verkställande 
direktören har till uppgift att vid varje styrelsemöte redogöra 
för bolagets ekonomiska ställning och utveckling samt att 
förse samtliga styrelseledamöter och revisorer månatligen 
med en finansiell rapport. Cisions verksamhet har under året 
varit indelad i två geografiska divisioner, Nordamerika och 
Europa. Därutöver har Cision ett antal koncerngemensamma 
centrala funktioner. 

Cisions organisation är byggd på principen om decentrali-
serat ansvar och befogenheter. Divisionerna har affärs-
mässigt ansvar för att driva och utveckla sina respektive 
verksamheter och tjänster i enlighet med koncernens 
strategiska inriktning och övergripande mål. Styrningen av 
divisionerna har baserats på årliga affärsplaner som bygger 
på de koncerngemensamma strategierna. Baserat på 
koncernens övergripande finansiella mål har bland annat mål 
i form av organisk tillväxt och rörelsemarginal (EBIT) fastställts 
för varje division. För att nå lönsam tillväxt kombinerar Cision 
nyttan av en decentraliserad organisation med de skal-
fördelar koncernens storlek erbjuder. Skalfördelarna finns 
främst inom affärs- och tjänsteutveckling, IT-utveckling och IT-
drift, samt samordning av outsourcing inom produktion. 
Koncernledningen bestod fram till och med september 2013 
av Cisions verkställande direktör och ekonomidirektör. För att 
öka fokus på den operativa verksamheten bildades i oktober 
2013 en ny koncernledningsgrupp bestående av den 
verkställande direktören, ekonomidirektören, tekniska 
chefen, personaldirektören, operativa direktören för USA, 
verkställande direktören för Kanada och chefen för Cision 
Europa. Koncernledningen ansvarar för att Cision drivs och 
utvecklas inom ramen för den av styrelsen fastställda 
strategin samt i övrigt beslutade planer och mål. 
Koncernledningen ansvarar även för att skalfördelar och 
synergier maximeras samt att erfarenhetsutbyte och 
spridande av ”best practice” bidrar till mer effektiva och 
rationella affärsprocesser. 
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Koncernledning 
Peter Granat 
Verkställande direktör och koncernchef, 
född 1970. Anställd sedan 2003. Innehar 
en MBA från Kellogg School of 
Management. Tidigare Senior Vice 
President, Business Development i 
MediaMap. Peter Granat har inga 
väsentliga uppdrag utanför bolaget. 

Aktieinnehav i Cision: 2 332 aktier. 

Peter Granat har inga väsentliga 
aktieinnehav och är inte delägare i 
företag som bolaget har betydande 

affärsförbindelser med. 

Charlotte Hansson 
Vice VD och ekonomidirektör, född 1969. 
Anställd sedan 2013. Innehar en MScBA 
från Handelshögskolan vid Göteborgs 
Universitet. Tidigare ekonomidirektör på 
Addici och har dessförinnan haft flera 
positioner inom Modern Times Group 
MTG AB. 

Aktieinnehav i Cision AB: 0 aktier  

Maureen Calabrese 
Personaldirektör, anställd sedan 2012. 
Innehar en MBA från Kellogg School of 
Management, Northwestern University. 
Tidigare personalchef på Ipsos och 
Nielsen. 

Aktieinnehav i Cision AB: 0 aktier 

Dawn Conway 
Operativ direktör för Cision USA, anställd 
sedan 2012. Innehar en J.D. från 
California Western School of Law och är 
medlem i District of Columbia Bar. Har 
tidigare innehaft olika ledande 
befattningar på LexisNexis, senast som 
SVP Global Corporate Responsibility och 
VP Global Licensing. 

Aktieinnehav i Cision AB: 0 aktier 

 

 

Terry Foster 
Verkställande direktör för Cision Kanada, 
anställd sedan 2011. Innehar en BA och 
MA från University of Western Ontario i 
Kanada. Tidigare operativ direktör på 
BurellesLuce i New York och Director of 
Client Services på Durrants i London. 

Aktieinnehav i Cision AB: 0 aktier 

David Pearah 
Global teknisk chef, anställd sedan 2013. 
Magisterexamen i Technology 
Management och Computer Engineering, 
båda från Massachusetts Institute of 
Technology. Tidigare teknisk chef och SVP 
Product Management på Emmi Solutions 
och olika befattningar på Allscripts, 
Nuance och Dictaphone. 

 Aktieinnehav i Cision AB: 0 aktier 

 

 

Magnus Thell 
Chef för Cision Europa, anställd sedan 
2005. Innehar en BBA med inriktning på 
Finans och Marknadsföring från 
University of Wisconsin, USA och 
genomgått ledarutbildning vid IMD, 
Schweiz. Har tidigare innehaft ett flertal 
sälj- och marknadsdirektörsroller inom 
Cisionkoncernen samt dessförinnan varit 
managementkonsult inom Ernst & Young. 

Aktieinnehav i Cision AB: 0 aktier 

 

 
Aktieinnehav per den 31 december 2013 om inget annat anges. 
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Revisorer (H) 
Revisionsbolaget KPMG med Helene Willberg som 
huvudansvarig revisor valdes av bolagsstämman i april 2013 
för tiden till årsstämman 2014. Revisorerna arbetar efter en 
revisionsplan som årligen presenteras för styrelsen. Varje år i 
maj diskuterar revisionskommittén med revisorerna om 
inriktningen och speciella insatser för årets revision. 

I oktober rapporterar revisorerna till revisionskommittén 
den genomförda revisionen av det bokslut som upprättats per 
den 30 september samt granskningen av intern kontroll. 
Revisorerna ger slutligen en avrapportering avseende 
revisionen av årsbokslutet vid styrelsens möte i februari 
påföljande år. Under året har revisorerna översiktligt granskat 
Cisions delårsrapport för perioden januari−september 2013. 
Vid sidan av Cision har Helene Willberg revisionsuppdrag för 
bland annat PostNord AB, Nobia AB, Höganäs AB, Cloetta AB 
och AB Traction.  

Intern kontroll 
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ansvarar 
för bolagets interna kontroll, vars övergripande syfte är att 
skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Den 
interna kontrollen innefattar metoder och processer för att 
säkra tillgångar, kontrollera riktigheten och tillförlitligheten i 
den interna och externa finansiella rapporteringen samt 
säkerställa efterlevnad av fastställda riktlinjer. Den interna 
kontrollen ska även förbättra verksamhetens effektivitet och 
begränsa risknivån i verksamheten. Cisions ramverk för intern 
kontroll bygger på de fem komponenterna; kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning som publicerats av COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations). 

På grund av justeringarna av föregående perioders 
balanserade vinstmedel som kommunicerades i september 
2013, har bolaget strävat efter att öka medvetenheten om 
och vikten av effektiva interna kontroller och processer inom 
koncernen. De nödvändiga justeringarna var ett resultat av 
relativt komplexa system och ineffektiva kontroller i samband 
med hanteringen av förutbetalda intäkter i Cisions 
amerikanska verksamhet. Cision har identifierat nödvändiga 
justeringar av kontrollrutiner för att säkerställa korrekt 
hantering i framtiden. 

Kontrollmiljö 
Basen för den interna kontrollen utgörs av kontrollmiljön med 
organisation, beslutsvägar, beslutsdelegering, befogenheter 
och ansvar som dokumenterats och kommunicerats i 
styrande dokument, samt den kultur som styrelsen och 
bolagsledningen kommunicerar och verkar utifrån. De 
styrande dokumenten inom Cision omfattar: 

 Arbetsordning för styrelsen i Cision AB. 

 Instruktioner för Cision AB:s revisionskommitté och 
ersättningskommitté. 

 Instruktioner för den verkställande direktören i Cision AB 
inklusive attest- och delegationsordning. 

 Instruktioner för verkställande direktörer i koncernens 
dotterbolag, inklusive attest- och delegationsordning. 
Detta styrande dokument behandlar ansvarsfördelning-
en mellan dotterbolagets verkställande direktör och 
koncernchefen, den lokala verkställande direktörens 
befogenheter samt de koncerngemensamma policies 
och riktlinjer som är bindande för samtliga dotterbolag i 
koncernen. 

 Uppförandekod. Koden är ett uttryck för vilka värderingar 
och riktlinjer som ska gälla inom koncernen med 
avseende på affärsetik samt fri- och rättigheter. Cision 
bedriver sin verksamhet med höga krav på integritet och 
etik. 

 Finanspolicy. Koncernens finansfunktion arbetar efter av 
styrelsen antagna finansiella ramar avseende finansiell 
riskhantering. Målsättningen är att begränsa de 
finansiella risker som uppstår i samband med upplåning, 
placeringar och valutaaffärer. 

 Försäkringspolicy. Policyn beskriver riskhantering, 
ansvarsfördelning och omfattning av globalt och lokalt 
försäkringsskydd. 

 Informationspolicy. Informationspolicyn beskriver 
koncernens principer för informationsgivning till 
aktiemarknaden samt till övriga externa och interna 
intressenter. 

 Ersättningspolicy. Policyn beskriver principer för 
ersättningar (löner, pensioner, förmåner och bonus) till 
ledande befattningshavare. 
 

Dessa styrande dokument utgör tillsammans med lagar och 
andra externa regelverk det ramverk som bildar grunden för 
koncernens process för internkontroll och riskhantering och 
de styrande dokumenten revideras årligen av styrelsen. Ett 
kompletterande styrande dokument är ”Cision Financial 
Manual”, som har tillämpats inom koncernen och 
tillhandahåller riktlinjer, policies, principer och rutiner för 
redovisning, rapportering och kontroll för Cisions 
finansfunktioner. 

Riskbedömning 
Styrelsen utvärderar på högsta nivå de strategiska riskerna 
och möjligheterna samt utformar koncernens strategi. 
Ansvaret för att hantera de operativa riskerna ligger hos 
koncernledningen och ledningen inom respektive land. Dessa 
har ansvaret för att identifiera, utvärdera och hantera risker 
samt att implementera och underhålla kontrollsystem i 
enlighet med styrelsens policies. Cisions centrala 
ekonomifunktion genomför dessutom årligen en 
riskbedömning avseende finansiell rapportering som 
presenteras och diskuteras i revisionskommittén. Se även 
avsnittet om Risker och riskhantering, sidorna 26-27. 

Kontrollaktiviteter 
Lämpliga kontrollaktiviteter utformas på koncern- och 
bolagsnivå för att hantera de risker som identifierats under 
riskbedömningen. Syftet med kontrollaktiviteterna är att 
förebygga, upptäcka och korrigera fel och omfattar till 
exempel tydlig ansvarsfördelning, detaljerade 
resultatanalyser, kontoavstämningar, godkännanden och 
behörigheter samt redovisnings- och värderingsprinciper. 

Utifrån denna riskbedömning arbetar den centrala 
ekonomifunktionen med ett antal olika kontrollaktiviteter för 
att säkerställa god intern kontroll. Exempel på viktiga 
kontrollaktiviteter är självutvärderingar som utförs av varje 
dotterbolag och bekräftelse av årsbokslut av dotterbolagens 
verkställande direktörer och ekonomichefer genom ett 
uttalande från företagsledningen. 

Koncernens centrala ekonomifunktion genomför på 
löpande basis en mer omfattande utvärdering av effektivitet, 
organisation och kvalitet inom utvalda dotterbolag, främst 
med fokus på att identifiera områden som behöver förbättras. 
Den centrala finansfunktionen ansvarar för att koordinera 
aktiviteter enligt en årligen antagen intern kontrollplan. Under 
2013 genomfördes på uppdrag av Cisions styrelse en utökad 
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intern granskning av Cisions amerikanska verksamhet med 
fokus på avstämningsrutiner. Koncernens centrala 
finansfunktion har ökat sin närvaro i den amerikanska 
verksamheten som tillsammans med betydande förändringar 
i den amerikanska finansiella organisationen har resulterat i 
förbättrad kommunikation och medvetenhet om betydelsen 
av intern kontroll. 

Information och kommunikation 
Policies, riktlinjer och instruktioner finns tillgängliga på 
företagets intranät, vilket underlättar en fullständig och 
korrekt finansiell rapportering i rätt tid. Informationen delas 
till alla medarbetare och en dialog mellan bolagets centrala 
ekonomifunktion och dotterbolagen upprätthålls. 

Finansiell kommunikation till marknaden skedde 2013 
genom: 

 Cisions årsredovisning, 

 Delårsrapporter och bokslut, 

 Pressmeddelanden om viktiga nyheter och händelser, 

 Presentationer och telefonkonferenser för 
finansanalytiker, investerare och medier samma dag 
som bokslut och delårsrapporter publiceras, 

 Strategisk uppdatering augusti 2013, 

 Cisions webbplats (http://corporate.cision.com/sv/). 

Uppföljning 
Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen genom att löpande erhålla information om den 
finansiella utvecklingen, finansiell riskhantering samt en 
löpande rapportering från bolagets revisorer. Styrelsen 
erhåller månadsvis finansiella rapporter och kvartalsvis en 
fördjupad rapportering som inkluderar en genomgång av 
planering och senaste prognos. Varje år beslutar styrelsen om 
en årlig affärsplan som bygger på de koncerngemensamma 

strategierna. Baserat på koncernens långsiktiga strategi och 
finansiella mål har mätbara mål för 2013 fastställts. Vidare 
genomförs ett nedskrivningstest av goodwill som årligen 
verifieras av bolagets revisorer. I samband med detta test tar 
styrelsen ställning till de antaganden som testet bygger på 
samt tar del av utfallet. 

Koncernen har en centralt inrättad business control-
funktion med ansvar för den operativa uppföljningen och 
ekonomistyrningen av divisioner och dotterbolag samt för att 
intern finansiell information är transparent och relevant. 
Uppföljningen utgör underlag för analys och åtgärder från 
ledning och controllers på olika nivåer. För varje land finns en 
controller som ansvarar för analys av intäkter, kostnader och 
lönsamhet ur ett affärsmässigt perspektiv samt investerings- 
och projektuppföljning. Koncernens business controllers ingår 
även i styrgrupper för större utvecklingsprojekt. I samband 
med kvartalsbokslut genomförs genomgångar med varje land 
där koncernchef, ekonomidirektör, business controllers och 
respektive lands- och divisionsledning deltar. 

Yttrande angående behov av internrevisionsfunktion 
Cisions styrelse har valt att inte inrätta en funktion för 
internrevision. Det interna kontrollarbetet utförs av 
koncernens centrala ekonomifunktion enligt en årlig plan som 
godkänts av revisionskommittén, vilket är utöver den interna 
kontrollgranskning som utförs av de externa revisorerna. Det 
är styrelsens uppfattning att personal involverad i Cisions 
verksamhet har mer relevant kunskap för att genomföra 
granskningen av det interna kontrollarbetet i hela 
Cisionkoncernen. Revisionskommittén följer regelbundet upp 
de framsteg som görs i internkontrollens handlingsplan när 
den presenteras. Styrelsen har på grundval av ovanstående 
fastställt att en internrevisionsfunktion inte är nödvändig utan 
att den nuvarande metoden är mest lämplig för Cision. 
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Risk och riskhantering 
Cisions verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad faktorer. De risker 
koncernen är exponerad för kan hänföras till marknadsrelaterade, 
rörelserelaterade och finansiella risker. Riskhantering är ett ständigt 
prioriterat område för koncernen och utvecklas kontinuerligt för att ett 
balanserat risktagande ska uppnås. Nedan ges en sammanfattning av 
betydande risker samt hur dessa hanteras inom Cision. 

 
Marknadsrelaterade risker 
Makroekonomisk utveckling 
Kundernas aktivitetsnivå och investeringsmöjligheter på-
verkas av konjunktur och affärsklimat. En försämrad 
konjunktur kan påverka Cisions intjäningsförmåga. Cisions 
spridda kundbas, både avseende bransch och geografi, bidrar 
till riskspridning. 

Upphovsrätt och dataskydd 
Tillgången till information till ett marknadsmässigt pris är 
väsentlig för hur Cision kan bedriva sin verksamhet. 
Tillämpningen av upphovsrättslagstiftningen och data-
skyddslagar 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 upp-
hovsrättslagstiftningen och dataskyddslagar som begränsar 
möjligheten till att sprida information, eller krav på ökad 
ersättning till rättighetsinnehavarna, har en direkt påverkan 
på Cisions intjäningsförmåga. Cision arbetar kontinuerligt 
med att stärka relationer och upprätta samarbetsavtal med 
upphovsrättsinnehavare. 

Ökad konkurrens och nya aktörer på marknaden 
Cision verkar i en starkt föränderlig bransch som känne-
tecknas av snabb teknikutveckling. Tillgängligheten till 
information via internet har medfört att inträdesbarriärerna 
sjunkit med flera nya aktörer som följd och därmed har 
konkurrensen på marknaden skärpts, i ökande utsträckning 
också genom att flera av Cisions marknader genomgår en 
konsolideringsfas. Värdet och därmed priset på ett stycke 
information är stadigt minskande, vilket ställer krav på att 
skapa mervärde för kunderna utöver tillhandahållandet av 
information. Cisions konkurrenskraft stärks bland annat 
genom bredd och djup i erbjudandet samt sin förmåga att 
erbjuda integrerade tjänster genom tjänsteplattformen 
CisionPoint. 

Nyhetsflöde 
Intäkterna som genereras av Cisions mediebevaknings-
tjänster är delvis beroende av antalet för kunderna relevanta 
affärsnyheter. Detta varierar beroende på säsong och 
händelser som minskar andelen affärsnyheter i medier, som 
till exempel naturkatastrofer. Den positiva trenden i fråga om 
mängden tillgänglig information i digitala medier har mer än 
uppvägt nedgången i mängden tryckta medier och radio/TV. 
Volymberoendet inom mediebevakning har minskats genom 
en ändrad tjänstemix och prismodell. Genom en ökad andel 
värdeskapande tjänster samt en prismodell som går mot mer 
av prenumerationsintäkter och abonnemang, har Cision ökat 
andelen återkommande intäkter. 

Rörelserelaterade risker 
Tjänsteutveckling 
En kundnära tjänsteutveckling är avgörande för att behålla 
och öka Cisions konkurrenskraft. Tjänster utvecklas för att 
möta lokala kundbehov såväl som behov hos stora, inter-
nationella företag och organisationer. Då koncernen går mot 
ett alltmer enhetligt erbjudande kan Cision i högre utsträck-
ning tillvarata skalfördelar i tjänsteutvecklingen. Cirka 70 
procent av koncernens tjänster tillhandahålls genom 
tjänsteplattformen CisionPoint. 

Teknikutveckling 
Den snabba teknikutvecklingen påverkar både kundlösningar 
och interna produktionsprocesser. Kunderna efterfrågar 
digitala leveranser och har insett behovet av ett integrerat 
webbaserat erbjudande. Cision utvecklar kontinuerligt sina 
webbaserade tjänster utifrån i allt större utsträckning 
gemensamma IT-plattformar inom koncernen för att bemöta 
kundernas behov. 

Kundberoende 
Cisions tjänster hjälper kunderna att öka effektiviteten i 
kommunikationen samt att fatta mer välgrundade affärs-
beslut. Dessa behov är inte branschspecifika. Cision är 
därmed mindre känsligt för utvecklingen inom specifika 
branscher eller kundgrupper. Ingen enskild kund står heller 
för mer än 4 procent av koncernens totala omsättning vilket 
innebär att Cision är mindre exponerat för enskilda kundtapp. 

Leverantörsberoende 
Cision arbetar för att outsourca icke-strategiska moment i 
arbetsprocesser inom produktionen. Syftet är att minska 
andelen fasta kostnader, utnyttja skillnader i tidszoner samt 
reducera kostnader. Kvalitetsbrister, fördröjningar eller 
driftstörningar hos underleverantörer påverkar Cisions 
leverans till kund negativt och kan därmed skada Cisions 
anseende. Cision arbetar aktivt med att styra och följa upp 
kvalitet i leveranser från underleverantörer och partners. 
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Förvaltningsberättelse 

 

Ledare och medarbetare 
Cision är ett tjänsteföretag där förmågan att attrahera, 
utveckla och behålla kompetenta medarbetare är avgörande 
för framgång. Cision agerar på en snabbt föränderlig marknad 
och är beroende av att bolagets ledande befattningshavare 
kan bedriva ett både strategiskt och operativt förändrings-
arbete. Den ökade digitaliseringen av verksamheten samt 
Cisions tjänsteutveckling ökar behovet av kompetens inom 
bland annat försäljning, marknadsföring och IT-utveckling. 
Cision arbetar med att identifiera och utveckla ledare och 
medarbetare för att säkerställa rätt kompetens och framtida 
ledarförsörjning i de lokala dotterbolagen samt på koncern-
nivå. Cisions immateriella tillgångar består av gemensamt 
utvecklade lösningar, tjänsteplattformar, dokumenterade 
metoder och arbetssätt vilket innebär att beroendet av 
enskilda nyckelpersoner reduceras. 

Säkerhetsfrågor 
Säkerhetsfrågor är väsentliga för Cision då bolaget hanterar 
kunders konfidentiella information. Cision tillhandahåller 
tjänster för börsnoterade bolags distribution av kurs-
påverkande information samt informationsgivning i enlighet 
med EU-direktiv och lokal lagstiftning. Cision har utvecklat 
rutiner och processer för medarbetare som hanterar känslig 
information samt för säkerställande av att kunders 
information hanteras i enlighet med lagstiftning, börsers 
noteringsavtal och övrig reglering på kapitalmarknaderna. 
Cision genomför löpande IT-säkerhetsrevisioner av såväl 
infrastruktur som applikationer. Efter att ett falskt 
pressmeddelande distribuerats i Sverige 2013 har Cision sett 
över rutinerna för att ytterligare förstärka säkerheten i 
samband med att priskänslig information tillkännages på 
aktiemarknaden. 

Förvärv 
Cisions strategi omfattar förvärv. De förvärvade verksam-
heternas tillgångar är normalt begränsade och kan svara för 
en mindre del av anskaffningsvärdet. Den större delen kan 
därmed utgöra goodwill. Värdet på goodwill är beroende av 
den förvärvade verksamhetens långsiktiga intjäningsförmåga. 
Förändrade marknadsförutsättningar eller förändrad kon-
kurrenskraft får därmed en direkt påverkan på värderingen av 
goodwill. Cision arbetar med en metodik och modell för 
riskanalys, utvärdering, genomförande och integration av 
förvärvade verksamheter. Cision förvärvar i regel bolag med 
god lönsamhet, stabila kassaflöden, etablerade kundbaser 
och inarbetade varumärken vilket minskar investeringsrisken. 

Finansiella risker 
Cisions styrelse har fastställt en finanspolicy som syftar till att 
fastställa ramarna för Cisions finansiella aktiviteter samt ge 
riktlinjer för hantering av finansiella risker. Målsättningen är 
att begränsa de finansiella risker som uppstår i samband 
med bland annat upplåning, placeringar och valutaaffärer.  

Det bör noteras att tillgången till finansiering på en rimlig 
kostnadsnivå på marknaden beror på yttre faktorer som är 
utanför Cisions kontroll. För detaljerad beskrivning av de 
finansiella riskerna och riskhantering, se not 2. 

Cision har en betydande goodwillpost där ungefär 90 
procent hänför sig till dess amerikanska verksamhet. Värdet 
på goodwill testas minst årligen, genom en uppskattad 
beräkning av nyttjandevärdet. Det kan inte uteslutas att en 
sådan uppskattning för framtida resultat och kassaflöde kan 
leda till en nedskrivning av goodwill. 
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Förvaltningsberättelse 

 

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget: 
Överkursfond 136 493 405 

Fond för verkligt värde –120 398 395 

Balanserad vinst 575 613 337  

Årets resultat –257 495 493 

Totalt, kr 334 212 854 

För 2013 föreslår styrelsen en utdelning om 1,00 kronor per aktie (14 909 583 kr) och att återstoden balanseras i ny räkning i 
moderbolaget (319 303 271 kr), varav till överkursfond 136 493 405 kr, fond för verkligt värde –120 398 395 kr samt 
balanserad vinst 303 208 261 kr. Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen gjort en bedömning i enlighet med 18 kap 
4§ aktiebolagslagen. Styrelsen har tagit hänsyn till moderbolagets resultat och finansiella ställning och koncernens ställning i 
övrigt. Styrelsen har härvid tagit hänsyn till kända förhållanden som kan ha betydelse för moderbolagets och koncernbolagens 
ekonomiska ställning. Den föreslagna utdelningen begränsar inte bolagets investeringsförmåga eller likviditetsbehov och det är 
styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är väl avvägd med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker 
samt moderbolagets och koncernens kapitalbehov. 
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Finansiella rapporter 

Koncernens resultaträkning 
Tkr Not 2013 20121 
Nettoomsättning 3, 4 822 181 952 442 
Övriga intäkter2  33 758 3 661 
Totala intäkter  855 939 956 103 
    
Produktionskostnader 4, 5 –281 705 –339 464 
Bruttoresultat  574 234 616 639 
    
Försäljningskostnader 4, 5 –201 189 –214 843 
Administrationskostnader3 4, 5, 6, 9 –614 710 –343 909 
Realisationsresultat avyttring dotterbolag 29 –48 – 
Rörelseresultat 7, 8 –241 713 57 887 
    
Finansiella intäkter 4, 11 3 775 1 291 
Finansiella kostnader 4, 12 –25 429 –25 093 
Resultat före skatt  –263 367 34 085 
    
Skatt 13 –12 045 13 979 
ÅRETS RESULTAT  –275 412 48 064 

 
Av–/nedskrivningar inkluderade i rörelseresultatet 15, 16 –47 485 –55 021 
Goodwillnedskrivning inkluderad i rörelseresultatet3 4, 14 –324 918 – 
Engångsposter inkluderade i rörelseresultatet 9 –18 366 –44 595 

1 Justerad, se not 32. 
2  Övriga intäkter för 2013 innefattar huvudsakligen en försäkringsuppgörelse om 30 156 Tkr hänförligt till ett juridiskt ärende från 2012. Rådgivararvoden 

om –1 650 Tkr är inkluderade i administrationskostnader. 
3  Goodwillnedskrivning redovisas i koncernens resultaträkning under administrationskostnader om –324 918 Tkr (0). 
 

Resultat per aktie, kr  2013 2012 
Före utspädning  –18,56 3,24 
Efter utspädning  –18,56 3,24 

 

Koncernens rapport över 
totalresultat 
Tkr  2013 2012 
Årets resultat  –275 412 48 064 
    
Övrigt totalresultat    
Poster som har eller kan återföras i resultaträkningen    
Årets omräkningsdifferens  –10 282 –57 213 
Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet  –2 899 13 865 
Årets förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar  –495 –465 
Övrigt  – –27 
Övrigt totalresultat1  –13 676 –43 840 
Årets totalresultat2  –289 088 4 224 

¹ Det finns ingen skatt redovisad mot poster som redovisas i övrigt totalresultat.  
2  Årets resultat och årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Ingen minoritet föreligger. 
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Finansiella rapporter 

Koncernens balansräkning 
Tkr Not 2013–12–31 2012–12–311 2012–01–011 

TILLGÅNGAR 4    

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Goodwill 14 995 004 1 334 724 1 404 576 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 15 94 073 75 799 92 299 

  1 089 076 1 410 523 1 496 875 
     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 16 22 868 26 901 36 737 

  22 868 26 901 36 737 

Övriga anläggningstillgångar     

Uppskjuten skattefordran 13 37 771 37 729 33 245 

Finansiella anläggningstillgångar 17 791 3 041 2 990 

  38 563 40 770 36 235 
Totala anläggningstillgångar  1 150 507 1 478 194 

 
1 569 847 

 
Omsättningstillgångar     

Kundfordringar 18 123 157 177 121 197 765 

Skattefordringar 13 2 520 4 776 14 215  

Derivat 2 207 6 242 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 26 456 29 995 35 562 

Övriga kortfristiga fordringar  879 12 994 11 180 

  153 219 224 892 258 965 

Likvida medel 2 66 215 55 767 50 922 

Totala omsättningstillgångar  219 433 280 659 309 887 

TOTALA TILLGÅNGAR  1 369 940 1 758 853 1 879 734 

 
 

Tkr Not 2013–12–31 2012–12–311 2012–01–011 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 22    

Aktiekapital  223 644 223 644 223 644 

Övrigt tillskjutet kapital  230 584 230 857 230 995 

Reserver  –121 160 –107 485 –63 672 

Balanserade vinstmedel och årets resultat  295 082 600 174 552 137 

Totalt eget kapital   628 149 947 190 943 104 

     

Skulder 4    

Långfristiga skulder     

Uppskjuten skatteskuld 13 146 240 139 356 160 954 

Avsättning för engångsposter 9 – – 2 148 

Räntebärande skulder 23 303 951 1 614 463 580 

Totala långfristiga skulder  450 191 140 970 626 682 
     

Kortfristiga skulder     

Avsättning för engångsposter 9 4 760 2 532 6 472 

Leverantörsskulder 2 31 997 24 979 40 401 

Skatteskulder 13 653 491 2 669 

Räntebärande skulder 24 – 404 933 – 

Checkräkningskredit 25 38 – 383 

Derivat  2 30 230 13 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 249 805 234 322 255 750 

Övriga kortfristiga skulder 27 4 318 3 206 4 260 

Totala kortfristiga skulder  291 601 670 693 309 948 

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 369 940 1 758 853 1 879 734 

¹  Justerad, se not 32. 
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Koncernens eget kapital 
2012 
Tkr Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings– 

reserv 
Säkrings– 

reserv 

Balanserade 
vinstmedel 

och årets 
resultat Totalt 

Ingående balans per 1 januari, 2012 223 644 230 995 –66 118 242 603 428 992 191 

Justering för retroaktiv ändring – – 2 204 – –51 291 –49 087 

Justerad ingående balans per 1 januari, 20121 223 644 230 995 –63 914 242 552 137 943 104 
       

Totalresultat        

Årets resultat – – – – 48 064 48 064 

Övrigt totalresultat – – –43 348 –465 –27 –43 840 

Årets totalresultat – – –43 348 –465 48 037 4 224 
       

Transaktioner med bolagets aktieägare       

Aktierelaterad ersättning       

Värde på anställdas tjänstgöring – –138 – – – –138 

Totala transaktioner med bolagets aktieägare – –138 – – – –138 

Utgående eget kapital per 31 december, 20122 223 644 230 857 –107 262 –223 600 174 947 190 
1 Se not 32. 
2  Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Ingen minoritet föreligger. Det finns ingen skatt redovisad mot poster som redovisas i 

eget kapital. 

 

2013 
Tkr Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Omräknings– 

reserv 
Säkrings- 

reserv 

Balanserade 
vinstmedel 

och årets 
resultat Totalt 

Ingående balans per 1 januari, 2013 223 644 230 857 –107 262 –223 600 174 947 190 
       

Totalresultat       

Årets resultat – – – – –275 412 –275 412 

Övrigt totalresultat – – –13 181 –495 – –13 676 

 Årets totalresultat – – –13 181 –495 –275 412 –289 088 
       

Transaktioner med bolagets aktieägare       

Utdelning – – – – –29 680 –29 680 

Aktierelaterad ersättning       

Värde på anställdas tjänstgöring – –273 – – – –273 

Totala transaktioner med bolagets aktieägare – –273 – – –29 680 –29 953 

Utgående eget kapital per 31 december, 2013 223 644 230 584 –120 442 –718 295 082 628 149 
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Koncernens kassaflöde 
Tkr Not 2013 2012 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  –275 412 48 064 

Justeringar för poster som ingår i årets resultat    

Skatt 13 12 045 –13 979 

Finansnetto 11, 12 21 654 23 802 

Realisationsresultat avyttrade dotterföretag 29 48 – 

Realisationsresultat avyttrade nettotillgångar¹ 29 – –799 

Redovisad kostnad för engångsposter 9 18 366 44 595 

Av– och nedskrivningar 14, 15, 16 372 403 55 021 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  –726 2 741 

Utbetalda engångsposter 9 –15 087 –50 208 

Erhållen ränta   418 –509 

Betald ränta   –16 320 –23 206 

Erhållen/betald inkomstskatt  –2 607 3 968 

Förändringar i rörelsekapital2 4 94 032 –26 390 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   208 814 63 100 
    

Investeringsverksamheten    

Avyttring av verksamheter 29 –20 8 080 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 15 –50 216 –18 948 

Investering i materiella anläggningstillgångar 16 –12 993 –14 512 

Ökning av finansiella anläggningstillgångar  – –104 

Minskning av finansiella anläggningstillgångar  – 2 890 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –63 229 –22 594 
    

Finansieringsverksamheten    

Amortering av skuld   –508 236 –33 604 

Upptagna lån  408 929 – 

Ökning av kortfristiga finansiella skulder  38 – 

Minskning av kortfristiga finansiella skulder  – –383 

Utgifter avseende upptagna lån  –5 836 – 

Utdelning  –29 680 – 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –134 784 –33 987 
 
Årets kassaflöde  10 801 6 520 

    

Likvida medel vid årets början 2 55 767 50 922 

Omräkningsdifferens i likvida medel  –352 –1 675 

Likvida medel vid årets slut  66 216 55 767 
 

Operativt kassaflöde3   179 200 99 595 

Fritt kassaflöde3    145 605 29 640 

¹  Ingår i övriga intäkter. 
2  Exklusive valutakurseffekter. 
3  För definition av operativt och fritt kassaflöde se definitioner och ordlista. 
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Moderbolagets resultaträkning 
Tkr Not 2013 2012 

Nettoomsättning 3, 4 60 999 61 790 

Rörelsens intäkter  60 999 61 790 
    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 6,7 –55 780 –60 405 

Personalkostnader 8 –12 922 –11 602 

Av– och nedskrivningar 15, 16 –6 956 –5 451 

Rörelseresultat  –14 659 –15 668 
    

Resultat från finansiella investeringar    

Resultat från andelar i koncernföretag 10 –296 340 –16 144 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 31 –2 227 – 

Finansiella intäkter 11 65 483 70 125 

Finansiella kostnader 12 –22 297 –15 346 

Resultat efter finansiella poster  –270 040 22 967 

Bokslutsdispositioner 30 12 615 14 374 

Resultat före skatt  –257 425 37 341 
    

Skatt 13 –70 5 104 

ÅRETS RESULTAT  –257 495 42 445 

 
 
 

Moderbolagets rapport över 
totalresultat 
Tkr  2013 2012 

Årets resultat  –257 495 42 445 
    

Övrigt totalresultat    

Poster som har eller kan återföras i resultaträkningen    
Utvidgad nettoinvestering i utlandsverksamhet  –3 471 –34 676 
Övrigt totalresultat  –3 471 –34 676 

Årets totalresultat  –260 966 7 769 
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Moderbolagets balansräkning 
Tkr Not 2013–12–31 2012–12–31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Övriga immateriella anläggningstillgångar 15 18 080 17 001 
  18 080 17 001 
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 16 259 366 
  259 366 
Finansiella anläggningstillgångar    
Uppskjuten skattefordran 13 37 491 37 491 
Andelar i koncernföretag 19 475 158 546 258 
Fordringar hos koncernföretag 20 478 129 564 236 
Övriga finansiella anläggningstillgångar 17 – 2 227 

  990 778 1 150 212 
Totala anläggningstillgångar  1 009 117 1 167 579 
    
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar 18 – 293 
Fordringar hos koncernföretag  15 802 58 166 
Skattefordringar 13 314 272 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 1 710 3 054 
Övriga kortfristiga fordringar  587 1 593 
  18 413 63 378 
Kassa och bank 2 48 674 22 416 
Totala omsättningstillgångar  67 087 85 794 
TOTALA TILLGÅNGAR  1 076 204 1 253 373 

 

Tkr Not 2013–12–31 2012–12–31 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 22   
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (14 909 583  aktier à kvotvärde 15,00)  223 644 223 644 
Reservfond  100 120 100 120 
  323 764 323 764 
Fritt eget kapital    
Överkursfond  136 493 136 493 
Fond för verkligt värde  –120 398 –116 927 
Balanserat resultat  575 613 563 121 
Årets resultat  –257 495 42 445 
  334 213 625 132 
Totalt eget kapital  657 977 948 896 
    
Skulder    
Långfristiga skulder    
Skulder till koncernföretag 23 211 211 
Räntebärande skulder 23 344 734 – 
Totala långfristiga skulder  344 945 211 
 
Kortfristiga skulder    
Avsättningar för engångsposter 9 – 693 
Leverantörsskulder 2 924 4 740 
Skulder till koncernföretag  66 096 25 052 
Räntebärande skulder 24 – 267 264 
Checkräkningskredit 25 38 – 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 5 719 6 282 
Övriga kortfristiga skulder 27 505 235 
Totala kortfristiga skulder  73 282 304 266 
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 076 204 1 253 373 
    
Ställda säkerheter 28 – – 
Eventualförpliktelser 28 155 214 799 
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Finansiella rapporter 

Moderbolagets eget kapital 

2012 
Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond 

Fond för 
verkligt värde 

Balanserade 
vinstmedel 

och årets 
resultat Totalt 

Ingående balans per 1 januari, 20121 223 644 100 120 136 493 –82 251 563 094 941 100 
 
Totalresultat 
Årets resultat – – – – 42 445 42 445 

Övrigt totalresultat – – – –34 676 – –34 676 

Årets totalresultat – – – –34 676 42 445 7 769 
       

Transaktioner med bolagets aktieägare       

Aktierelaterad ersättning        

Värde på anställdas tjänstgöring – – – – 27 27 

Totala transaktioner med bolagets aktieägare – – – – 27 27 

Utgående eget kapital per 31 december, 2012 223 644 100 120 136 493 –116 927 605 566 948 896 
1 Värde på anställdas tjänstgöring om 1 350 Tkr, avseende år 2011 och 2012, har retroaktivt omklassificerats från fond för verkligt värde till balanserat 

resultat. 

 

2013 
Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond 

Fond för 
verkligt värde 

Balanserade 
vinstmedel 

och årets 
resultat Totalt 

Ingående balans per 1 januari, 2013 223 644 100 120 136 493 –116 927 605 566 948 896 

       
Totalresultat 
Årets resultat – – – – –257 495 –257 495 

Övrigt totalresultat – – – –3 471 – –3 471 

Årets totalresultat – – – –3 471 –257 495 –260 966 
       

Transaktioner med bolagets aktieägare       

 Utdelning – – – – –29 680 –29 680 

 Aktierelaterad ersättning       

Värde på anställdas tjänstgöring – – – – –273 –273 

Totala transaktioner med bolagets aktieägare – – – – –29 953 –29 953 

Utgående eget kapital per 31 december, 2013 223 644 100 120 136 493 –120 398 318 118 657 977 
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Moderbolagets kassaflöde 
Tkr Not 2013 2012 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  –257 495 42 445 

Justeringar för poster som ingår i årets resultat    

Skatt 13 70 –5 104 
Finansnetto 11, 12 –43 186 –54 779 
Resultat från andelar i koncernföretag 10 296 340 16 144 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 31 2 227 – 

Erhållna koncernbidrag 30 –12 615 –14 408 

Lämnade koncernbidrag 30 – 33 

Redovisad kostnad för engångsposter 9 – 1 261 

Av– och nedskrivningar 15, 16 6 956 5 451 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  196 –165 

Utbetalda engångsposter 9 –693 –926 

Erhållen ränta  62 154 69 331 

Betald ränta  –16 577 –13 615 

Erhållna utdelningar  47 914 25 596 

Erhållen/betald inkomstskatt  – 2 178 

Förändring i rörelsekapital  47 253 8 600 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   132 544 82 042 
    

Investeringsverksamheten    

Avyttring av dotterbolag  293 4 543 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 15 –7 929 –5 770 

Ökning av lån till dotterbolag  – –47 454 

Minskning av lån till dotterbolag  31 551 468 

Utbetalning aktieägartillskott  –188 867 –41 720 

Erhållna koncernbidrag  14 408 15 975 

Lämnade koncernbidrag  –33 –93 

Minskning finansiella anläggningstillgångar  – 2 981 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –150 577 –71 070 
    

Finansieringsverksamheten    

Amortering av skuld  –329 124 – 

Upptagna lån  408 929 – 

Ökning av kortfristiga finansiella skulder  38 – 

Utgifter avseende upptagna lån  –5 836 – 

Utdelning  –29 680 – 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  44 327 – 

    

Årets kassaflöde  26 294 10 972 
    

Likvida medel vid årets början  22 416 12 009 

Omräkningsdifferens i likvida medel  –36 –565 

Likvida medel vid årets slut  48 674 22 416 
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Redovisningsprinciper och noter 
Not 1 – Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International 
Financial Reporting Standard (IFRS) inklusive International 
Accounting Standards (IAS) och tolkningar utgivna av IFRS Inter-
pretations Committee som gäller 31 december 2013 och som har 
godkänts av EU för tillämpning inom EU. Rekommendationen från 
Rådet för finansiell rapportering RFR 1, Kompletterande redovis-
ningsregler för koncerner, tillämpas. Samtliga ovanstående regler 
har tillämpats konsekvent på det jämförelseår som presenteras i 
årsredovisningen. 

Grund för rapporternas upprättande 
Årsredovisningen har huvudsakligen upprättats enligt anskaffnings-
värdemetoden förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, in-
klusive derivatinstrument, som är värderade till verkligt värde. Att 
upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd-
ning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vi-
dare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen 
av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar 
en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden 
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i stycket Kritiska uppskattningar och 
bedömningar i denna not. 

Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft under 2013 har 
inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens ekonomiska 
ställning. 

Redovisning i moderbolaget 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovis-
ningslagen och rekommendationen från Rådet för finansiell rappor-
tering RFR 2. Detta innebär att moderbolaget i årsredovisningen för 
den juridiska personen ska tillämpa samtliga IFRS–standarder och 
uttalanden som är godkända av EU så långt det är möjligt inom ra-
men för Årsredovisningslagen samt med hänsyn tagen till sam-
bandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolagets redo-
visningsprinciper är gemensamma med koncernens och återfinns i 
denna not. I de fall moderbolagets redovisningsprinciper avviker 
från koncernen är detta beskrivet i respektive avsnitt. 

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Cision AB och de fö-
retag där Cision AB direkt eller indirekt vid årets utgång hade mer 
än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt hade ett bestäm-
mande inflytande. Samtliga koncernbolag ägs till 100 procent och 
koncernen omfattar inte några intressebolag. 

Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med IAS 27 och 
IFRS 3 om koncernredovisning och med tillämpning av förvärvs-
metoden. Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncer-
nen och exkluderas då det bestämmande inflytandet upphör. 

Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på 
tillgångarna som lämnats som ersättning, emitterade egetkapital-
instrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelse-
dagen. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaff-
ningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andelar av iden-
tifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. I kon-
cernredovisningen kostnadsförs transaktionskostnader i den period 
de uppstår och eventuella efterföljande justeringar av villkorade 
köpeskillingar justeras i resultaträkningen. I det förvärvande bolaget 
ingår transaktionskostnader och villkorade köpeskillingar som en 
del i anskaffningsvärdet. Om anskaffningsvärdet understiger verk-

ligt värde för det förvärvade dotterbolagets nettotillgångar redovisas 
mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 

Alla koncerninterna transaktioner; intäkter, kostnader, fordring-
ar, skulder och ickerealiserade vinster samt koncernbidrag, har eli-
minerats. Där det har varit nödvändigt, har dotterbolagens redovis-
ningsprinciper justerats för att säkerställa konsekvent redovisning 
inom koncernen. I koncernens resultaträkning ingår under året för-
värvade bolag från och med tillträdestidpunkten. Under året avytt-
rade bolag utesluts från och med avyttringstidpunkten. 

Intäktsredovisning 
Cisions intäkter består av abonnemangsintäkter, intäkter från pro-
fessionella tjänster och transaktionsbaserade intäkter. Merparten 
av koncernens kunder får tjänster via den webbaserade tjänste-
plattformen CisionPoint. Intäkterna rapporteras huvudsakligen på 
följande sätt: 

Abonnemangsintäkter är fasta intäkter med en avtalsenlig för-
pliktelse med viss löptid. Abonnemangsintäkter inkluderar inte nå-
gon volymbaserad del av ett kontrakt eller några tjänster som kan 
klassificeras som professionella tjänster (se nedan). Abonnemangs-
intäkter betalas antingen i förväg, kvartalsvis eller månadsvis och 
intäktsförs över kontraktets löptid. 

Intäkter från professionella tjänster innefattar rådgivning, t.ex. 
analystjänster, managed services etc, och baseras på en rörlig del 
och/eller en fast avgift. Professionella tjänster betalas antingen i 
förskott, kvartalsvis eller månadsvis och resultatförs över kontrak-
tets löptid. Vissa avtal intäktsförs vid leverans av tjänsten till kun-
den. 

Transaktionsintäkter är volymbaserade intäkter, både som en 
del av ett avtalsmässigt åtagande samt tjänster som levereras på 
ad hoc-basis. Transaktionsintäkter utgörs av rörliga avgifter för varje 
distribution. Distributionsavgifter intäktsförs vid leverans av tjäns-
ten. 

All försäljning redovisas netto efter mervärdesskatt, rabatter, re-
turer och frakt. Koncerninterna intäkter elimineras. 

Moderbolagets verksamhet innefattar både stödfunktioner och 
delar av utvecklingsresurserna för koncernen. De största intäkts-
källorna i moderbolaget inkluderar koncernintern fakturering för 
koncernens stödenheter samt licensintäkter på tjänsteplattformar 
och varumärken, för vilka Cision AB innehar de immateriella och 
ekonomiska rättigheterna. 

Segmentsredovisning 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapporteringen som lämnas till den högste verk-
ställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren 
är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedöm-
ning av rörelsesegmentens resultat. Som högste verkställande be-
slutsfattare i det här sammanhanget har koncernen identifierat bo-
lagets verkställande direktör och koncernchef samt koncernens 
ledningsgrupp. 

Cision rapporterar två geografiska segment, Cision Nordamerika 
och Cision Europa, som speglar koncernens interna rapportering 
och organisationsstruktur. I segmentsrapporteringen presenteras 
även övrigt och elimineringar i en separat kolumn. I övrigt ingår mo-
derbolaget samt ett mindre antal bolag i vilka det inte finns rörelse-
verksamhet. 

Omräkning av utländsk valuta 
Moderbolagets funktionella valuta tillika rapporteringsvaluta är 
svenska kronor. Koncernbolagen rapporterar i sina funktionella va-
lutor, vilket för Cisions vidkommande innebär den officiella nation-
ella valutan i det land där verksamheterna bedrivs.
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Väsentliga valutakurser 

 Snittkurser Balansdagskurser 
Valuta 2013 2012 2013-12-31 2012-12-31 

USD 6,5140 6,7754 6,5084 6,5156 
CAD 6,3259 6,7792 6,0720 6,5501 
EUR 8,6494 8,7053 8,9430 8,6166 
GBP 10,1863 10,7340 10,7329 10,4914 
NOK 1,1095 1,1641 1,0580 1,1672 

 
De utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till 
balansdagens kurs och posterna i resultaträkningen omräknas till 
årets genomsnittskurs. 

De omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkning av balans-
räkningen redovisas i övrigt totalresultat och påverkar ej årets resul-
tat. 

Kursdifferenser som uppstår vid omräkning av monetära poster, 
som utgör en del av moderbolagets utvidgade nettoinvestering i 
utlandsverksamhet, redovisas i övrigt totalresultat mot omräknings-
reserver i koncernen och mot fond för verkligt värde i moderbolaget. 

Vid avyttring av en utlandsverksamhet redovisas sådana kursdif-
ferenser i resultaträkningen som en del av realisationsresultatet. 

Transaktioner samt tillgångar och skulder i utländsk 
valuta 
Transaktioner i utländsk valuta redovisas i den funktionella valutan 
till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Fordringar 
och skulder i utländsk valuta räknas per balansdagen om till den 
funktionella valutan som föreligger vid tidpunkten. Kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas bland 
finansiella poster. Rörelserelaterade kursvinster och kursförluster 
redovisas i rörelseresultatet. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 
Cision är ett tjänsteföretag som förvärvat verksamheter i syfte att 
öka tillväxt och marginaler samt för att skapa värde genom om-
strukturering och förädling av den förvärvade verksamheten. De 
verksamheter som Cision förvärvat historiskt saknar till stor del 
identifierbara immateriella tillgångar, varför huvuddelen av köpe-
skillingen vid förvärv av verksamheter allokerats till goodwill. 

Goodwill skrivs ej av utan prövas årligen med avseende på om 
nedskrivningsbehov föreligger, men testas oftare om indikationer 
finns att värdet kan ha minskat. Prövningen utgörs av ned-
skrivningstest och genomförs på alla kassagenererande enheter 
oavsett om det finns någon indikation på att tillgångsvärdet är i be-
hov av nedskrivning eller ej. 

En etablerad modell för nedskrivningsbedömning används för 
hela koncernen. Modellen baseras på att goodwill testas för ned-
skrivningsbehov för varje enskild kassagenererande enhet där se-
parata kassaflöden bedöms vara möjliga att identifiera. En ned-
skrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 
högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljnings-
kostnader och nyttjandevärdet. 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 
Övriga immateriella anläggningstillgångar redovisas i balans-
räkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av-
skrivningar. Avskrivning sker på tre till fem år enligt bedömd ekono-
misk livslängd. Vid indikation på en värdenedgång görs en bedöm-
ning av tillgångens redovisade värde. I de fall en tillgångs redovi-
sade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs till-
gången ner till sitt återvinningsvärde. 

Utgifter för utvecklingsverksamhet aktiveras som en immateriell 
tillgång om det är troligt att nedlagda utgifter för utveckling kommer 
att leda till framtida ekonomiska fördelar. Andra utgifter, såsom ut-

gifter för reparation och underhåll, redovisas som kostnad i de peri-
oder de uppstår. Nedlagda kostnader som aktiveras är i huvudsak 
personalkostnader för de anställda som arbetar med att utveckla 
den immateriella tillgången samt kostnader för inhyrd kompetens. 
Avskrivning på aktiverade utvecklingskostnader sker från och med 
den tidpunkt då tillgången tas i bruk. 

Värdet på immateriella tillgångar med obestämbara nyttjande-
perioder samt utvecklingsutgifter för tillgångar som ännu ej tagits i 
bruk testas årligen beträffande eventuellt nedskrivningsbehov samt 
när händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att värdet 
eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Cision har inga övriga 
immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar under bedömd nyttjan-
deperiod. Inventarier skrivs av på tre till tio år. Tillgångarnas rest-
värde och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid 
behov. 

En tillgångs redovisade värde skrivs ned till sitt återvinnings-
värde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring av materiella 
anläggningstillgångar fastställs genom jämförelse mellan försälj-
ningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen. 

Leasing 
Leasingavtal där de ekonomiska riskerna och fördelarna, som för-
knippas med ägandet av det leasade objektet, väsentligt överförts 
från leasegivaren till Cision klassificeras som finansiella leasingav-
tal. Leasing som inte klassificeras som finansiell redovisas som op-
erationell leasing. Kostnaden för operationella leasingavtal redovi-
sas i resultaträkningen linjärt över hyresperioden. De operationella 
leasingavtalen avser till största delen hyra av kontorslokaler och 
kontorsutrustning. Koncernen har för närvarande inga finansiella 
leasingavtal. 

Likvida medel 
Likvida medel inkluderar kassa och kortfristiga placeringar, med en 
löptid kortare än tre månader från anskaffningstidpunkten, och 
banktillgodohavanden. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
främst likvida medel, kundfordringar, lånefordringar samt derivat, 
på tillgångssidan, och på skuldsidan leverantörsskulder, låneskul-
der och derivat. Köp och försäljning av finansiella instrument redo-
visas på affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att 
köpa eller sälja tillgången. Kundfordringar tas upp i balansräkning-
en när faktura skickats och på motsvarande sätt tas leverantörsfak-
turor upp när faktura mottagits. 

Initialt redovisas finansiella instrument till anskaffningsvärde 
motsvarande instrumentets verkliga värde plus transaktions-
kostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar förutom de som 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisningen 
sker därefter beroende på hur de klassificerats. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättig-
heterna i avtalet realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kon-
trollen över den. 

En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när för-
pliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Verkligt 
värde för noterade placeringar baseras på aktuella köpkurser på 
balansdagen. Om marknaden för en viss finansiell tillgång inte är 
aktiv fastställs verkligt värde genom att tillämpa för transaktionen 
lämplig värderingsteknik. Detta gäller även onoterade värdepapper. 
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Vid varje balansdag utvärderas om det finns objektiva indika-
tioner på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar 
är i behov av nedskrivning. 

Moderbolaget har med stöd av RFR 2 valt att inte tillämpa reg-
lerna om finansiella instrument i IAS 39. Istället värderas dessa 
med utgångspunkt i anskaffningsvärde enligt ÅRL. Detta innebär att 
moderbolagets redovisning av finansiella instrument avviker från 
koncernens redovisning. 

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder 
I enlighet med IAS 39 klassificeras finansiella tillgångar och finansi-
ella skulder i olika kategorier för att sedan redovisas och värderas 
enligt de principer som gäller för respektive kategori. Instrumenten 
kategoriseras utifrån syftet med innehavet. 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen 
Denna kategori utgör finansiella tillgångar och skulder som innehas 
för handel. En finansiell tillgång eller skuld klassificeras som inne-
hav för handel om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas 
eller återköpas på kort sikt, ingår i en portfölj med identifierade fi-
nansiella instrument som förvaltas tillsammans och för vilka det 
finns ett nyligen bevisat faktiskt mönster av kortfristiga realiseringar 
av vinst, eller derivat som klassificeras som innehav för handel 
utom då de används för säkringsredovisning. Tillgångar i denna ka-
tegori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar 
redovisade i resultaträkningen. 

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar värderas efter anskaffnings-
tidpunkten till upplupet anskaffningsvärde genom användandet av 
effektivräntemetoden efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 
Koncernens kundfordringar och lånefordringar utgörs av kundford-
ringar, övriga kortfristiga fordringar, likvida medel och övriga lång-
fristiga fordringar. 

Merparten av koncernens finansiella tillgångar avser kund-
fordringar hänförliga till tjänsteleveranser. Dessa fordringar klassifi-
ceras som omsättningstillgångar. Till följd av den korta löptiden be-
aktas inte tidsvärdet fram till betalning. Koncernen har ingen avsikt 
att handla med de uppkomna fordringarna. En reservering för vär-
deminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för 
befarade kundförluster. Det reserverade beloppet redovisas i resul-
taträkningen. 

Övriga finansiella skulder 
Finansiella skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto 
efter transaktionskostnader. Upplåning värderas därefter till upplu-
pet anskaffningsvärde. Eventuell skillnad mellan erhållet belopp, 
netto efter anskaffningskostnader, och återbetalningsbeloppet re-
dovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med till-
lämpning av effektivräntemetoden. Detta beräknas så att en kon-
stant effektiv ränta erhålls över låneperioden. 

Leverantörsskulder och liknande kortfristiga skulder, där löpti-
den är kort och avtalad ränta saknas, redovisas till nominellt be-
lopp. 

Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 
12 månader medan kortfristiga skulder har en löptid på mindre än 
12 månader. 

Koncernen innehar per balansdagen främst följande finansiella 
skulder som är upptagna till upplupet anskaffningsvärde: leveran-
törsskulder, checkräkningskredit och syndikerad lånefacilitet. 

Derivat och säkringsredovisning 
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen 
och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande 
omvärderingar. Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som 

uppkommer vid omvärdering beror på om derivatet identifierats 
som ett säkringsinstrument och, om så är fallet, karaktären hos den 
post som säkrats. Värdeförändringar på derivat som inte är ett 
säkringsinstrument redovisas i resultaträkningen. 

Koncernen identifierar derivat som antingen en säkring av verk-
ligt värde hos en identifierad tillgång/skuld eller bindande åtagande 
(verkligt värde–säkring), en säkring av en mycket sannolik progno-
stiserad transaktion (kassaflödessäkring) eller en säkring av netto-
investering i en utlandsverksamhet. I de fallen förutsättningarna för 
säkringsredovisning inte längre är uppfyllda redovisas derivatin-
strumentet till verkligt värde via resultaträkningen. 

Koncernen dokumenterar förhållandet mellan säkrings-
instrumentet och den säkrade posten, strategin för att vidta olika 
säkringsåtgärder samt målet för riskhanteringen. 

Bedömningen dokumenteras vid säkringens början och löpande, 
för att säkerställa att de derivatinstrument som används i säkrings-
transaktioner är effektiva när det gäller att utjämna förändringar i 
verkligt värde eller förändringar i kassaflöde för säkrade poster. 

Under året har koncernen haft ett antal valutaterminer som har 
värderats till verkligt värde där värdeförändringen har redovisats 
mot årets resultat. 

Koncernen har per årsskiftet en ränteswap som används för att 
säkerställa delar av räntekostnaderna för den syndikerade låne-
faciliteten och för vilken koncernen tillämpar säkringsredovisning, 
enligt principerna för kassaflödessäkring. 

Säkring av verkligt värde 
Förändringar av verkligt värde på derivat som identifierats som säk-
ring av verkligt värde och som uppfyller villkoren för säkrings-
redovisning, redovisas i resultaträkningen tillsammans med föränd-
ring av verkligt värde på den tillgång eller skuld som gett upphov till 
den säkrade risken. Under räkenskapsåret har koncernen inte haft 
några derivat som klassificeras som säkring av verkligt värde. 

Kassaflödessäkring 
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivat-
instrument som identifieras som kassaflödessäkring och som upp-
fyller villkoren för säkringsredovisning, redovisas i övrigt total-
resultat. Vinster och förluster som tillhör den ineffektiva delen av 
säkringen redovisas omedelbart i resultaträkningen. Koncernen 
innehar en ränteswap som säkringsredovisas enligt principerna för 
kassaflödessäkring. Koncernen redovisar externa lån som en säk-
ring av valutarisk i utlandsverksamhet. 

Säkring av nettoinvestering 
Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter redovisas på 
liknande sätt som kassaflödessäkringar. Vinster och förluster avse-
ende säkringsinstrumentet som hänförs till den effektiva delen av 
säkringen redovisas i övrigt totalresultat. Vinster och förluster som 
hänför sig till den ineffektiva delen redovisas omedelbart i resultat-
räkningen. 

Moderbolaget tillämpar RFR 2 och kan därmed tillämpa de reg-
ler som finns i BFN R7 om ”Värdering av fordringar och skulder i 
utländsk valuta”. Enligt BFN R7 förekommer en effektiv valutasäk-
ring i moderbolaget då aktier i utländska dotterbolag har finansie-
rats med lån i lokal valuta. För att en effektiv valutasäkringsåtgärd 
ska anses föreligga måste denna avsikt ha förelegat vid transakt-
ionstidpunkten. Det bokförda värdet på sådana lån påverkas inte av 
förändringar i växelkurser. 

Eget kapital 
Transaktioner som direkt kan hänföras till emission av nya aktier 
eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett av-
drag från emissionslikviden. 
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Skatter 
Årets skattekostnad avser skatt att betala på årets beskattnings-
bara resultat samt förändringar i uppskjuten skatt. Skatterna be-
räknas i enlighet med i varje land gällande skatteregler. Vid redo-
visning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden, vil-
ket innebär att uppskjuten skatt redovisas för alla temporära skill-
nader mellan bokförda respektive skattemässiga värdet av till-
gångar och skulder. Temporära skillnader uppstår främst genom 
skattemässiga avskrivningar på goodwill samt underskottsavdrag. 
Uppskjuten skatt fastställs i enlighet med de lagstiftade skatte-
satser som trätt i kraft och som förväntas att gälla när den upp-
skjutna skattefordran realiseras eller när den uppskjutna skatte-
skulden regleras. Underskottsavdrag redovisas i den utsträckning 
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skatte-
pliktiga överskott. 

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en 
förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser och det är san-
nolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktel-
sen. En förutsättning är vidare att det går att göra en tillförlitlig upp-
skattning av det belopp som ska utbetalas. Redovisade avsättning-
ar omfattar avsättningar för engångsposter samt redovisade av-
sättningar som är hänförliga till försäljningar av dotterbolag. 

Koncernbidrag 
För redovisning av koncernbidrag tillämpas alternativregeln enligt 
RFR 2, vilket innebär att såväl erhållna som lämnade koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdisposition i både moderbolag och i dotter-
bolag. 

Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas 
endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det 
finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning 
på grund av att det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att ske. 

Ersättningar till anställda 
Med undantag för de svenska koncernbolagen är koncernens tjäns-
tepensionsplaner avgiftsbestämda. Erlagda premier avseende av-
giftsbestämda pensionsplaner redovisas som kostnad i den period 
de uppkommer. De svenska koncernbolagen följer ITP–planen i 
Alecta, som är en förmånsbestämd pensionsplan som omfattar 
flera arbetsgivare. Till följd av att Alecta inte kan lämna tillräcklig 
information, är det inte möjligt att redovisa ITP-planen som för-
månsbestämd, varför den redovisas som om den vore en avgifts-
bestämd plan. 

Aktierelaterade ersättningar 
Koncernen innehar per balansdagen två incitamentsprogram som 
godkändes av årsstämman 2011 respektive 2013. 

Koncernens aktierelaterade ersättningsplaner regleras med ak-
tier och där företaget erhåller tjänster från anställda som vederlag 
för koncernens egetkapitalinstrument. Verkligt värde på den tjänst-
göring som berättigar anställda till tilldelning av aktier kostnadsförs. 

Det totala belopp som kostnadsförs baseras på verkligt värde på 
de tilldelade aktierna, inklusive alla marknadsrelaterade villkor, ex-
klusive inverkan från tjänstgöringsvillkor och icke marknadsrelate-
rade villkor för intjänade samt inklusive inverkan av villkor som inte 
utgör tjänstevillkor. Icke marknadsrelaterade villkor beaktas i anta-
gandet om hur många aktier som förväntas bli intjänade. 

Den totala kostnaden redovisas över intjänandeperioden, vilket 
är den period när alla de angivna intjänandevillkoren ska uppfyllas. 

Vid varje rapportperiods slut har företaget omprövat sina bedöm-
ningar av hur många aktier som förväntats bli intjänade baserat på 
de icke marknadsrelaterade villkoren. Eventuell förändring mot de 
ursprungliga bedömningarna som omprövningen givit upphov till, 
har redovisats i resultaträkningen och motsvarande justeringar 
gjorts i eget kapital. 

Vid förvärv av egna aktier, efter avdrag för eventuella direkt hän-
förbara transaktionskostnader, debiteras balanserade vinstmedel 
och kassa krediteras. Aktierna utgör lageraktier och har inget värde 
i redovisningen. 

För vidare upplysningar om aktierelaterade ersättningar, se 
not 8. 

Anteciperad utdelning 
Anteciperade utdelningar från dotterföretag redovisas i de fall mo-
derföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek 
och moderföretaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan 
moderföretaget har publicerat sina finansiella rapporter. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 

Kritiska uppskattningar och bedömningar 
I samband med upprättande av bokslut gör företagsledningen och 
styrelsen uppskattningar och antaganden som påverkar tillgångars 
och skulders samt eventualförpliktelsers redovisade värde på ba-
lansdagen. Redovisade intäkter och kostnader påverkas också. 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras 
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar 
på framtida händelser som anses rimliga under rådande för-
hållanden. Verkligt utfall kan komma att avvika från dessa upp-
skattningar. 

Företagsledningen har med revisionskommittén diskuterat ut-
vecklingen, valet och upplysningarna avseende koncernens kritiska 
redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av 
dessa principer och uppskattningar. De uppskattningar och anta-
ganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår diskuteras nedan. 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för 
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov av goodwill, har flera 
antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av para-
metrar gjorts. En redogörelse för dessa återfinns i not 14. 

Återvinning av värdet på utvecklingsutgifter 
Nedlagda utgifter för utveckling aktiveras när det är troligt att de 
kommer leda till framtida ekonomiska fördelar. Huvuddelen av de 
aktiverade utvecklingsutgifterna avser tekniska lösningar för digital 
leverans av information, webbaserade portallösningar och inter-
aktiva kundapplikationer. Nyttjandeperioden bedöms utifrån re-
spektive applikations kommersiella livscykel och är normalt tre till 
fem år. Förändring av kundbeteende, konkurrenters erbjudanden 
och teknisk utveckling kan påverka bedömningen av de oavskrivna 
tillgångarnas värde. 

Värdering av förlustavdrag 
Aktivering av underskottsavdrag har skett med ett belopp som, ba-
serat på bolagets planer och prognoser, bedöms sannolikt kan av-
räknas mot framtida skattemässiga överskott. 

För ytterligare upplysningar om koncernens förlustavdrag, se 
not 13. 
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Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar 
Nedan anges de standarder som koncernen tillämpar för första 
gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 och som har 
väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter: 

Ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (Redovisning av 
poster i övrigt totalresultat). Ändringen avser hur poster inom övrigt 
totalresultat ska presenteras. Posterna ska delas upp i två katego-
rier; dels poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat 
dels poster som inte kan omföras till årets resultat. Ändringen ska 
tillämpas för räkenskapsår som påbörjas fr. o. m. 1 juli 2012 med 
retroaktiv verkan. 

IFRS 13 ”Värdering till verkligt värde” syftar till att värderingar till 
verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplex genom 
att standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam 
källa i IFRS till verkligt värde–värderingar och tillhörande upplys-
ningar. Standarden ger vägledning till verkligt värde–värderingar för 
alla slag av tillgångar och skulder, finansiella som icke–finansiella. 
Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska 
tillämpas men tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas 
där andra IFRS standarder redan kräver eller tillåter värdering till 
verkligt värde. 

En ändring har gjorts i IAS 36, "Nedskrivningar", avseende upp-
lysningar om återvinningsvärdet för icke–finansiella tillgångar. Änd-
ringen tar bort ett krav på upplysningar om återvinningsvärdet för 
kassagenererande enheter som hade införts i IAS 36 vid tillkomsten 
av IFRS 13. Ändringen är inte obligatoriskt för koncernen förrän den 
1 januari 2014 men koncernen har valt att tillämpa ändringen från 
och med den 1 januari 2013. 

Nya och ändrade standarder som ännu ej trätt i kraft 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räken-
skapsår som börjar efter 1 januari 2013 och har inte tillämpats vid 
upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas 
ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter 
med undantag av de som följer nedan: 

IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag” omfattar upp-
lysningskrav för dotterföretag, samarbetsarrangemang, intressefö-
retag och ej konsoliderade strukturerade företag. Koncernen avser 
att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 
2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansi-
ella rapporterna, men kan innebära ytterligare upplysningskrav. 

IFRS 9 “Financial instruments” hanterar klassificering, värdering 
och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 9 gavs ut 
i november 2010 för finansiella tillgångar och i oktober 2011 för 
finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till 
klassificering och värdering av finansiella instrument. I november 
2013 publicerades regler kring säkringsredovisning. IFRS 9 anger 
att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; vär-
dering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffnings-
värde. Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån 
företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de av-
talsenliga kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora för-
ändringar jämfört med IAS 39. Den största förändringen avser skul-
der som är identifierade till verkligt värde. För dessa gäller att den 
del av verkligt värde–förändringen som är hänförlig till den egna 
kreditrisken ska redovisas i övrigt totalresultat istället för resultatet 
såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting 
mismatch). Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna på de 
finansiella rapporterna. Koncernen kommer att utvärdera effekter-
na av de återstående faserna avseende IFRS 9 när de är slutförda 
av IASB. 

Not 2 – Finansiell riskhantering 
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för ett flertal olika 
finansiella risker inklusive valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk, refi-
nansieringsrisk, kreditrisk och motpartsrisk. 

Cisions styrelse har fastställt en finanspolicy som syftar till att 
fastställa ramarna för Cisions finansiella aktiviteter samt att ge rikt-
linjer för hantering av ovanstående finansiella risker. 

Målsättningen med finansverksamheten är att säkerställa kon-
cernens finansiering, att optimera koncernens finansnetto samt ge 
en samlad bedömning och kontroll av koncernens finansiella risker. 
Arbetet är centraliserat för att ta tillvara skalfördelar samt minimera 
hanteringsrisker. Utöver finanspolicyn, som genomgår årlig översyn, 
fastlägger styrelsen finansiella ramar för ett kalenderår i taget. Upp-
följning sker löpande under året och ramarna omprövas vid behov. 
Härigenom kan snabba förändringar i finansiella risker samt den 
kontinuerliga utvecklingen av företagets struktur hanteras. Finans-
verksamheten har ej några riskmandat och derivatinstrument an-
vänds bara för att reducera en underliggande exponering. Dessa 
instrument används inte i spekulativt syfte. 

Valutarisk 
Valutarisker i form av så kallad transaktionsexponering påverkar 
Cision huvudsakligen genom räntekostnader på lån i utländsk va-
luta samt investeringar och rörelsekostnader i andra valutor än 
verksamhetslandets. Valutarisker uppstår även vid omräkning av 
tillgångar och skulder i utländsk valuta samt vid omräkning av resul-
tat i utländska dotterbolag, så kallad omräkningsexponering. 

Transaktionsexponering 
Transaktionsexponeringen i koncernen är begränsad eftersom fak-
turering och kostnader primärt sker och uppstår i respektive enhets 
lokala valuta. Räntor och amorteringar betalas i första hand med 
det kassaflöde som genereras i respektive valuta. När väsentlig ex-
ponering förekommer kurssäkras den med hjälp av valutaterminer. 
Syftet med att säkra exponeringen är att minimera påverkan på 
koncernens resultat som uppstår på grund av valuta-
kurssvängningar. Per den 31 december 2013 fanns tre valuta-
terminer. 

Omräkningsexponering 
Effekterna i omräkningsexponering begränsas i första hand genom 
att utländska nettotillgångar matchas mot lån i motsvarande valu-
tor, med målsättningen att reducera valutakursförändringars inver-
kan på eget kapital och finansiella kovenanter. De viktigaste en-
skilda valutorna är SEK och USD. Justeringar av balansen mellan de 
olika valutorna kan göras genom att använda finansiella derivat. 
Eventuellt kvarvarande exponering i eget kapital säkras ej. 

Av koncernens totala omsättning härstammar cirka 90 procent 
(92) från annan valuta än SEK. Detta medför att valutakurs-
fluktuationer får en stor påverkan på koncernens resultaträkning. 
En känslighetsanalys visar att en förstärkning av den svenska kro-
nan med 1 procent mot alla övriga valutor påverkar koncernens 
omsättning negativt med 7,7 Mkr (8,9) och rörelseresultatet exklu-
sive engångsposter negativt med 0,8 Mkr (0,6). Denna exponering 
säkras ej. Känslighetsanalysen baserar sig på koncernens intäkter 
och rörelseresultat som redovisats för räkenskapsåret 2013 i lokala 
valutor. 
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Koncernens omsättning per valuta 

2013 Tkr % 

SEK 83 299 10% 
EUR 75 763 9% 
GBP 43 987 5% 
USD 551 890 64% 
CAD 97 285 11% 
Övriga 3 715 0% 

Totalt 855 939 100 % 

 

Koncernens nettotillgångar och räntebärande nettoskuld, 
per valuta 

Tkr Nettotillgångar 
Räntebärande 
skulder, netto 

SEK 125 618 –3 873 
EUR 50 927 14 827 
GBP –12 974 –1 793 
USD 688 608 231 485 
CAD 10 284 –5 130 
Övriga 591 –611 

Totalt 863 054 234 905 

 
Per balansdagen den 31 december 2013 fanns följande ränte-
bärande nettoskuld: 

Ränterisk 
Förändringar i räntenivåer har en direkt påverkan på Cisions rän-
tenetto. Målsättningen för genomsnittlig räntebindning för koncer-
nens upplåning är mellan 6 och 24 månader, men om särskilda 
skäl föreligger kan denna målsättning temporärt åsidosättas. Rän-
tebindning uppnås genom ränteswappar där Cision betalar fast 
ränta till motparten och motparten betalar LIBOR eller motsva-
rande rörlig ränta till Cision. Ränteswapen förfaller i februari 2016 
och syftet med räntebindningen är att kunna förutse räntekostna-
derna i större utsträckning samt minska svängningarna i de finan-
siella kovenanter som finns i koncernens syndikerade lånefacilitet. 
Genomsnittlig räntebindning inklusive ränteswapen var vid årets 
slut 16 månader. 

Den genomsnittliga finansieringsräntan uppgick vid årsskiftet 
till 4,8 procent (5,7). En känslighetsanalys baserad på koncernens 
nettoskuld indikerar att en generell ränteuppgång på 1 procent 
påverkar finansnettot med 2,3 Mkr (3,5), men motverkas av in-
gångna ränteswapavtal som reducerar påverkan med 1,7 Mkr 
(1,4). Känslighetsanalysen baseras på koncernens räntebärande 
nettoskuld per den 31 december 2013 samt ränteswappar per 
samma datum, med dess kvarvarande löptid. Checkräknings-
krediterna löper med rörlig ränta. Placering sker endast i likvida 
instrument med korta löptider, det vill säga kortare än 
12 månader.

Räntebärande nettoskuld, koncern 

Tkr 2013 2012 

Banklån  300 188 404 933 
Checkräkningskredit 38 – 
Övriga skulder 1 101 2 698 

Räntebärande skuld, brutto 301 327 407 631 
Avgår likvida medel –66 215 –55 767 
Avgår övriga finansiella fordringar –207 –2 834 

Räntebärande nettoskuld 234 905 349 030 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Likviditetsanalys, koncern, 
nominella belopp    

 Leverantörsskulder Upplåning¹ Räntor 
Tkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

<30 dagar 15 599 14 570 – – 883 1 804 
1–3 månader 12 238 8 284 – – 1 767 3 608 
3–12 månader 3 643 1 606 38 404 933 7 952 3 608 
1–3 år 476 519 304 253 – 11 486 – 
>3 år 41 – – – – – 

Totalt finansiella instrument – skulder 31 997 24 979 304 291 404 933 22 088 9 019 

¹  Upplåning avser syndikerad lånefacilitet och checkräkningskredit. 
 

I tabellen återfinns de odiskonterade kassaflöden, som kommer av 
koncernens finansiella skulder, baserat på de vid balansdagen kon-
trakterade återstående löptiderna. Belopp i utländsk valuta samt 

belopp som ska betalas baserat på en rörlig ränta har uppskattats 
genom att använda de på balansdagen gällande valutakurserna 
och räntesatserna.

 

Likviditetsanalys, moderbolag, 
nominella belopp     

 Leverantörsskulder Upplåning¹ Interna skulder Övriga 
Tkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

<30 dagar 924 3 820 – – 64 448 22 229 242 –15 
1–3 månader – 166 – – – – – – 
3–12 månader – 1 304 38 267 264 – – – – 
1–3 år – 143 348 799 – – – – 570 
>3 år – – – – 211 211 104 82 

Totalt finansiella instrument – skulder 924 5 433 348 838 267 264 64 659 22 440 346 637 

¹  Upplåning avser syndikerad lånefacilitet och checkräkningskredit. 
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Likviditets– och refinansieringsrisk 
Extern kapitalanskaffning exponerar Cision för vissa likviditetsrisker. 
Med refinansieringsrisk avses risken att bolaget inte kan refinansi-
era sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på mark-
naden när behov uppstår. Cisions kortfristiga likviditet säkras ge-
nom bibehållandet av en likviditetsreserv, bestående av likvida me-
del samt bindande kreditlöften, med målsättningen att denna ska 
uppgå till lägst en månads omsättning. Kreditlöftena avser den syn-
dikerade lånefaciliteten och checkräkningskrediter. På balansdagen 
uppgick kreditavtalet till 70 MUSD. Per den 31 december 2013 
hade cirka 47 MUSD (62) av det syndikerade lånet utnyttjats, me-
dan nettoskulden uppgick till cirka 36 MUSD (54). 

Cision hade checkräkningskrediter i olika valutor om motsva-
rande cirka 45 Mkr per den 31 december 2013. Checkräkningskre-
diterna omförhandlas årligen. 

Den 6 februari 2013 tecknade Cision AB en ny kreditfacilitet. 
Denna facilitet med lån i flera valutor har en limit på 70 MUSD och 
förfaller under första kvartalet 2016. Kreditvillkoren omfattar sed-
vanliga finansiella kovenanter samt en reducering av faciliteten 
med sammanlagt 5 MUSD under 2015. Cision har under 2013 upp-
fylllt samtliga kovenanterna för lånefaciliteten. 

Kredit– och motpartsrisk 
Kredit– och motpartsrisk uppstår vid placering av likvida medel, 
genom kundfordringar samt vid användandet av finansiella derivat. 
Kreditrisk är risken att en part i en transaktion inte kan fullgöra sitt 
åtagande och därigenom orsakar den andra parten en förlust. Mot-
partsrisk är en form av kreditrisk där en motpart i en finansiell deri-
vattransaktion inte uppfyller sina finansiella åtaganden. Placeringar 
görs och avtal avseende finansiella derivat ingås endast med mot-
parter som har lägst Standard & Poors rating A– eller likvärdig ra-
ting. Avseende finansiella fordringar och kundfordringar finns mot-
parter som saknar eller har lägre motsvarande rating. 

Per den 31 december 2013 innehar Cision finansiella instrument 
avseende valutaterminer, ränteswappar samt korta och långfristiga 
finansiella fordringar. Maximal exponering per den 31 december 
2013 avseende kreditrisk för dessa poster uppgår till 0,2 Mkr för 
ränteswappar och ingen exponering för kort samt långfristiga finan-
siella fordringar och valutaterminer. 

Den kommersiella kreditrisken omfattar kundernas betalnings-
förmåga och hanteras av respektive dotterbolag genom bevakning 
av betalningsmoral, uppföljning av kundens finansiella rapporter 
samt god kommunikation. Betalningsvillkoren för kundfordringar är 
normalt 30–60 dagar. Ingen enskild kund står för mer än 4 procent 
av koncernens totala omsättning. 

Enligt Cisions koncernpolicy har samtliga fordringar i huvudsak 
värderats individuellt och redovisas till det belopp till vilket de för-
väntas inflyta. Cisions bedömning är att erforderliga reserver finns. 

 

Åldersanalys på tillgångar, kundfordringar 
 Koncern Moderbolag¹ 
Tkr 2013 2012 2013 2012 

<30 dagar 74 071 99 861 – – 
30–90 dagar 35 418 38 807 – 14 
91–180 dagar 11 681 22 756 – 130 
>180 dagar 1 987 15 697 – 149 

Totalt 123 157 177 121 – 293 

¹  Moderbolagets kundfordringar avser externa kundfordringar. 

 

Avsättning för osäkra kundfordringar 
 Koncern Moderbolag 
Tkr 2013 2012 2013 2012 

Avsättning vid årets början –17 517 –13 951 – – 
Årets förändring –739 –3 566 – – 

Avsättning vid årets slut –18 256 –17 517 – – 

Nivåer inom verkligt värde hierarkin 
Redovisade värden för olika klasser av finansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt värde fastställs per nivå enligt föl-
jande verkligt värde–hierarki: 

 Nivå 1 – Noterade (ojusterade) priser på aktiva marknader för 
identiska tillgångar eller skulder 

 Nivå 2 – Andra observerbara data för tillgången eller skulden 
än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (pris-
noteringar) eller indirekt (härledda från priser) 

 Nivå 3 – Data för tillgången eller skulden som inte baseras på 
observerbara marknadsdata (ej observerbara data) 

 
Samtliga finansiella instrument är värderade till nivå 2 där rän-
teswappens verkliga värde är beräknat genom nuvärdesberäkning 
av framtida kassaflöden, beräkningen är baserad på observerbar 
marknadsinformation vid balansdagen. Verkligt värde för valuta-
terminskontrakt fastställs genom användning av balansdagens va-
lutakurser, där det resulterade värdet diskonteras till nuvärde. 
 
Finansiella derivatinstrument 
Cisions syfte med att använda derivatinstrument som valuta-
terminer och ränteswappar är att säkra kommersiella flöden, för-
ändra låneportföljens struktur eller att på annat sätt minimera en 
underliggande exponering. Dessa instrument används inte i speku-
lativt syfte. Under 2013 genererade finansiella derivat ett resultat 
på –0,6 Mkr (2,5) som redovisats i rörelseresultatet, samt –0,9 Mkr 
(0) i finansnettot och 0,4 Mkr (–0,5) i övrigt totalresultat. Resultatet 
är en följd av säkringar av bankkontosaldon i utländsk valuta, lån i 
utländsk valuta, framtida räntebetalningar samt kund– och leveran-
törsfakturor. 

Per balansdagen den 31 december 2013 fanns finansiella deri-
vat enligt tabellen Finansiella instrument på sid 45. 
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Finansiella instrument   

 Koncern Moderbolag 

Tkr 2013 2012 2013 2012 

Finansiella instrument – tillgångar     
Lånefordringar och kundfordringar (upptaget till upplupet anskaffningsvärde)     
Fordringar hos koncernföretag – – 493 931 622 402 
Finansiella anläggningstillgångar 791 814 – – 
Övriga kortfristiga fordringar – 11 346 – 1 573 
Kundfordringar 123 157 177 121 – 293 
Likvida medel 66 215 55 767 48 674 22 416 
Upplupna intäkter 6 084 5 521 – 948 
     
Övriga kortfristiga finansiella tillgångar (derivat som används för säkringsredovisning)     
Derivat, Ränteswap, miljoner 26 USD/SEK (Nivå 2)1 207 – – – 
     
Övriga kortfristiga finansiella tillgångar (upptaget till verkligt värde via resultaträkningen)     
Derivat, Valutaterminer (Nivå 2) – 6 – – 

Totalt finansiella instrument – tillgångar 196 454 250 575 542 605 647 632 

     
Finansiella instrument – skulder     
Finansiella skulder (upptaget till upplupet anskaffningsvärde)     
Räntebärande skulder 303 951 406 547 344 734 267 264 
Checkräkningskredit 38 – 38 – 
Leverantörsskulder 31 997 24 979 924 4 740 
Upplupna kostnader 55 080 68 515 5 719 6 282 
Skulder till koncernföretag – – 66 307 25 263 
     
Övriga kortfristiga finansiella skulder (derivat som används för säkringsredovisning)     
Derivat, Ränteswap, miljoner 22 USD/SEK (Nivå 2) – 228 – – 
     
Övriga kortfristiga finansiella skulder (upptaget till verkligt värde via resultaträkningen)     
Derivat, Valutaterminer (Nivå 2) 30 2 – – 

Totalt finansiella skulder 391 096 500 271 417 722 303 549 
1 Kassaflödessäkring tillämpas, se not 1. 

 

I tabellen Finansiella instrument ovan har de finansiella tillgångar-
na och skulderna klassificerats i de olika kategorier som de redo-
visats och värderats till. Instrumenten kategoriseras utifrån syftet 
med innehavet. 

Verkligt värde bedöms ej skilja sig materiellt från redovisat 
värde i tabellen ovan. Kundfordringar och leverantörsskulder har 
så kort löptid att någon materiell skillnad inte bedöms uppstå. Det 
redovisade värdet på de syndikerade lånen bedöms ej skilja sig 
materiellt från marknadsvärdet per balansdagen med hänsyn till 
att nuvarande villkor inklusive räntan motsvarar de som skulle 
gälla vid en omförhandling per årsskiftet. 

Kapitalstruktur och finansiella målsättningar 
Cisions mål är att ha en kapitalstruktur som ger en tillräcklig finan-
siell styrka för bolaget att bedriva sin verksamhet inom ramen för 
den beslutade strategin och därmed skapa avkastning för aktie-
ägarna. Kapitalstrukturen ska återspegla den av styrelsen be-
slutade risknivån. Kapitalstrukturen justeras utifrån förändringar i 
ekonomiska förutsättningar och risker i verksamheten. Bolaget 
kan påverka kapitalstrukturen genom utdelning till aktieägarna, 
återköp av aktier, emission av nya aktier samt genom upptagande 
eller amortering av lån. 

Målsättningen för Cisions skuldsättning är att den ränte-
bärande nettoskulden i relation till EBITDA ej skall överstiga 2,5 
ggr, vilket är en nivå som bedöms möjliggöra en finansiering till 
acceptabla villkor och med en acceptabel finansiell risknivå. 

Cisions utdelningspolicy på längre sikt är att dela ut upp till 
50 procent av koncernens resultat efter skatt, exklusive effekten 
av goodwillnedskrivningar. 

 
 
 
 

Not 3 – Transaktioner med närstående 
Affärsmässiga villkor tillämpas vid försäljning mellan koncernbolag. 
Koncernintern omsättning uppgick till 1,6 procent (1,1) av koncer-
nens totala omsättning. All koncernintern försäljning elimineras i 
koncernredovisningen. 

För information om ersättningar som betalats ut till ledande be-
fattningshavare och styrelse, se not 8. 

Några affärstransaktioner mellan Cision och dess styrelse-
ledamöter och ledande befattningshavare har inte ägt rum. 
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Not 4 – Segmentsredovisning 
Koncern 
Cisions verkställande direktör och ledningsgrupp har fastställt rörel-
sesegmenten baserat på den geografiska indelning som koncernen 
har i styrnings– och uppföljningssyfte. Cisions två rörelsesegment 
utgör Cision Nordamerika och Cision Europa. 

Koncernens ledningsgrupp mäter rörelsesegmentens resultat 
baserat på rörelseresultat. Detta mått exkluderar goodwillnedskriv-
ningar, engångsposter samt andra engångsintäkter. Ränteintäkter 
och räntekostnader fördelas inte på segmenten, eftersom de på-
verkas av åtgärder som vidtas av den centrala finansfunktionen 
som handhar koncernens kassalikviditet. Vidare exkluderar måttet 
effekterna av skatteintäkter och skattekostnader. 

Koncernens intäkter delas upp i tre olika intäktsgrenar; abon-
nemangsintäkter, intäkter från professionella tjänster och transakt-
ionsbaserade intäkter, där abonnemangsintäkter är Cisions kärn-
verksamhet och som uppgick till 67,8 procent (64,9 procent) av 
intäkterna. Intäkter från externa kunder har hänförts till det land där 
försäljningen har skett. 

 

 

Totala intäkter per land 

Tkr 2013 2012 

USA 551 909 625 270 
Kanada 97 987 116 569 

Totalt, Nordamerika 649 896 741 839 
Tyskland 12 019 10 469 
Storbritannien 44 017 53 691 
Portugal 68 819 67 895 
Sverige 82 998 79 759 
Norge 3 715 3 505 
Finland 7 031 6 892 

Totalt, Europa 218 599 222 211 

Totalt, regioner 868 495 964 050 
Övrigt/Elimineringar –12 556 –7 948 

Totalt, koncern 855 939 956 103 

 

Rörelsekapital per region 

Tkr 2013 2012 

Nordamerika –119 976 –34 886 
Europa –9 642 3 460 

Totalt, regioner –129 618 –31 426 
Övrigt –4 952 –11 334 

Totalt, koncern –134 570 –42 770 

 

Resultaträkning per region 
 Nordamerika Europa Övrigt/Elimineringar Koncern 

Tkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Externa intäkter 616 109 737 674 202 937 209 371 3 135 5 397 822 181 952 442 
Interna intäkter utanför segmentet 677 201 4 434 7 536 –5 111 –7 737 – – 
Segmentsinterna intäkter 44 841 8 545 2 499 –8 589 –3 341 – – 
Övriga intäkter1 2 909 3 123 2 684 2 804 –1 991 –2 267 3 602 3 661 

Totala intäkter 619 740 741 839 218 600 222 211 –12 556 –7 948 825 783 956 103 
Produktionskostnader2 –222 674 –279 637 –63 060 –58 621 9 138 6 476 –276 595 –331 782 

Bruttoresultat 397 066 462 202 155 540 163 590 –3 418 –1 472 549 188 624 320 
Försäljningskostnader2 –134 564 –157 974 –65 830 –64 551 – – –200 394 –222 525 
Administrationskostnader2,3 –148 597 –163 829 –65 778 –57 528 –13 821 –22 936 –228 196 –244 293 
Av–/nedskrivningar –35 628 –41 591 –4 637 –8 385 –7 220 –5 044 –47 485 –55 021 
Realisationsresultat försäljning dotterbolag –  – –  – –48 – –48 – 

Rörelseresultat1 78 277 98 808 19 295 33 126 –24 507 –29 452 73 065 102 482 
Engångsposter och andra engångsintäkter 11 526 –43 345 –1 386 – – –1 250 10 140 –44 595 
Goodwillnedskrivning –322 216 – –2 702 – – – –324 918 – 

Rörelseresultat –232 413 55 463 15 207 33 126 –24 507 –30 702 –241 713 57 887 
Finansiella intäkter – – – – – – 3 775 1 291 
Finansiella kostnader – – – – – – –25 429 –25 093 

Resultat före skatt – – – – – – –263 367 34 085 

¹ Exklusive engångsposter, goodwillnedskrivning och andra engångsintäkter. 
2  För av-/nedskrivningar fördelade per funktion i koncernens resultaträkning, se not 15 och 16. 
3 Engångsposter om –18,4 Mkr (–44,6) som i koncernens resultaträkning redovisas under administrationskostnader, redovisas här under engångsposter. 

Goodwillnedskrivning om –324,9 Mkr (0) som i koncernens resultaträkning redovisas under administrationskostnader, redovisas här under goodwillnedskrivning. 
 

 

Tillgångar och skulder per region 
 Nordamerika Europa Övrigt/Elimineringar Koncern 

Tkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Tillgångar         

Anläggningstillgångar inkl uppskjuten skatt1 971 573 1 328 238 121 684 125 259 57 250 24 697 1 150 507 1 478 194 

Kortfristiga rörelsetillgångar 99 853 162 037 48 852 53 111 1 786 2 135 150 491 217 283 

Kortfristiga finansiella tillgångar inkl. skatt 12 299 30 221 7 447 7 625 49 196 25 530 68 942 63 376 

Interna fordringar 60 787 7 994 48 769 35 013 –109 556 –43 007 – – 

Totala tillgångar 1 144 512 1 528 491 226 752 221 008 –1 324 9 354 1 369 940 1 758 853 

Skulder         

Långfristiga skulder inkl uppskjuten skatt 149 904 141 209 – –414 300 287 –6 450 191 140 790 

Kortfristiga rörelseskulder 219 766 198 761 59 784 51 597 6 570 9 686 286 120 260 043 

Kortfristiga finansiella skulder inkl. skatt 4 372 185 760 1 041 483 68 224 585 5 481 410 828 

Interna skulder 609 470 691 394 72 587 59 293 –682 057 –750 688 – – 

Totala skulder 983 512 1 217 125 133 412 110 959 –375 132 –516 423 741 792 811 661 

¹ Materiella och övriga immateriella anläggningstillgångar i USA uppgår till 80,0 Mkr (61,8) i Kanada till 5,3 Mkr (9,7) och i Sverige till 10,4 Mkr (8,5) och består främst av in-
ventarier och internt upparbetade immateriella tillgångar. 
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Koncernens balansräkning är klassificerad enligt IFRS krav och 
klassificerar anläggningstillgångar, omsättningstillgångar samt lång-
fristiga och kortfristiga skulder. I den externa rapporteringen görs 
ingen skillnad på rörelseposter och finansiella poster. Internt följer 

koncernens ledningsgrupp huvudsakligen upp på kortfristiga rörel-
setillgångar/skulder varför tillgångar och skulder per region är klas-
sificerade utifrån det interna perspektivets uppföljning. 

 

Operativt kassaflöde per region 
 Nordamerika Europa Övrigt/Elimineringar Koncern 

Tkr 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Rörelseresultat¹ 78 277 98 808 19 295 33 126 –24 507 –29 452 73 065 102 482 
Avskrivningar 35 628 41 591 4 637 8 385 7 220 5 044 47 485 55 021 

Investeringar i immateriella anläggningstill-
gångar –40 845 –12 714 –4 092 –465 –5 279 –5 769 –50 216 –18 948 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –10 076 –11 463 –2 916 –3 049 – – –12 993 –14 512 
Realisationsresultat avyttrade nettotillgångar – –799 – – – – – –799 
Avyttringar av materiella anläggningstillgångar – – – – 48 – 48 – 
Övriga ej likviditetspåverkande poster2 –359 685 –359 685 28 499 1 371 27 780 2 741 
Förändring i rörelsekapital3 85 417 –15 027 12 208 –5 661 –3 593 –5 702 94 032 –26 390 

Operativt kassaflöde4 148 041 101 080 28 772 33 021 2 386 –34 507 179 200 99 595 

¹  Exklusive engångsposter, goodwillnedskrivning och andra engångsintäkter. 
2 Inklusive andra engångsintäkter. 
3  Exklusive valutakurseffekter. 
4 Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsposter, erhållen ränta, erlagd ränta och betald inkomstskatt minus nettoinvesteringar i immateriella och ma-

teriella anläggningstillgångar. 

 

Redovisning per intäktsgren 

 Intäkter 

Tkr 2013 2012 

Abonnemangstjänster 560 201 621 383 
Transaktionsbaserade tjänster 117 156 178 834 
Professionella tjänster 148 426 155 885 
Engångsintäkt 30 156 – 

Totalt 855 939 956 103 

 
Ingen av Cisions kunder står för mer än 4 procent av koncernens 
försäljning. 

Moderbolag 
Moderbolagets omsättning består framförallt av fakturering av sup-
portfunktioner fördelat på Cision Nordamerika 15 507 Mkr 
(15 155) och Cision Europa 6 221 Mkr (4 928) samt royalties på 
tekniska plattformar och varumärken fördelat på Cision Nordame-
rika 19 871 Mkr (18 463) och Cision Europa 9 396 Mkr (10 212). 
Även vidarefakturering av hyra ingår i moderbolagets omsättning 3 
567 Mkr (3 086). 
 

Not 5 – Kostnader fördelade på kostnadsslag 
Rörelsens kostnader presenteras i koncernens resultaträkning med 
klassificering baserat på funktionerna; produktionskostnader, för-
säljningskostnader samt administrationskostnader. De funktionsin-
delade kostnaderna fördelas på följande kostnadsslag: 
 

Kostnadsslagsredovisning 
 Koncern 
Tkr 2013 2012 
Kostnader från produktion –141 416 –134 225 
Övriga kostnader –147 501 –141 606 
Personalkostnader –417 918 –522 769 
Avskrivningar/nedskrivningar –47 485 –55 021 
Goodwillnedskrivning –324 918 – 
Engångsposter –18 366 –44 595 

Totalt –1 097 604 –898 216 

 

Not 6 – Revisionsarvoden 
Revisionskostnader   
 Koncern Moderbolag 

Tkr 2013 2012 2013 2012 

KPMG     

Revisionsuppdrag –2 113 – –618 – 

Revision utöver 
revisionsuppdraget 

 
–1 178 – –331 – 

Skatterådgivning –147 – – – 
Andra uppdrag –175 – –71 – 

Ernst & Young     
Revisionsuppdrag – –2 867 – –850 
Revision utöver 
revisionsuppdraget –409 –60 –144 –60 
Skatterådgivning –280 –902 –280 –629 
Andra uppdrag –17 –732 – –278 

Totalt –4 319 –4 561 –1 444 –1 817 

 
Med revisionsuppdrag avses arvode för granskning av års-
redovisningen, koncernredovisningen, bokföringen och styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, samt övriga arbets-
uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra. Vid bo-
lagsstämman 2013 valdes KPMG till ansvariga revisorer, medan 
ansvariga revisorer 2012 var Ernst & Young. 

Not 7 – Leasing 
Operationell leasing   
 Koncern Moderbolag 

Tkr 2013 2012 2013 2012 

Leasingkostnader –31 528 –28 497 –4 401 –3 892 

 

Framtida leasingavgifter   

 Koncern Moderbolag 

Tkr 2013 2012 2013 2012 

Inom ett år –28 391 –27 143 –4 362 –3 495 
Senare än ett år men inom 
fem år –37 567 –44 553 –1 896 –8 738 
Senare än fem år –8 996 –12 340 – – 

Totalt –74 954 –84 035 –6 258 –12 233 

 
Leasing avser främst kontorslokaler i både koncernen och moder-
bolaget. Viss andel av leasingkostnad för kontorslokaler vidarefak-
tureras till dotterbolag. 
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Not 8 – Personal 
Ersättningsprinciper 
Årsstämman 2013 beslutade om principer om ersättning och andra 
ersättningsvillkor för de ledande befattningshavarna, vilka är utfor-
made för att säkerställa att Cisionkoncernen kan erbjuda anställ-
ningsvillkor som är konkurrenskraftiga och marknadsmässiga för 
att attrahera och bibehålla kvalificerade medarbetare. 

Principerna omfattar verkställande direktören, ledande befatt-
ningshavare som rapporterar till denne, samt ett antal andra le-
dande befattningshavare inom koncernen. Kompensationen till le-
dande befattningshavare skall bestå av följande delar: fast lön, rör-
lig ersättning i form av prestationsbaserad bonus, pension, övriga 
förmåner samt långsiktiga incitamentsprogram. 

Fast lön 
Den fasta lönen sätts utifrån vad den lokala marknaden betalar för 
motsvarande roll och kvalifikationer och är således marknads-
mässig. Den fasta lönen omprövas varje år. 

Rörlig ersättning (STI) 
Rörlig kontant ersättning utbetalas i form av en årlig prestations-
baserad bonus. Målbonus för koncernledningen och andra seniora 
befattningshavare i bolaget varierar beroende på befattning. Från 1 
januari 2013 är målbonus för verkställande direktör 50 procent av 
fast årslön och maximal bonus är 100 procent av fast årslön när 
prestationerna överträffar målen. För koncernledningen är mål-
bonus 30–50 procent av fast årslön och maximal bonus 60–100 
procent av fast årslön. För andra seniora befattningshavare är mål-
bonus 20–35 procent av fast årslön och maximal bonus 40–70 
procent av fast årslön. 

Tilldelning av kontant bonus baseras, för verkställande direktö-
ren och de ledande befattningshavarna, på bolagets uppnådda och 
operativa rörelseresultat (EBIT) och organiskt tillväxt av intäkter på 
koncernnivå under räkenskapsåret 2013 i relation till budget för 
denna post. För andra seniora befattningshavare baseras bonusen 
på det uppnådda EBIT och organisk tillväxt av intäkter för räken-
skapsåret 2013 i relation till budget, beräknat på koncern–, divis-
ions– eller landsnivå beroende på befattning. 

För varje deltagare och beroende på befattning tilldelas bonus 
genom en viktning mellan de två komponenterna: EBIT och organisk 
tillväxt av intäkter. För tilldelning av bonus måste åtminstone 90 
procent av målet enligt budget för en av komponenterna uppnås. 
Maximal bonus tilldelas vid uppnående av 120 procent av såväl 
målet för EBIT som målet för organisk tillväxt av intäkter enligt bud-
get. Den kontanta bonus som intjänas under 2013 enligt detta pro-
gram kan, med nuvarande sammansättning av bolagets ledande 
befattningshavare, uppgå till maximalt cirka 70 procent av den to-
tala fasta årslönen för verkställande direktör och de ledande och 
seniora befattningshavare som deltar i STI. 

Pension 
Grundprincipen vad gäller pensionslösningar skall vara att villkoren 
är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där den 
ledande befattningshavaren stadigvarande är bosatt. Pensions–
åldern för ledande befattningshavare varierar beroende på lokal 
praxis. För verkställande direktören skall bolaget årligen avsätta ett 
belopp motsvarande 20 procent av verkställande direktörens pens-
ionsmedförande årslön till pensions– och försäkringslösningar. 
Samtliga ledande befattningshavare följer lokal praxis vad gäller 
pensionsavtal eller motsvarande. Andra pensionsavsättningar görs i 
enlighet med lokal praxis och efter godkännande av lokal HR och 
verkställande direktören. 

Övriga förmåner 
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har 
möjlighet till, för denna nivå, sedvanliga förmåner såsom företags-

hälsovård, sjukvårdsförsäkring och tjänstebil. Förmåner varierar 
mellan länderna och utgår från praxis på de lokala marknaderna. 

Avgångsvederlag 
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller ett tillsvidare-
anställningsavtal. Om bolaget eller verkställande direktören avslutar 
avtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Verk-
ställande direktören är vid uppsägning från bolagets sida berättigad 
till ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. För övriga ledande 
befattningshavare som ingår i koncernledningen varierar uppsäg-
ningstiden från noll till sex månader. Från bolagets sida varierar 
uppsägningstiden från noll till sex månader. Bolagets ledande be-
fattningshavare som ingår i koncernledningen har vid uppsägning 
från bolagets sida rätt till ett avgångsvederlag motsvarande en till 
nio månadslöner. Därtill kan det, om styrelsen finner det nödvändigt 
för att säkerställa bolagets behov av kontinuitet i ledningsgruppen i 
samband med väsentliga förändringar i bolagets struktur eller ägar-
förhållanden, införas ett kompletterande arrangemang för ledande 
befattningshavare avseende uppsägningstid, avgångsvederlag och 
ekonomiskt incitament att stanna kvar i bolagets tjänst. 

Beredning och beslutsprocess för ersättning 
Den verkställande direktörens lön, kriterier för rörlig ersättning och 
andra anställningsvillkor fastställs av styrelsen efter förslag från 
ersättningskommittén, som beretts efter diskussion mellan styrel-
seordföranden och den verkställande direktören. För övriga ledande 
befattningshavare föreslår verkställande direktören villkor, vilka 
sedan fastställs av ersättningskommittén och rapporteras till styrel-
sen. 

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilt 
fall finns rationella affärsmotiv och starka skäl för ett sådant beslut. 

Ersättningskommittén har under 2013 sammanträtt vid tre till-
fällen. För upplysning om kommitténs sammansättning och arbets-
ordning, se avsnitt för bolagsstyrning. 
 
Aktierelaterade ersättningar (LTI) 
Koncernen innehar per balansdagen två aktierelaterade incita-
mentsprogram vilka godkändes av årsstämman 2011 respektive 
2013. 

2009 års Personaloptionsprogram 
Bolagsstämman den 2 april 2009 beslöt att införa ett treårigt eget 
kapitalreglerat incitamentsprogram bestående av personaloptioner 
som berättigade till teckning av aktier, med relationen 1:1. Options-
programmet löpte under perioden 3 april 2009 – 30 april 2012. Per 
balansdagen den 31 december 2012 fanns en effekt om 360 Tkr i 
eget kapital relaterad till reverserade kostnader hänförliga till opt-
ioner som ej emitterades innan programmets slut. 

För mer information och fullständiga villkor för LTI 2009 vänligen 
se årsredovisningen för 2012, sida 52. 
 
2011 och 2013 års Aktierelaterade incitamentsprogram 
Bolagsstämman den 31 mars 2011 samt bolagsstämman den 9 
april 2013 beslöt att anta styrelsens förslag till aktierelaterat lång-
siktigt incitamentsprogram – LTI 2011 respektive LTI 2013. Båda 
programmen löper över en period om tre år för en krets om högst 
19 ledande befattningshavare för LTI 2011 inom koncernen, re-
spektive 17 ledande befattningshavare för LTI 2013, vilka utsetts 
av styrelsen. Hälften av den prestationsbaserade bonusen (STI), 
dock högst motsvarande hälften av den målbonus som utbetalas, 
utgör det belopp som läggs till grund för tilldelningen av prestat-
ionsaktier. 
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För att uppfylla bolagets åtaganden i enlighet med de båda incita-
mentsprogrammen använder bolaget återköpta aktier, som inköp-
tes från och med den 22 juli 2011. Aktierna tilldelas deltagarna i 
incitamentsprogrammen om prestationsmålen uppnås vad gäller 
STI 2011 och 2013 samt att de anställda kvarstår i tjänst vid tid-
punkten för tilldelning. 

Tilldelningen baseras på bolagets uppnådda operativa rörelse-
resultat (EBIT) inom vissa bestämda intervall. Bonus under LTI 
2011 fastställdes i början av 2012 och utbetalas efter årsstämman 
2014. Villkoren för tilldelning av bonus under LTI 2013 är likvärdiga 
som för LTI 2011, där bonusen för LTI 2013 fastställdes i början av 
2014 och utbetalas efter årsstämman 2016, dock tidigast tre år 
från dagen för deltagarens ingående av avtal avseende LTI 2013. 
Detta gäller under förutsättning att deltagaren inte lämnat sin an-
ställning vid bolag inom koncernen i andra fall än då deltagaren 
blivit uppsagd av arbetsgivaren av andra skäl än sådana som hän-
för sig till deltagaren personligen eller har lämnat sin befattning 
p.g.a. pension vid sedvanlig pensionsålder. I dessa fall skall delta-
garen ha fortsatt rätt att erhålla prestationsaktierna under förut-
sättning att styrelsen inte från fall till fall beslutat annorledes, eller 
att deltagaren lämnat sin befattning på grund av långvarig sjukdom 
eller dödsfall. Verkligt värde för varje enskild aktie är fastställd en-
ligt den volymviktade genomsnittsliga handelskursen för bolagets 
aktie på NASDAQ OMX under perioden (2011–05–06 till 2011–
05–18) uppgående till 54,86 kr, för LTI 2011. Under perioden 
(2013–04–10 till 2013–04–24) uppgående till 50,75 kr, för LTI 
2013. 

Totalt antal prestationsaktier vid starten av 2011 års LTI-
program uppgick till 62 242 men har per 31 december 2013 redu-
cerats till 18 180 då ett antal deltagare lämnat Cision sedan pro-
grammets start. Totalt antal prestationsaktier for LTI 2013 uppgick 
per 31 december 2013 till 17 299 stycken. Maximal utspädning 
hänförligt till 2011 och 2013 års incitamentsprogram är mindre än 
1 procent. 

Deltagare i LTI 2011 och LTI 2013 är endast berättigade till ut-
betalning av helt antal aktier. Före utbetalningen kommer deltagar-
na inte ha några rättigheter, t.ex. rösträtt eller rätt till utdelning, 
knutna till prestationsaktierna. Deltagarna erlägger ingen betalning 
för tilldelning av prestationsaktierna. 

 
 

Finansiella instrument ledande 
befattningshavare 

2011 års program, initiala värden 
Prestationsaktier 2011/2014 

 Antal Värde, kr 
Tidigare verkställande direktör, 
Hans Gieskes1 17 272 964 797 
Koncernledningen, fem personer2 30 328 1 694 166 
Andra seniora befattningshavare, 
tolv personer2 14 642 817 887 

Totalt 62 242 3 476 850 

¹  Tidigare verkställande direktör Hans Gieskes avgick i februari 2013. 
2  Fyra av de ledande befattningshavarna samt nio av de andra seniora befatt-

ningshavarna har lämnat Cision sedan programmets start. 

 

Antal och genomsnittligt värde för prestationsaktier 
(2011 års LTI program) 

 2013 2012 

 
Genomsnittligt 

värde i kr per 
aktie Aktier 

Genomsnittligt 
värde i kr per 

aktie Aktier 

1 januari 2013 54,86 43 954 54,86 62 242 
Förverkade – –25 774 – –18 288 

31 december 2013 54,86 18 180 54,86 43 954 

 
 
 
 

Finansiella instrument ledande 
befattningshavare 

2013 års program, initiala värden 
Prestationsaktier 2013/2016 

 Antal Värde, kr 

Verkställande direktör, Peter Granat – – 
Koncernledningen, sex personer1 7 538 382 649 
Andra seniora befattningshavare, 
tio personer1 9 761 495 437 

Totalt 17 299 878 086 

¹  En av de ledande befattningshavarna samt en av de andra seniora befattnings- 
havarna har lämnat Cision sedan programmets start. 

 

Antal och genomsnittligt värde för prestationsaktier 
(2013 års LTI program) 
 2013 2012 

 
Genomsnittligt 

värde i kr per 
aktie  Aktier 

Genomsnitt-
ligt värde i kr 

per aktie  Aktier 

1 januari 2013 – – – – 
Tilldelade 50,75 17 299 – – 

31 december 2013 50,75 17 299 – – 

 

Kostnader för långsiktiga incitamentsprogram 
De långsiktiga incitamentsprogrammen LTI 2013 och 2011 (jämfö-
relsetalen relaterar till LTI 2011 och 2009) medförde en kostnad i 
2013 års resultaträkning på 574 Tkr (222) och en reverserad kost-
nad på 743 Tkr (360) relaterad till förfallna program. Den totala 
reserven för sociala kostnader i balansräkningen uppgår till 65 Tkr 
(65). 
 
Pensioner 
De svenska koncernbolagen följer ITP–planen i Alecta. Enligt ett 
uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3 Klassificering 
av ITP–planer som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta 
en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För rä-
kenskapsåret 2013 har bolaget inte haft tillgång till information för 
att kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, 
förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte 
varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensions–
planen som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför 
som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda 
ålders– och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland 
annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad 
återstående tjänstgöringstid. Årets kostnad för ITP–planen i Alecta, 
för de svenska dotterbolagen samt moderbolaget, är 3 040 Tkr 
(2 261). Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP som är 
tecknade i Alecta uppgår till 2 928 Tkr. 

Vid utgången av 2013 uppgick Alectas överskott i form av den 
kollektiva konsolideringsnivån till 148 procent att jämföra med vid 
bokslutstillfället 2012 en konsolideringsgrad på 129 procent. 

I USA tillhandahåller Cision tjänstpensionsplaner som är avgifts-
bestämda. Erlagda premier avseende avgiftsbestämda pensions-
planer redovisas som kostnad i den period de uppkommer. För per-
soner i ledande ställning finns kompletterande avgiftsbestämda 
pensionsförmåner. 

 

49



Finansiella rapporter 

Löner och andra ersättningar 
Nedan visas löner och andra ersättningar för styrelsen samt le-
dande befattningshavare för koncernen. Förutom styrelsen har nio 
personer haft ledande befattningar under året. Dessa befattning-
havare utgör Cisions globala koncernledning bestående av den 
verkställande direktören för koncernen samt dennes företrädare, 
den operativa direktören för USA, tekniska chefen för koncernen, 

den verkställande direktören för Kanada, personaldirektören för 
koncernen, chefen för Europa och koncernens ekonomidirektör, 
samt dennas företrädare som slutade i december 2013. Antalet 
ledande befattningshavare 2012 var fyra personer, den verkstäl-
lande direktören inkluderad.

1  Utöver styrelsearvode har även ersättning utgått för arbete utfört i bolagets ersättningskommitté samt revisionskommitté. 
2  Peter Granat tillsattes som koncernens verkställande direktör under 2013. Jämförelsesiffror för 2012 för positionen som VD för Nordamerika hittas under raden andra le-

dande befattningshavare. 

 
Ersättningar till ledande 
befattningshavare, per land 2013 2012 

 
Tkr 

Löner och andra 
ersättningar (varav bonus) 

Löner och andra 
ersättningar (varav bonus) 

Moderbolag –2 904 – –2 106 144 
Storbritannien –1 992 –130 –2 062 –117 
Sverige –615 –216 –841 – 
USA –13 045 –551 –12 556 –370 
Kanada –282 – – – 

Totalt –18 838 –897 –17 566 –343 

 

Totala ersättningar för koncernen 
 

2013 
 

2012 

 
Tkr 

Löner och 
andra 

ersättningar  (varav bonus) 

 
Sociala 

kostnader1 

(varav 
pensions- 

kostnader) 

Löner och 
andra 

ersättningar (varav bonus) 

 
Sociala 

kostnader 

(varav 
pensions- 

kostnader) 
Ledande 
befattningshavare         

Moderbolag –2 904 – –887 –206 –2 106 144 –650 – 

Dotterbolag2 –15 934 –897 –1 518 –1 063 –15 460 –487 –1 625 –984 

Totalt ledande befattningshavare –18 838 –897 –2 405 –1 269 –17 566 –343 –2 275 –984 

Övriga anställda          

Moderbolag –5 452 21 –2 377 –785 –8 597 –103 –3 718 –885 

Dotterbolag –325 632 –4 035 –69 072 –12 906 –433 999 –5 644 –46 277 –16 505 

Totalt övriga anställda –331 084 –4 014 –71 449 –13 691 –442 596 –5 747 –49 995 –17 390 

Totalt koncernen –349 921 –4 911 –73 854 –14 960 –460 162 –6 090 –52 271 –18 374 
1  I sociala kostnader redovisas även bolagets pensionskostnader. 
2  Den verkställande direktören redovisas på raden för dotterbolag.

 

 2013 2012 

Tkr 

Grundlön/ 
Styrelse-

arvode 

Rörlig 
ersätt-

ning 

Övriga 
för-

måner 
Sociala 

kostnader 
Pensions-
kostnader 

Aktie–
relaterade 

ersätt-
ningar 

Avgångs–
vederlag 

Grundlön/ 
Styrelse-

arvode 

Rörlig 
ersätt-
ning 

Övriga 
för-

måner 

Sociala 
kostna-

der 
Pension– 

kostnader 

Aktie– 
relaterade 

ersätt-
ningar 

 
Av-

gångs–
vederlag 

Styrelsemedlemmar   
Styrelsens ordfö-
rande, Hans–Erik 
Andersson1 

–750 – – –236 – – – –438 – – –137 – – – 

Tidigare styrelse– 
ordförande, 
Anders Böös1 

–213 – – –67 – – – –813 – – –255 – – – 

Catharina Stackel-
berg–Hammarén  –188 – – – – – – – – – – – – – 

Thomas 
Tarnowski1 –225 – – – – – – – – – – – – – 

Alf Blomqvist1 –425 – – –134 – – – –338 – – –106 – – – 
Scott Raskin1 –325 – – – – – – –188   –2 – – – 
Rikard Steiber –250 – – –79 – –  –188 – – –59 – – – 
Tidigare styrelse– 
ledamot, Gunilla 
von Platen1  

–75 – – –24 – – – –288 – – –90 – – – 

Totalt, styrelse –2 450 – – –538 – – – –2 250 – – –650 – – – 
Verkställande di-
rektör, 
Peter Granat2 

–2 963 –489 –188 –45 –635 –154 – – – – – – – – 

Tidigare verkstäl-
lande direktör, 
Hans Gieskes 

–733 – –32 –40 –153 538 –7 619 –4 404 – –978 –31 –66 –349 –  

Andra ledande 
befattningshavare 

–3 885 –873 –71 –513 –481 81 – –5 263 – –974 –610 –917 6 –3 354  

Totalt, koncern-
ledning –7 581 –1 362 –291 –598 –1 269 465 –7 619 –9 667 – –1 952 –641 –984 –343 –3 354 

Totalt, ledande 
befattningshavare –10 031 –1 362 –291 –1 136 –1 269 465 –7 619 –11 917 – –1 952 –1 292 –984 –343 –3 354 
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Könsfördelning 
Könsfördelning bland styrelse-
ledamöter och koncernledning 
vid årets slut 2013 2012 

% Kvinnor Män Kvinnor Män 
Koncernledning 43% 57% – 100% 
Styrelseledamöter, moderbolag 14% 86% 14% 86% 
Styrelseledamöter, dotterbolag 42% 58% 25% 75% 

Medelantal anställda 
 2013 2012 

 
Antal an-

ställda 
Varav 
män 

Antal an-
ställda 

Varav 
män 

Moderbolag 10 2 11 4 
Sverige 61 34 59 38 
Finland 7 3 6 2 
Tyskland 16 7 8 4 
Storbritannien 84 44 92 49 
Portugal 177 75 170 71 
Kanada 196 108 198 114 
USA 436 210 624 291 

Totalt 986 482 1 169 574 

Not 9 – Engångsposter och andra engångsintäkter 
Engångsposter inkl. i rörelsere-
sultatet Koncern Moderbolag 

Tkr 2013 2012 2013 2012 

Personalrelaterade kostnader –16 613 – – – 
Övriga kostnader –1 753 –44 595 – –1 261 

Totalt –18 366 –44 595 – –1 261 

 
Engångsposter under 2013 om –18,3 Mkr (–44,6) är främst hän-
förlig till personalneddragningar i Cision Kanada, som en följd av 
det fortsatta arbetet mot mjukvarubaserad produktion och ökad 
lönsamhet, samt avgångsvederlag till koncernens tidigare VD. 

Engångsposter under 2012 avser den överenskommelse som 
träffats avseende vissa påstådda rättighetsintrång i USA. 
I engångsposterna ingår ett konfidentiellt förlikningsbelopp och le-
gala/konsultarvoden. 

Andra engångsintäkter för 2013, redovisat som övriga intäkter, 
innefattar en försäkringsuppgörelse om 30,2 Mkr hänförligt till ett 
juridiskt ärende från 2012. Rådgivararvoden om –1,7 Mkr är inklu-
derade i administrationskostnader. 
 
Avsättning för engångsposter Koncern Moderbolag 
Tkr 2013 2012 2013 2012 

Ingående balans –2 532 –8 620 –693 –358 
Avsatt –17 525 –44 595 – –1 261 
Utnyttjat 15 087 50 208 693 926 
Återfört – – – – 
Omräkningsdifferenser 210 475 – – 

Utgående balans –4 760 –2 532 – –693 

 
Avsättning för engångsposter 
per avsättningsslag Koncern Moderbolag 
Tkr 2013 2012 2013 2012 

Personalrelaterade poster –4 485 –1 493 – – 
Övriga avsättningar –275 –1 039 – –693 

Totalt –4 760 –2 532 – –693 

 
För 2013 och 2012 är alla avsättningar kortfristiga och regleras 
inom 12 månader från balansdagen. 
 
 
 
 
 

Not 10 – Resultat från andelar i koncernföretag 
Moderbolag   

Tkr 2013 2012 

Utdelning  47 914 25 575 
Resultat från avyttring av aktier  –7 – 
Resultat från nedskrivning av aktier  –344 247 –41 719 

Totalt –296 340 –16 144 

 
Resultat från avyttring av aktier för 2013 avser försäljning av Cision 
Global Solutions AB, Atodia AB och Observer Internet Research AB. 

Resultat från nedskrivning av aktier 2013 avser nedskrivning i 
Cision Canada Inc., Cision Germany GmbH, Cision Svenska Holding 
AB, Cision Finland Oy och Cision US Inc. Nedskrivningen i Cision Ca-
nada Inc. uppgick till 250 Mkr och genomfördes under det tredje 
kvartalet. 

Nedskrivningar under 2012 avser nedskrivning i Cision Germany 
GmbH, Cision Canada Inc., Cision Finland Oy och Cision Svenska 
Holding AB. 
 
Not 11 – Finansiella intäkter  
Koncern   

Tkr 2013 2012 

Ränteintäkter 430 489 
Valutakursdifferenser 3 329 796 
Övriga finansiella intäkter 16 6 

Totalt 3 775  1 291 

 

Moderbolag   

Tkr 2013 2012 

Ränteintäkter, koncernföretag 61 824 68 940 
Ränteintäkter, övriga 330 389 
Valutakursdifferenser 3 329 796 

Totalt 65 483 70 125 

 
Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet och därav inte 
finansnettot, uppgick till 2 920 Tkr (211) och avser framförallt leve-
rantörsskulder och kundfordringar. 

Not 12 – Finansiella kostnader 
Koncern   

Tkr 2013 2012 

Räntekostnader –15 826 –19 987 
Nedskrivning –2 277 – 
Valutakursdifferenser –3 751 –1 731 
Övriga finansiella kostnader –3 625 –3 375 

Totalt –25 429 –25 093 

 

Moderbolag   

Tkr 2013 2012 

Räntekostnader, övriga –14 875 –10 144 
Räntekostnader, koncernföretag –54 –99 
Valutakursdifferenser –3 751 –1 731 
Övriga finansiella kostnader –3 617 –3 372 

Totalt –22 297  –15 346  

 
Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet och därav inte 
finansnettot, uppgick till –2 277 Tkr (–2 795) och avser framförallt 
leverantörsskulder, kundfordringar och derivat. 
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Not 13 – Skatt 
 Koncern Moderbolag 

Tkr 2013 2012 2013 2012 

Komponenter i årets skattekostnad     
Aktuell skattekostnad för perioden –4 872 –4 014 –70 104 
Uppskjuten skatt till följd av förändringar i skattesatser –3 801 –10 305 – –7 328 
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverade underskottsavdrag – 23 915 – 12 328 
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader –3 372 4 383 – – 

Redovisad skattekostnad –12 045 13 979 –70 5 104 

Samband mellan årets skattekostnad och redovisat resultat före skatt     
Redovisat resultat före skatt –263 367 34 085 –257 425 37 341 

Skatt enligt gällande skattesats, 22 procent (26,3)  57 941 –8 964 56 633 –9 821 

Skatteeffekt av:     
Ej avdragsgilla kostnader –1 085 –955 –76 772 –11 015 
Goodwill nedskrivningar –90 080 – – – 
Ej skattepliktiga intäkter  171 – 10 548 6 726 
Skatteeffekt av poster som inte ingår i redovisat resultat 764 9 405 764 9 120 
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 4 003 2 137 – 104 
Aktivering av underskottsavdrag 26 11 298 – 12 328 
Utnyttjande av tidigare ej aktiverat underskottsavdrag 8 951 3 900 8 827 4 990 
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt –8 531 – – – 
Ej beaktad uppskjuten skatt på andra temporära skillnader –379 – – – 
Förändring i skattesats –3 801 –10 304 – –7 328 
Övrigt 3 347 4 311 –70 – 
Effekt av annan skattesats i utländska dotterbolag 16 629 3 151 – – 

Redovisad skattekostnad –12 045 13 979 –70 5 104 
 
Temporära skillnader     
Uppskjutna skattefordringar/skatteskulder     
Immateriella anläggningstillgångar –245 232 –208 891 – – 
Materiella anläggningstillgångar 21 108 13 008 – – 
Skattelättnad 7 547 6 633 – – 
Övriga temporära skillnader 16 473 3 835 – – 
Aktiverade skattemässiga underskott 91 636 83 788 37 491 37 491 

Totalt –108 469 –101 627 37 491 37 491 
 
Skattefordringar     
Aktuella skattefordringar 2 520 4 776 314 272 
Uppskjuten skattefordran 37 771 37 729 37 491 37 491 

Totalt 40 291 42 505 37 805 37 763 
 
Skatteskulder     
Aktuella skatteskulder –653 –491 – – 
Uppskjutna skatteskulder –146 240 –139 356 – – 

Totalt –146 893 –139 847 – – 

 
Koncern 
Redovisad skattekostnad motsvarar 5 procent av resultat före 
skatt. Skillnaden mellan den svenska skattesatsen 22 procent och 
redovisad skattekostnad förklaras av tabellen ovan. 

Avdragsgilla goodwillavskrivningar i USA reducerar beskattnings-
bart resultat med ca 18 Mkr per år till och med 2015. I enlighet 
med IFRS redovisas en uppskjuten skattekostnad och en uppskju-
ten skatteskuld relaterad till avdragsgilla goodwillavskrivningar. 
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till avdragsgilla goodwillavskriv-
ningar uppgick per balansdagen 2013 till 203 Mkr (173). 

Koncernens samlade underskott uppgår per den 31 december 
2013 till 649 Mkr (529). Av det totala skattemässiga underskottet 
har ett skattemässigt värde om 92 Mkr (84) aktiverats i koncernens 
balansräkning. Baserat på bolagens planer och prognoser har akti-
vering av underskott skett med belopp motsvarande vad som be-
döms kunna utnyttjas. Det finns ingen tidsbegränsning för utnytt-
jande av de underskott som ej beaktats vid beräkning av uppskju-
ten skatt. 

Cision US Inc. har per balansdagen 2013 underskottsavdrag om 
225 Mkr, där 147 Mkr avser statlig skatt som med en skattesats på 
34 procent ger ett skattemässigt värde om 50 Mkr och 77 Mkr 
avser delstatsskatt som med en skattesats på 5 procent ger ett 
skattemässigt värde om 4 Mkr. 

Cision UK Holdings Ltd. har per balansdagen 2013 förlustavdrag 

 
 
värderade till ca 124 Mkr, vilka ej aktiverats i balansräkningen. Med 
en skattesats på 20 procent uppgår det skattemässiga värdet på 
förlustavdragen till 25 Mkr. Även Cision Germany GmbH och Cision 
Norway AS har underskott som ej aktiverats i balansräkningen. 

Inom överskådlig framtid planerar inte koncernen att ta hem 
några beskattningsbara utdelningar från dotterbolag. 

Av den totala skatteskulden och skattefordringar förfaller 
653 Tkr (491), respektive 2 520 Tkr (4 776) till betalning inom 
12 månader från balansdagen. 

Moderbolag 
Redovisad skattekostnad motsvarar 0 procent av resultat före 
skatt. Skillnaden mellan skattesatsen 22 procent och redovisad 
skattekostnad förklaras av tabellen ovan. 

Per balansdagen 2013 uppgår underskottsavdragen i moderbo-
laget till 275 Mkr. Med en skattesats på 22 procent uppgår det 
skattemässiga värdet på underskotten till 61 Mkr. Värderingen av 
den uppskjutna skattefordran i moderbolaget, baserad på bolagets 
framtida utsikter, ledde till att ytterligare 12 Mkr aktiverades före-
gående år, men 2013 har ingen ytterligare aktivering gjorts. Av 
ovanstående skattemässiga underskott på förlustavdragen om 61 
Mkr har 37 Mkr upptagits i koncernens och moderbolagets balans-
räkning som uppskjuten skattefordran. 
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Not 14 – Goodwill 
Koncern   

Tkr 2013 2012 

Ingående anskaffningsvärde 2 844 343 2 941 149 
Omräkningsdifferenser 3 726 –96 806 
Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden 2 848 069 2 844 343 

   
Ingående nedskrivningar –1 509 618 –1 536 573 
Årets nedskrivningar –324 918 – 
Omräkningsdifferenser –18 529 26 955 

Utgående ackumulerade nedskrivningar –1 853 065 –1 509 618 

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 995 004 1 334 724 

 
Goodwill redovisas i lokal valuta och ger i koncernredovisningen 
därav upphov till omräkningsdifferenser. 

Koncernen testar årligen i samband med årsbokslutet värdet på 
redovisad goodwill för att undersöka om nedskrivningsbehov före-
ligger, men test görs oftare om indikationer på att potentiell vär-
deminskning finns. Återvinningsvärdet för respektive kassagenere-
rande enhet fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. 
Cisions goodwill uppgick per 31 december 2013 till 995 Mkr 
(1 335). Nedskrivningsprövningen som genomfördes under det 
tredje kvartalet 2013 visade på ett nedskrivningsbehov i främst 
den nordamerikanska kassagenererande enheten om 325 Mkr. 

Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter 
innehållande goodwill 
Goodwill testas genom beräkning av de kassagenererande enhet-
ernas nyttjandevärde. Nyttjandevärdet beräknas som förväntat 
kassaflöde diskonterat med en fastställd vägd genomsnittlig kapi-
talkostnad efter skatt (WACC) för varje kassagenererande enhet. 
Det beräknade nyttjandevärdet jämförs därefter med redovisat 
värde för varje kassagenererande enhet för att bedöma om ett ned-
skrivningsbehov föreligger. 

Kassaflödesprognoserna som använts har godkänts av företags-
ledningen och täcker en femårsperiod. Prognoserna har fastställts 
baserat på nästa års budget, erfarenheter och förväntningar på den 
finansiella utvecklingen i verksamheten samt på marknadsutveckl-
ingen. Investeringsnivåer och kostnadsutveckling såsom personal-
kostnader och rörelsekapitalbindning tas också i beaktande. De 
antaganden som gjorts i prövningen återspeglar företagsledning-
ens bästa bedömning av de ekonomiska förhållanden som förvän-
tas råda under prognosperioden. Kassaflöden bortom femårspe-
rioden (terminalperioden) har extrapolerats med en bedömd tillväxt-
takt som presenteras för respektive kassagenererande enhet i ta-
bell nedan. Den bedömda tillväxttakten i terminalperioden är i linje 
med den externa bedömningen av marknadens långsiktiga tillväxt-
takt för respektive land. 

Den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) efter skatt, 
har beräknats för respektive kassagenererande enhet, vilken se-
dan har använts som diskonteringsfaktor. WACC beräknas utifrån 
genomsnittlig skuldsättningsgrad och kostnader för lånat respek-
tive eget kapital. Kostnaden för eget kapital sätts utifrån antagan-
det om avkastning motsvarande riskfria statsobligationer med en 
tillagd riskpremie. Riskpremien har bedömts utifrån den långsiktiga 
historiska avkastningen på aktiemarknaden med beaktande av 
varje affärsenhets riskprofil. Avkastningskravet på skuldfinansierat 
kapital beräknas även det utifrån avkastningen på riskfria statsobli-
gationer och med ett tillägg för en lånemarginal baserat på en upp-
skattad företagsspecifik risk. Diskonteringsfaktorn för de kassa-
genererande enheterna presenteras i tabell nedan. 

Cision genomförde en nedskrivningsprövning av goodwill av den 
nordamerikanska kassagenererande enheten under tredje kvartalet 
2013 med en diskonteringsränta om 9,76 procent efter skatt, 
13,39 procent före skatt. Värderingen till nyttjandevärde påvisade 

ett väsentligt nedskrivningsbehov i den nordamerikanska kassa-
genererande enheten, varvid en nedskrivning genomfördes om to-
talt motsvarande 325 Mkr. Nedskrivningen var främst en följd av 
nedgången inom traditionell bevakning av tryckta medier och ra-
dio/TV i Kanada som har genomgått en strukturell nedgång under 
de senaste åren. 

Nedskrivningsprövning av goodwill har för Cision under föregå-
ende år samt under de tre första kvartalen 2013 skett för tre kas-
sagenererande enheter – Nordamerika samt Portugal och Sverige, 
som tillhör det europeiska segmentet. Inom den nordamerikanska 
kassagenererande enheten som bestod av verksamheterna i USA 
och Kanada har gradvis en förändring skett som särskiljer de två 
verksamheterna från varandra. Under 2012 såldes den ameri-
kanska Print Monitoring–verksamheten i USA, för att fokusera på 
den typen av mjukvarutjänster som medie– och kommunikations-
marknaden efterfrågar. Den kanadensiska verksamhetens intäkter 
under 2013 består till ca 80 procent av traditionell bevakning av 
tryckta medier och radio/TV. De synergieffekter som tidigare fanns 
mellan enheterna anser Cision nu har försvunnit. Baserat på 
ovanstående har Cision delat upp den nordamerikanska kassa-
genererande enheten i två separata enheter, USA och Kanada. 
Cision har som en följd av detta under det fjärde kvartalet 2013 
allokerat goodwill från den tidigare nordamerikanska enheten till 
respektive enhet USA och Kanada. Detta har gjorts baserat på det 
relativa nuvärdet av kassaflöden från verksamheterna i USA och 
Kanada i beräkning av nyttjandevärdet per 31 december 2013. 

Fördelningen av redovisat värde på goodwill framgår i nedan ta-
bell för samtliga kassagenererande enheter: 
 

Koncern   

Tkr 2013 2012 

Nordamerika E/T 1 223 772 
USA 885 480 E/T 
Kanada – E/T 
Sverige  71 598 71 598 
Portugal 37 926 41 356 

Totalt 995 004 1 334 724 

 
Cision har för respektive kassagenererande enhet genomfört käns-
lighetsanalyser avseende tillväxttakt bortom femårsperioden, rörel-
semarginal samt diskonteringsräntan som använts vid nedskriv-
ningsprövningen. En minskning av tillväxttakten med 1 procenten-
het indikerar att nuvarande utrymme för nedskrivning skulle av-
lägsnas i USA, medan ett fortsatt högt utrymme skulle kvarstå i de 
europeiska kassagenererande enheterna. En ökning av diskonte-
ringsfaktorn på 1 procentenhet skulle avlägsna nuvarande utrymme 
för nedskrivning i USA, medan ett fortsatt högt utrymme skulle kvar-
stå i de europeiska kassagenererande enheterna. En minskning av 
rörelsemarginalen med 1 procentenhet skulle avlägsna nuvarande 
utrymme för nedskrivning i USA, medan högt utrymme kvarstår i de 
europeiska kassagenererande enheterna. 
 

Koncern     

Antaganden 2013, % Kanada USA Sverige Portugal 

Diskonteringsränta, efter skatt1 11,10 9,75 11,14 15,47 
Tillväxttakt bortom femårsperioden 0,00 3,50 2,00 2,00 

1  Diskonteringsränta före skatt uppgår till 14,49 procent för Kanada, 13,41 
procent för USA, 13,83 procent för Sverige och 20,62 procent för Portugal. 

 

Koncern    

Antaganden 2012, % Nordamerika Sverige Portugal 

Diskonteringsränta, efter skatt1 9,38 9,44 15,70 
Tillväxttakt bortom femårsperioden 2,00 2,00 2,00 

1  Diskonteringsränta före skatt uppgår till 12,50 procent för Nordamerika, 
11,65 procent för Sverige och 21,00 procent för Portugal. 
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Not 15 – Övriga immateriella anläggningstillgångar 
Övriga immateriella anläggningstillgångar är indelade i förvärvade 
och internt upparbetade immateriella tillgångar. De internt upp-
arbetade tillgångarna utgör egenutvecklade tekniska plattformar 
som delvis avser internt aktiverade utvecklingskostnader. De för 
 

värvade tillgångarna avser mjukvara och licenser samt förvärv av 
tillgångar i samband med rörelseförvärv där en del av köpe-
skillingen har separerats från goodwill och allokerats till i huvudsak 
kundlista. Internt utvecklade immateriella tillgångar avser huvud-
sakligen CisionPoint som är en internt upparbetad teknisk plattform 
med integrerade programvarulösningar. 

 

 Koncern     
 2013   2012 

Tkr 
Mjukvara och 

licenser 

Internt utveck-
lade tekniska 

plattformar Kundlista Övrigt Totalt  
Mjukvara 

och licenser 

Internt utveck-
lade tekniska 

plattformar Kundlista Övrigt Totalt  

Ingående anskaffningsvärde 92 189 191 026 8 012 2 003 293 230 100 761 220 650 8 348 2 353 332 112 
Inköp 625 49 592 – – 50 216 90 18 858 – – 18 948 
Avyttringar/utrangeringar – – – –26 –26 –689 –41 640 – –1 301 –43 630 
Omklassificeringar – 1 – – 1 –2 108 –961 – 1 001 –2 068 
Omräkningsdifferenser –100 –663 –350 –103 –1 216 –5 865 –5 881 –336 –50 –12 132 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 92 713 239 956 7 662 1 874 342 205 92 189 191 026 8 012 2 003 293 230 
           
Ingående avskrivningar/ ned-
skrivningar1 –67 142 –142 353 –7 302 –634 –217 431 –72 880 –159 582 –6 531 –820 –239 813 
Avyttringar/utrangeringar – – – – – 558 41 638 – 1 440 43 636 
Omklassificeringar – –928 – – –928 1 524 4 495 – –1 018 5 001 
Omräkningsdifferenser 46 333 345 100 824 4 265 4 080 279 65 8 689 
Årets nedskrivningar – – – –16 –16 – –792 – – –792 
Årets avskrivningar –505 –29 068 –705 –302 –30 581 –609 –32 192 –1 050 –301 –34 152 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar/nedskrivningar –67 602 –172 016 –7 662 –852 –248 132 –67 142 –142 353 –7 302 –634 –217 431 
UTGÅENDE REDOVISAT 
VÄRDE 25 111 67 940 – 1 022 94 073 25 047 48 673 710 1 369 75 799 

¹  Ingående avskrivningar/nedskrivningar för mjukvara och licenser för 2012 har justerats med –1 037 Tkr, en korrigering relaterad till tidigare år, se not 32. 
 

 

Koncern 

Avskrivningar/nedskrivningar fördelade per funktion 

Tkr 2013 2012 

Produktionskostnader –3 265 –5 117 
Försäljningskostnader –171 –71 
Administrationskostnader –27 161 –29 756 

Totalt –30 597 –34 944 

 
 

Moderbolag   
 2013 2012 

Tkr 
Mjukvara och 

licenser 

Internt 
utvecklade tek-

niska plattformar Totalt  
Mjukvara och 

licenser 

Internt 
utvecklade tekniska 

plattformar Totalt 

Ingående anskaffningsvärde 914 69 221 70 135 805 101 713 102 518 
Inköp – 7 929 7 929 109 5 661 5 770 
Avyttringar/utrangeringar – – – – –38 153 –38 153 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 914 77 150 78 064 914 69 221 70 135 
       
Ingående avskrivningar/nedskrivningar –471 –52 663 –53 134 –233 –85 767 –86 000 
Avyttringar/utrangeringar – – – – 38 151 38 151 
Årets avskrivningar –230 –6 620 –6 850 –238 –5 047 –5 285 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar/nedskrivningar –701 –59 283 –59 984 –471 –52 663 –53 134 

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 213 17 867 18 080 443 16 558 17 001 
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Not 16 – Materiella anläggningstillgångar 
 Koncern Moderbolag 

 2013 2012 2013 2012 
Tkr Inventarier Inventarier Inventarier Inventarier 

Ingående anskaffningsvärde 198 171 201 565 13 051 13 051 
Inköp 12 993 14 511 – – 
Avyttringar/utrangeringar –9 370 –4 914 –6 840 – 

Omklassificeringar 39 –2 921 – – 

Omräkningsdifferenser –529 –10 070 – – 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 201 304 198 171 6 211 13 051 
     

Ingående avskrivningar/nedskrivningar1 –171 271 –164 824 –12 684 –12 518 
Avyttringar/utrangeringar 9 200 4 914 6 840 – 
Omklassificeringar –24 –9 – – 
Omräkningsdifferenser 546 8 726 – – 
Årets avskrivningar –16 886 –20 016 –107 –166 
Årets nedskrivningar –1 –61 – – 
Utgående ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar –178 436 –171 271 –5 951 –12 684 

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 22 868 26 901 259 366 
1 Ingående avskrivningar/nedskrivningar för inventarier för 2012 har justerats med –11 313 Tkr, en korrigering relaterad till tidigare år, se not 32. 

 

Koncern 

Avskrivningar/nedskrivningar fördelade per funktion 

Tkr 2013 2012 

Produktionskostnader –1 845 –2 565 
Försäljningskostnader –624 –671 
Administrationskostnader –14 418 –16 841 

Totalt –16 887 –20 077 

 

Not 17 – Övriga finansiella anläggningstillgångar 
 Koncern Moderbolag 

Tkr 2013 2012 2013 2012 

PitchEngine Inc. – 2 227 – 2 227 
Andra långfristiga fordringar 791 814 – – 

Totalt 791 3 041 – 2 227 

 
Under 2011 förvärvade Cision AB en andel i PitchEngine Inc. Ande-
len i PitchEngine Inc. har under 2013 skrivits ned med 2 227 Tkr. 

 
 

Not 18 – Kundfordringar 
 Koncern Moderbolag 

Tkr 2013 2012 2013 2012 

Kundfordringar 141 413 194 638  – 293 
Reservering för värde-
minskning i kundfordringar –18 256 –17 517 – – 

Totalt 123 157 177 121 – 293 

 
Samtliga kundfordringar förfaller till betalning inom 12 månader 
efter balansdagen. Se not 2 för upplysning om åldersanalys av 
kundfordringar. 
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Not 19 – Andelar i koncernföretag 
Moderbolag   
Tkr 2013 2012 

Ingående anskaffningsvärde 2 210 961 2 169 242 
Kapitaltillskott 273 447 41 719 
Avyttringar/utrangeringar –1 885 – 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 482 523 2 210 961 
   
Ingående nedskrivningar –1 664 703 –1 622 984 
Avyttringar/utrangeringar 1 585 – 
Årets nedskrivningar –344 247 –41 719 

Utgående ackumulerade nedskrivningar –2 007 365 –1 664 703 

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 475 158 546 258 

 
Under året har kapitaltillskott lämnats till Cision Svenska Holding 
AB, Cision Canada Inc., Cision Germany GmbH och Ursula Holding 
Corporation. 

Andelar i koncernföretag har under året skrivits ned med 344,2 
Mkr, främst i Cision Canada Inc., då värdenedgång identifierats ef-
ter goodwillnedskrivning. 
 
 
 
 

 

 

Not 20 – Fordringar hos koncernföretag 
Moderbolag   
Tkr   2013 2012 

Ingående anskaffningsvärde   564 236 605 357 
Omräkningsdifferenser   –1 763 –34 674 
Amortering lån   –84 344 –6 447 

Utgående anskaffningsvärde   478 129 564 236 

Not 21 – Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 
 Koncern Moderbolag 
Tkr 2013 2012 2013 2012 

Förutbetalda hyror 2 228 2 189 1 131 1 076 
Övriga förutbetalda kostnader 18 143 22 285 579 1 030 
Upplupna ränteintäkter – 948 – 948 
Övriga upplupna intäkter 6 084 4 573 – – 

Totalt 26 456 29 995 1 710 3 054 

 
Övriga förutbetalda kostnader avser huvudsakligen årsavgifter till 
tredjepartssändningar samt IT–licenser och underhåll av mjuk– 
och hårdvara. 

Upplupna ränteintäkter avser ränta på extern fordran. 
Samtliga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter förfaller 

till betalning inom 12 månader från balansdagen. 

Not 22 – Eget kapital 
Aktiekapital 
Aktiekapitalet avser moderbolagets aktiekapital. 

Totalt antal aktier uppgår till 14,9 miljoner aktier (14,9) med 
kvotvärde om 15,00 kr per aktie (15,00). Samtliga aktier är fullt 
betalda och berättigar till lika röstvärde och lika andel i bolagets 
tillgångar. 

Den 31 mars 2011 beslutade årsstämman att genomföra en 
sammanläggning av aktier. Sammanläggningen registrerades den 
5 maj 2011 och antalet aktier omräknades efter samman-
läggningen av aktier om 1:10. 

Incitamentsprogrammet godkänt av årsstämman 2009, base-
rat på personaloptioner som berättigade till teckning av lika många 
aktier, förföll 30 april 2012. Inga optioner nyttjades under 2012 
eller 2011. Per balansdagen den 31 december 2012 fanns en ef-
fekt om 360 Tkr i eget kapital relaterad till reverserade kostnader 
hänförliga till optioner som ej emitterades innan programmets slut. 

Övrigt tillskjutet kapital 
Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet från 
ägarna. Här ingår överkurser som betalats i samband med emiss-
ioner samt transaktioner relaterade till aktierelaterade ersättning-
ar. Se not 1 och 8 för en beskrivning av koncernens aktierelate-
rade ersättningar. 
 
Omräkningsreserv 
Omräkningsreserven innefattar alla omräkningsdifferenser som 
uppstår vid omräkning vid finansiell rapportering från utländska 
dotterbolag som rapporterar i en annan valuta än koncernvalutan 

 
Bolag Land Säte Org.nr. 

Antal 
aktier 

Innehav 
procent Valuta 

Nominellt värde 
i respektive valuta 

Redovisat 
värde (Tkr) 

Cision AB Sverige Stockholm 556027–9514      
Cision Canada Inc. Kanada Ontario 399095–8  16 100 CAD 2 000 002 1 000 

Cision Germany GmbH Tyskland Frankfurt HRB87462 – 100 EUR 25 000 267 

Cision Norge AS Norge Oslo 993 903 264 1 000 100 NOK 100 000 387 

Cision Portugal SA Portugal Lissabon 501 355 383 81 923 100 EUR 409 615 49 245 

Cision Sverige AB  Sverige Stockholm 556317–1916 1 000 100 SEK 100 000 6 229 

Cision Svenska Holding AB Sverige Stockholm 556812–1205 1 000 100 SEK 50 000 50 

Cision UK Holdings Ltd.  Storbritannien London 3 858 850 104 793 467 100 GBP 104 793 467 29 842 

Cision Finland Oy Finland Helsingfors 2414230–2 – 100 EUR 3 23 

Ursula Holding Corp. USA Delaware – 100 100 USD 1 388 015 

Waymaker AB Sverige Stockholm 556695–0621 1 000 100 SEK 100 000 100 

Totalt        475 158 

         

Indirekt ägda dotterbolag         
Cision US Inc. USA Delaware – 1 000 100 USD 10 000  
Romeike Monitoring Ltd. Storbritannien London 2 255 420 2 100 GBP 2  
Cision Global Solutions Ltd. Storbritannien London 4 036 848 1 100 GBP 1  
Cision Quebec Inc. Kanada Montreal 116 257 878 6 1 000 100 CAD 1 000  
Cision UK Ltd. Storbritannien London 5 297 089 1 100 GBP 1  
PIR Svenska AB Sverige  Stockholm  556642–2795 1 000 100 SEK 100 000  
Romeike Research Ltd. Storbritannien London 1 499 817 405 100 100 GBP 405 100  
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SEK. Omräkningsdifferenser vid omräkning enligt dagskurs-
metoden för utländska verksamheter har under året bidragit till en 
minskning av eget kapital med –10 282 Tkr (–57 213). Omräk-
ningsdifferenser som uppstått i samband med upplåning och som 
identifieras som säkring av utländska nettoinvesteringar har mins-
kat eget kapital med –2 899 Tkr (13 865). 

Säkringsreserv 
Säkringsreserven innefattar den effektiva delen av den ackumule-
rade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödes-
säkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu 
inte har inträffat. 

Fond för verkligt värde, moderbolaget 
Fond för verkligt värde i moderbolaget utgörs av valutakurseffekter 
hänförliga till moderbolagets utvidgade nettoinvestering i utlands-
verksamhet. 

Balanserade vinstmedel och årets resultat 
Balanserade vinstmedel och årets resultat utgörs av föregående 
års balanserade medel samt årets resultat med avdrag för belopp 
erlagda vid återköp av aktier. 

Egna aktier 
Under 2011 återköpte moderbolaget sammanlagt 69 442 egna 
aktier till genomsnittskursen 48,84 kr per aktie. Aktierna åter-
köptes för leverans och försäljning av aktier avseende de aktierela-
terade incitamentsprogrammen. Aktier i eget förvar bokförs som 
reduktion av balanserade vinstmedel och påverkar således inte 
aktiekapitalet. Moderbolaget innehar per balansdagen samman-
lagt 69 442 aktier i eget förvar. 

Resultat per aktie 
Vid beräkning av resultat per aktie divideras årets resultat med 
genomsnittligt antal aktier, aktier i eget förvar är exkluderade. För 
beräkning av resultat per aktie efter eventuell utspädningseffekt, 
divideras årets resultat, inklusive resultateffekt från potentiella 
aktier, med genomsnittligt antal aktier med hänsyn tagen till po-
tentiella aktier. 

Utdelning till aktieägarna 
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr per aktie för verksam-
hetsåret 2013, motsvarande 14 910 Tkr. Utdelning för verksam-
hetsåret 2012 lämnades med 2,00 kr per aktie, en total utdelning 
om 29 680 Tkr. 

Förvaltning av eget kapital 
Cision definierar det förvaltade kapitalet som det redovisade egna 
kapitalet. Se not 2, särskilt stycket Kapitalstruktur och finansiella 
målsättningar för en beskrivning av finansiella risker och Cisions 
policies för att säkra koncernens förvaltade kapital, samt koncer-
nens målsättningar för kapitalstruktur och avkastningsmål. 
 

Not 23 – Övriga långfristiga skulder 
Den 6 februari 2013 tecknade Cision AB en ny lånefacilitet. Denna 
facilitet med lån i flera valutor har en limit på 70 MUSD och förfal-
ler under första kvartalet 2016. Kreditvillkoren omfattar sedvanliga 
finansiella kovenanter samt en reducering av faciliteten med 
sammanlagt 5 MUSD under 2015. Per den 31 december 2013 
utnyttjade koncernen cirka 47 MUSD (62) av kreditfaciliteten. 

Under 2012 omklassificerades Cisions syndikerade lånefacilitet 
till kortfristiga lån då lånetavtalet per balansdagen skulle förfalla 
under det första kvartalet 2013, se not 24. 
 
 Koncern Moderbolag 

Tkr 2013 2012 2013 2012 

Banklån  300 188 – 344 734 – 
Övriga skulder 3 763 1 614 – – 
Skulder till koncernföretag – – 211 211 

Totalt 303 951 1 614 344 945 211 

 
Banklån består av utnyttjade belopp om 44 MUSD respektive 2 
MEUR, netto efter transaktionsutgifter. 

Se tabell Likviditetsanalys och stycket Likviditet och refinansie-
ringsrisk i not 2 för information om när skulderna förfaller till be-
talning. 

Not 24 – Kortfristiga lån 
 Koncern Moderbolag 

Tkr 2013 2012 2013 2012 

Banklån  – 404 933 – 267 264 

Totalt – 404 933 – 267 264 

 
Kortfristiga lån per 31 december 2012 består av 405 Mkr avse-
ende koncernens syndikerade lånefacilitet som omförhandlades 
första kvartalet 2013, se not 23. 

Not 25 – Checkräkningskredit 
Beviljat belopp på koncernens och moderbolagets gemensamma 
checkräkningskrediter uppgår till 25 Mkr (25) och 3 MUSD (3), 
varav 38 Tkr (0) hade utnyttjats per balansdagen. Koncernens 
checkräkningskrediter omförhandlas årligen. 

Not 26 – Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 
 Koncern Moderbolag 

Tkr 2013 2012 2013 2012 

Semesterlöneskuld 10 617 10 818 996 863 
Övriga upplupna personal-
kostnader 14 612 25 699 1 312 1 322 
Upplupna räntekostnader 1 071 2 468 1 071 1 951 
Övriga upplupna kostnader 28 780 29 530 2 339 2 146 
Förutbetalda intäkter 194 725 165 807 – – 

Totalt 249 805 234 322 5 719 6 282 

 
Samtliga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter förfaller till 
betalning, respektive realiseras, inom 12 månader från balansda-
gen. 
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Not 27 – Övriga kortfristiga skulder 
Koncern 
Övriga kortfristiga skulder utgörs i huvudsak av ännu ej betald ut-
gående moms. Samtliga kortfristiga skulder förfaller till betalning 
inom 12 månader efter balansdagen. 

Moderbolag 
Övriga kortfristiga skulder utgörs i huvudsak av ännu ej betald ar-
betsgivaravgift. Samtliga kortfristiga skulder förfaller till betalning 
inom 12 månader efter balansdagen. 

Not 28 – Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser 
Koncern 
I koncernen finns per balansdagen inga ställda säkerheter. Even-
tualförpliktelser per balansdagen består av vad som nämns under 
moderbolaget. 

Koncernen är för närvarande ej inblandad i någon tvist som vä-
sentligt kan komma att påverka koncernens finansiella rapporter. 

Moderbolag 
För moderbolaget finns inga ställda säkerheter. 

Ansvarsförbindelser utgörs av kapitaltäckningsgarantier om 0 
Tkr (5 000) samt hyresgaranti om 155 Tkr (115) utställda av mo-
derbolaget. 

I övrigt har Cision AB under 2012 ställt ut moderbolagsgarantier 
avseende betalningstjänster till Danske bank om 26 281 Tkr. Inga 
moderbolagsgarantier avseende betalningstjänster finns för 2013. 

Föregående år fanns en proprieborgen uppgående till 183 403 
Tkr, utställd för Cision Canada Inc. avseende deras andel i den 
syndikerade lånefaciliteten som löstes under februari 2013. 

Not 29 – Rörelseförvärv/–avyttringar 
Förvärv och avyttringar av aktier och andelar i 
dotterföretag 
Cisions innehav av aktier och andelar i koncernföretag per den 
31 december 2013 framgår i not 19. Nedan specificeras avytt-
ringar inom koncernen. 
 
Avyttringar 
I tabellen nedan specificeras effekterna på koncernens balansräk-
ning och kassaflödesanalys till följd av avyttringar av dotterföretag: 

 

Avyttringar 

Koncern, Tkr 2013 2012 

Goodwill – – 
Materiella anläggningstillgångar – – 
Kortfristiga fordringar –42 – 
Likvida medel –313 – 
Kortfristiga skulder 15 – 

Avyttrade nettotillgångar –340 – 

   
Erhållna likvida medel 293 8 080 
Likvida medel i avyttrade företag –313 – 

Påverkan på koncernens likvida medel –20 8 080 

 

Avyttringar under 2013 är hänförliga till försäljningen av de vilande 
bolagen Observer Internet Research AB, Atodia AB och Cision Glo-
bal Solutions AB. 

Erhållna likvida medel för 2012 avsåg avyttringen av Print Mo-
nitoring–verksamheten i USA samt avyttringen av den finska Moni-
tor och Analyze–verksamheten 2011. Avyttringen i USA 2012 in-
nebar en överföring av kundordrar då inga tillgångar eller skulder 
såldes. 

 

Avyttringar 2013 

Bolag/tillgång Beskrivning Datum 
Cision Global Solutions AB Avyttring av vilande bolag. 25 juli 2013 
Atodia AB Avyttring av vilande bolag. 25 juli 2013 
Observer Internet Research 
AB Avyttring av vilande bolag. 25 juli 2013 

 

 Avyttringar 2012 

Bolag/tillgång Beskrivning Datum 

Print Monitoring i USA 
Avyttring av Print Monitoring–
verksamheten i USA.  25 juni 2012 

Not 30 – Bokslutsdispositioner 
Moderbolag 

Tkr 2013 2012 

Erhållna koncernbidrag 12 615 14 408 
Lämnade koncernbidrag – –34 
Totalt  12 615 14 374 

Not 31 – Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar 
Moderbolag 

Tkr 2013 2012 

Nedskrivning PitchEngine Inc.  –2 227 – 
Totalt  –2 227 – 
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Not 32 – Justering av tidigare perioder 
Nedanstående tabell visar de justeringar som kommunicerats i ett 
pressmeddelande i september 2013. I mars 2013 meddelade 
Cisions styrelse att de begärt en grundlig genomgång av den ameri-
kanska organisationens balansräkning då tidigare brister i avstäm-
ningsprocessen hade upptäckts. De nödvändiga justeringar som 
gjorts var ett resultat av relativt komplexa system och ineffektiva 
kontroller i hanteringen av förutbetalda intäkter i Cisions ameri-
kanska verksamhet. Cision har beräknat och verifierat de korrige-
ringar som gjorts av förutbetalda intäkter och tillhörande konton. 
Som en del av genomgången har Cision även gjort en bedömning av 
det redovisade värdet på sina anläggningstillgångar. Cision fann att 

vissa bokförda poster som var äldre än fem år också behövde juste-
ras för att det redovisade värdet av anläggningstillgångarna ska 
vara korrekt. Kassaflöde och likviditet har inte påverkats. 

Till följd av de felaktigheter som har påträffats, hänförlig till rä-
kenskapsåren 2008–2012, har jämförelsetalen i årsredovisningen 
2013 justerats i enlighet med IAS 8. Nettoomsättning och årets re-
sultat har under dessa räkenskapsår påverkats negativt av omräk-
ningen. Kassaflöde och likviditet har ej påverkats. 

Nettoeffekten av omräkningen har resulterat i en reducering av 
koncernens eget kapital om 60 421 Tkr, varav 14 788 Tkr avser en 
reducering av 2012 års resultat.

 
 

 Koncern 2012 

Resultaträkning, Tkr Årsredovisning 2012 Omräkning 2012 efter justering 

Nettoomsättning 972 280 –19 839 952 442 
Produktionskostnader –336 801 –2 663 –339 464 
Försäljningskostnader –213 827 –1 016 –214 843 
Administrationskostnader –343 754 –155 –343 909 
Skatt på årets resultat 5 094 8 885 13 979 
Årets resultat 62 852 –14 788 48 064 
    
Resultat per aktie, före och efter utspädning 4,24 –1,00 3,24 

 

Kassaflödesanalys, Tkr Årsredovisning 2012 Omräkning 2012 efter justering 

Årets resultat 62 852 –14 788 48 064 
Justeringar för poster som inte ingår i årets resultat    
Skatt –5 094 –8 885 –13 979 
Förändringar i rörelsekapital –50 064 23 674 –26 390 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 63 100 – 63 100 

 

Balansräkning, Tkr 

Rapporterad 
utgående balans, 

2011–12–31 
Justering av 

tidigare perioder 

 
Justerad 

utgående 
balans, 

2011–12–31 

Rapporterad 
förändring 

2012 
Justering 

20122 

Justerad 
utgående 

balans, 
2012–12–31 

Årsredovisning 
2012 

Tillgångar         
Övriga immateriella anläggningstillgångar 93 336 –1 037  92 299 –16 561 61 75 799 76 775 
Inventarier 48 054 –11 317  36 737 –10 503 667 26 901 37 551 
Kundfordringar 219 855 –22 090 1 197 765 –21 114 470 177 121 198 212 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34 916 646 1 35 562 –6 361 793 29 994 29 294 
         
Eget kapital         
Reserver –65 876 2 204  –63 672 –47 306 3 493 –107 485 –113 182 
Balanserade vinstmedel och årets resultat 603 428 –51 291  552 137 62 864 –14 827 600 174 666 292 
         
Skulder         
Uppskjuten skatteskuld 179 562 –18 608  160 954 –14 149 –7 449 139 356 165 413 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 221 847 33 903  255 750 –41 987 20 559 234 322 179 860 

1 Omklassificering om 14 104 Tkr från kundfordringar till förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 
2 Inkluderar valutakursdifferenser. 

Not 33 – Händelser efter balansdagens utgång
Den 14 februari 2014 lämnade Blue Canyon Holdings AB, ett bolag 
indirekt kontrollerat av GTCR Investment X AIV Ltd., ett offentligt 
uppköpserbjudande till aktieägarna i Cision att överlåta samtliga 
aktier i bolaget till Blue Canyon Holdings mot ett vederlag om 52 
kronor kontant för varje aktie i Cision. Det totala värdet på Blue Ca-
nyon Holdings uppköpserbjudande uppgår till cirka 775 miljoner 
kronor. 

Acceptfristen löper från den 27 februari 2014 till och med den 27 
mars 2014. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepte-
ras i sådan utsträckning att Blue Canyon Holdings blir ägare till mer 
än 90 procent av det totala antalet aktier i Cision, samt av erforder-
liga myndighetstillstånd. Styrelsen rekommenderar enhälligt Cisions 
aktieägare att acceptera Blue Canyon Holdings erbjudande om 52 
kronor per aktie i Cision. 
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Styrelsens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovis-
ningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive 
koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen 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. 
 
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 19 mars 2014. Koncer-
nens och moderbolagets resultat– och balansräkningar ska föreläggas för fastställelse på årsstämman den 27 maj 2014.

 

  Cision AB (publ)   

 Stockholm den 19 mars 2014   

 

 
 

Hans-Erik Andersson 
Styrelsens ordförande 

 
 

Alf Blomqvist 
Ledamot 

 
 

Scott Raskin 
Ledamot 

 

 

 
 

Rikard Steiber 
Ledamot 

 
 

Thomas Tarnowski 
Ledamot 

 
 
 

Catharina Stackelberg-
Hammarén 
Ledamot  

 

  

 
 
 

Peter Granat 
Verkställande direktör 

och koncernchef 
 

  

     

     

 Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 mars 2014  

  

KPMG AB 
 
 

Helene Willberg 
Auktoriserad revisor 

  

 
 
 
Informationen i denna årsredovisning är sådan som Cision AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen 
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2014. 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Cision AB, org. nr 556027–9514 
 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Cision AB för år 2013. Bolagets årsredovisning och kon-
cernredovisning utgörs av sidorna 12-60 i detta dokument. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 
och koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisning-
en och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revis-
ionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfö-
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beak-
tar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kon-
troll. 

En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlighet-
en i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. En bolagsstyrningsrapport 
har upprättats. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten 

är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens öv-
riga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen för år 2012 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 18 mars 
2013 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Cision AB för år 2013. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktie-
bolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltning-
en på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god re-
visionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposit-
ioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrel-
sens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för 
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon sty-
relseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Stockholm den 19 mars 2014 
KPMG AB 
 
 
 
Helene Willberg 
Auktoriserad revisor 
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Anmälan årsstämman 
Ordinarie årsstämma äger rum tisdagen den 27 maj 2014 

klockan 16.00 i Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, 

Stockholm. 

Deltagande 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: 

 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken onsdagen den 21 maj 2014, och 

 dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 

21 maj 2014. 

Anmälan 

Per post till Cision AB (publ), Att: Angela Elliot, Box 24194, 

104 51 Stockholm, 

per e-post: angela.elliot@cision.com, 

per telefon 08-507 410 00, eller 

per fax 08-507 410 25. 

Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekom-

mande fall, ombuds) namn, person- eller organisations-

nummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier som 

företräds samt eventuella biträden (dock högst två) som 

skall delta. Fullmakter, registreringsbevis och andra 

behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpassering-

en vid årsstämman, vara Bolaget tillhanda senast 

fredagen den 23 maj 2014. Observera att eventuell 

fullmakt skall tillhandahållas Bolaget i original. 

Fullmaktsformulär sänds kostnadsfritt till de aktieägare 

som så begär och uppger sin postadress, och finns 

tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida 

http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma

/Arstamma-2014/. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade 

måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att 

tillfälligt vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB 

i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtts-

registrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 

21 maj 2014, vilket innebär att aktieägare i god tid före 

detta datum måste underrätta förvaltaren härom. 

 

 

 

Rapporttillfällen 
 Delårsrapport januari–mars 2014, 29 april 2014 

 Halvårsrapport januari–juni 2014, 22 juli 2014 

 Delårsrapport januari–september 2014, 

23 oktober 2014 

 

Alla rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på 

Cisions hemsida http://corporate.cision.com/sv/. 

 

Investerarkontakt 

För ytterligare information om Cision, 

kontakta Charlotte Hansson, ekonomidirektör, 

telefon: 08-507 410 00, 

e-post: charlotte.hansson@cision.com
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Övrig information 

 

Definitioner och ordlista
Rörelseresultat 
EBITDA 
Rörelseresultat exklusive goodwillnedskrivningar, 
avskrivningar och engångsposter. 
 
EBIT 
Rörelseresultat exklusive goodwillnedskrivningar, 
engångsposter och realisationsresultat från avyttring av 
dotterbolag. 

Marginaler 
Bruttomarginal 
Bruttoresultat exkl. goodwillnedskrivningar och 
engångsposter i procent av totala intäkter. 

EBITDA marginal 
EBITDA i procent av totala intäkter. 

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av totala intäkter. 

Vinstmarginal 
Årets resultat i procent av totala intäkter. 

Avkastning 
Avkastning på operativt kapital 
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital. 

Dito exklusive goodwillnedskrivningar och engångsposter 
Rörelseresultat exkl. goodwillnedskrivningar och 
engångsposter i procent av genomsnittligt operativt kapital. 

Avkastning på eget kapital 
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Kapitalstruktur 
Operativt kapital 
Anläggningstillgångar och kortfristiga rörelsetillgångar minus 
kortfristiga rörelseskulder och kortfristiga avsättningar. 
Finansiella poster och skatt ingår ej. 
 
Rörelsekapital 
Kortfristiga rörelsetillgångar minus kortfristiga rörelseskulder. 
Skatt ingår ej. 
 

Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 

Räntebärande nettoskuld 
Finansiella skulder minus finansiella tillgångar. 

Nettoskuldsättningsgrad 
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital. 

Räntetäckningsgrad 
Rörelseresultat efter finansiella poster plus räntekostnader 
och goodwillnedskrivningar dividerat med räntekostnader. 

Nettoskuld/EBITDA 
Räntebärande nettoskuld genom EBITDA rullande tolv 
månader. 

Kassaflöde 
Fritt kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten minus 
investeringar i immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar plus avyttring av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar. 

Operativt kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive 
utbetalda engångskostnader, mottagna räntor, utbetalda 
räntor och betald inkomstskatt minus investeringar i 
immateriella och materiella anläggningstillgångar plus 
avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar. 

Personal 
Förädlingsvärde per anställd 
Rörelseresultat exkl. goodwillnedskrivningar och engångs-
poster plus personalkostnader dividerat med medeltalet 
anställda. 
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Data per aktie 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 
Vägt genomsnitt av antalet aktier under redovisnings-
perioden. 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 
Vägt genomsnitt av antalet aktier under redovisnings-
perioden, 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 utspädningseffekt, 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 före utspädning 
Utgående eget kapital dividerat med antal aktier vid årets 
slut, med hänsyn taget till återköpta aktier. 

Eget kapital per aktie efter utspädning 
Utgående eget kapital justerat för effekter från potentiella 
aktier dividerat med antal aktier vid årets slut med hänsyn 
tagen till återköpta aktier samt potentiella aktier. 

Utdelning per aktie 
Beslutat, respektive föreslaget, utdelningsbelopp dividerat 
med antal utdelningsberättigade aktier. 

Engångsposter 
Kostnader av engångskaraktär avser 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. 
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Adress 
Cision AB 
Box 24194 
104 51 Stockholm 
Tel: +46 8 507 410 00 
Fax: +46 8 507 410 25 
info.corporate@cision.com 
http://corporate.cision.com/sv/ 
 




