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OM BOLAGET 
eTRAVELi är Nordens ledande online-aktör (OTA1) inom resor med ett brett erbjudande inom flyg, 
boende och andra reserelaterade tjänster. Bolaget är verksamt i sju länder med varumärken såsom 
Supersaver/Supersavertravel, Gotogate, Travelstart samt genom metasöktjänsterna Flygresor.se och 
Charter.se i Sverige. eTRAVELi är för närvarande Europas fjärde största flygcentrerade online-aktör 
och förmedlade under 2013 resor för drygt 7 MDR SEK, med en nettoomsättning på drygt 500 
MSEK. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och ägs av private equity-fonden Segulah IV, L.P. samt 
ledande befattningshavare. 

Alla uppgifter om helår och tidigare år för koncernen avser pro forma-uppgifter. Pro forma-
antaganden finns på sid 8 i årsredovisningen. 

AFFÄRSMODELL 

eTRAVELi är en flygcentrerad online-aktör med ett fullserviceerbjudande inom resebyråverksamhet 
och är även verksamt inom metasöktjänster för flyg genom det i Sverige marknadsledande 
varumärket flygresor.se (sedan januari 2014) samt charter.se.  

Inom resebyråverksamheten kommer intäkterna från prispåslag på flygbiljetter, förmedling av hotell 
och hyrbilar samt försäljning av tilläggsprodukter som försäkringar och avbeställningsskydd. Utöver 
detta får bolaget provision eller incitament från sina leverantörer baserat på antalet levererade 
bokningar. Inom metasöksverksamheten kommer intäkterna istället från förmedlingsersättningar per 
klick eller per order från resebyråer och flygbolag. 

eTRAVELi tillämpar en skalbar och lönsam affärsmodell som bygger på branschkunskap om e-
handel av resor, skalfördelar, starka varumärken och hög trovärdighet. Stordriftsfördelar är 
avgörande för effektiv IT-drift, marknadsföring samt bättre villkor gentemot flygbolag och andra 
leverantörer. Tack vare en hävstångseffekt vid större volymer och en bevisad förmåga att integrera 
förvärv genererar verksamheten ett starkt kassaflöde och goda marginaler.  

 

MARKNADSPOSITION OCH TILLVÄXT 

eTRAVELi är marknadsledande vad gäller flygresor i Norden. 2,4 miljoner kunder och 1,5 miljoner 
sålda resor under 2013 innebär att man bara i Norden dagligen fyller 45 jumbojetplan (Boeing 767).  

Bolaget har varit drivande i konsolideringen av den nordiska marknaden och har tack vare sitt 
konkurrenskraftiga erbjudande och sin starka position kunnat expandera till fler marknader i Europa. 
Med närvaro i Tyskland, Nederländerna och Ryssland är bolaget idag nummer fyra i Europa bland 
flygcentrerade online-aktörer.  

eTRAVELis försäljning2 har de senaste fem åren ökat från 3 MDR SEK till 7,3 MDR SEK per år, vilket 
innebär en årlig genomsnittlig tillväxt om 20 procent. Bolaget avser att fortsätta växa framöver; 
genom utveckling av bolagets befintliga erbjudande samt genom geografisk expansion i Europa 
såväl organisk som genom fortsatta strategiska förvärv.

                                                             
1 OTA = Online Travel Agent 
2 Värdet av förmedlade tjänster som kunder betalar till eTRAVELi. Ibland benämns detta som fakturering för annans räkning eller ”Gross 
Sales”. 
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Figur: Översikt marknadsposition och affärsmodell 

 

Figur: eTRAVELi är dominerande i Norden med en ökad andel på andra marknader. 
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ÅRET I KORTHET 
2013 präglades av god tillväxt i Norden och den framgångsrika inbrytningen på den ryska marknaden, 
men med en något svagare avslutning på året. Bolagets insatser för att generera fortsatt lönsam 
tillväxt fortlöper planenligt med en förstärkt ledningsgrupp, förvärv och förädling inom metasöktjänster 
genom det väletablerade varumärket Flygresor.se samt geografisk expansion.    

FINANSIELL ÖVERSIKT – PRO FORMA 2013 

• Nettoomsättningen uppgick till 558,7 MSEK (500,8) , en ökning med 12 procent jämfört med 
föregående år.  

• EBITDA uppgick till 172,3 MSEK (165,4), vilket motsvarade en marginal om 35,0 procent (37,5).  
• Resultat efter skatt blev -29,0 MSEK (-29.7).  

VERKSAMHETENS UTVECKLING 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 23 september till 31 december 

• Lanseringen på den ryska marknaden i början av 2013 gick enligt plan och blev lönsam mot 
slutet av året, vilket bevisar eTRAVELi’s förmåga att nå skalfördelar genom sin affärsmodell även 
utanför Norden.  

• Som en del i refinansieringen den 23 september 2013, etablerades ett nytt moderbolag med 
motsvarande ägarstruktur som i det tidigare moderföretaget, European Travel Interactive Group 
Holding AB (ETIGH). Finansieringen färdigställdes den 27 september 2013 i samband med 
emitteringen av en obligation om 80 miljoner euro. Obligationen förfaller till betalning den 27 
september 2017 och ska noteras på NASDAQ OMX Stockholm inom tolv månader från den 27 
september 2013. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 

• I januari 2014 förvärvades och konsoliderades bolaget Svenska Resenätverket AB, innefattande 
metasöktjänsten Flygresor.se, som ett led i förstärkningen av koncernens erbjudande.  

• En ny ledningsgrupp formerades och offentliggjordes i februari. Mathias Hedlund tillträdde som 
ny vd den första mars medan tidigare vd Ralph Axelson övergick till rollen som vice vd med fokus 
på strategiska initiativ.  

FINANSIELL ÖVERSIKT 
 

 
*) Koncernen bildades den 23 september 2013 och siffrorna omfattar således perioden 23 september till 31 december, 2013. 
För jämförbarhet med tidigare år då moderföretaget i koncernen var European Travel Interactive Group Holding AB, har pro 
formasiffror använts i flerårsöversikten.  
**) Bruttoresultatet (Nettoomsättning – varor och tjänster) innefattar bolagets provisioner, marginaler och bokningsavgifter 
***) Rörelseresultatet före avskrivningar i relation till bruttoresultatet  

Flerårsöversikt, koncernen* (MSEK) 2013 2013* 2012* 2011* 

Försäljning (Gross sales) 1 656,7 7 263,2 6 639,4 6 478,4 
Nettointäkter (Net revenue)** 130,2 492,3 441,3 456,5 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 45,2 172,3 165,4 155,7 
Marginal, % *** 
Nettoskuld 
Likvida medel 
 – varav redovisningsmedel 
Justerat likvida medel 

35 
584,2 
148,9 
-37,3 
111,6 

35 
584,2 
148,9 
-37,3 
111,6 

37 
246,7 
184,0 
-59,6 
124,4 

34 
365,9 
237,3 

-180,0 
57,3 
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VD-KOMMENTAR OM BOLAGETS STRATEGISKA INRIKTNING 
Sedan den 1 mars 2014 har jag förmånen att tillsammans med drygt 170 medarbetare driva 
eTRAVELi, Nordens ledande online-aktör inom flygcentrerade resor. Det är en ära att få ta över efter 
Ralph Axelsson som med stor framgång utvecklat bolaget till vad det är idag. Men det är också en 
utmaning; eTRAVELi verkar i en marknad i förändring där metasöktjänster för flygresor har blivit 
alltmer dominerande, och bolaget behöver således utveckla sitt erbjudande för att stärka sin position.  

Det gångna året präglades av god tillväxt i Norden och den framgångsrika lanseringen på den ryska 
marknaden, liksom upptakten till förvärvet av bolaget Svenska Resenätverket AB, inkluderande 
metasöktjänsten Flygresor.se, som slutfördes vid årsskiftet som ett led i förstärkningen av vårt 
erbjudande.  
Sammantaget steg nettointäkten under 2013 med tolv procent till 492 MSEK med en stabil justerad 
EBITDA om 172 MSEK. Mot slutet av året var EBITDA dock något lägre jämfört med 2012, och 2014 
inleddes med en något svagare efterfrågan på marknaden, vilket väntas ha en negativ inverkan på 
årets första kvartal. Mot bakgrund av detta implementeras för närvarande en strategi som tar sikte 
mot 2016. Organisationen stärks med ny kompetens såväl i ledning som i övriga avdelningar, inte 
minst inom Försäljning och IT. Strategin innefattar ett stärkt erbjudande, ökad konkurrenskraft samt 
organisk och förvärvsbaserad tillväxt, enligt nedan. 

1) E-commerce excellence 

I en ökad konkurrens med metasöktjänster som dominerande trafikkällor blir det avgörande 
konkurrensmedlet att vara bättre än sina konkurrenter på att kommersialisera trafik. Därför har 
bolaget höjt sin ambition och stärkt sin kompetens inom detta område för att säkerställa 
konkurrenskraft i konvertering, försäljning av tilläggsprodukter och kundkommunikation. 

2) Utvidga verksamhetsområdet till att även inkludera metasöktjänster 

Genom förvärvet av Svenska Resenätverket med varumärket flygresor.se har eTRAVELi tagit 
klivet in i en växande del av värdekedjan inom resor. Med förvärvet kommer inte bara ett växande 
dotterbolag med god lönsamhet utan också värdefull kunskap för utvecklingen av hela 
koncernen. 

3) Geografisk expansion 

eTRAVELi har genom sin starka position i Norden både skalfördelar och kompetens att med 
framgång kunna lansera sina tjänster på nya marknader. På senare år har detta bevisats genom 
lyckosamma etableringar i Tyskland och Ryssland. Detta arbete ska intensifieras med 
målsättning att vara närvarande på majoriteten av de betydande marknaderna i Europa. 

4) Förvärv 

eTRAVELi har genom åren med framgång förvärvat och införlivat ett flertal online-aktörer inom 
resor och bolaget avser att fortsätta vara aktivt närhelst bolagets struktur och kunskap kan anses 
bidra till att skapa mer värde än vad en viss aktör på marknaden kan göra på egen hand. 

5) Ökad produktivitet 

I en marknad där priset på tjänsten får en allt större betydelse genom metasöktjänsterna är 
skalfördelar och effektiv produktion avgörande och även om detta är en styrka hos eTRAVELi 
idag finns mer att göra i takt med att bolaget växer ytterligare. 

Intresset för resor fortsätter att öka och vi ser fram emot att fortsätta möta efterfrågan på 
oförglömliga upplevelser tillsammans med våra samarbetsparter. Vinnaren på marknaden blir den 
aktör som bäst kan hjälpa kunderna att på ett enkelt sätt hitta rätt resa utifrån deras individuella 
preferenser och önskemål.  
        Mathias Hedlund, VD eTRAVELi 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för eTRAVELi AB (publ) (“eTRAVELi”), org.nr. 556821-9694, får 
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. eTRAVELi AB (publ) 
har under räkenskapsåret ändrat firmanamn från Segulah Humulis Holding AB.  

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

eTRAVELi AB (eTRAVELi), inklusive dotterbolag, är Nordens ledande online-aktör inom resor (online 
travel agent, OTA) med förmedling och metasök av reserelaterade tjänster såsom flygbiljetter, 
hotellvistelser, bilhyra och reseförsäkringar genom ett brett nätverk av samarbetspartners och 
varumärken. Dessa är Seat24, Supersaver/Supersavertravel, Gotogate, Flybillet, Flygvaruhuset, 
Travelstart, Travelpartner, Budjet och Travelfinder. Utöver närvaro i Sverige, Norge, Danmark och 
Finland är eTRAVELi verksamt i Tyskland, Holland och Ryssland. Koncernen erhåller intäkter från 
prispåslag på flygbiljetter, förmedling av hotell och hyrbilar samt försäljning av tilläggsprodukter som 
försäkringar och avbeställningsskydd. Utöver detta får bolaget provision eller incitament från sina 
leverantörer baserat på antalet levererade bokningar. Koncernen får också intäkter relaterade till 
själva betalningstransaktionen. 

I och med förvärvet av Svenska Resenätverket AB i januari 2014, innefattande metasöktjänsten 
Flygresor.se, tog eTRAVELi klivet in i ett nytt snabbväxande segment på marknaden.  

Ägarförhållanden 

eTRAVELi AB (publ) ägs till fullo av eTRAVELi Holding AB. Majoritetsägare i eTRAVELi Holding AB är 
Segulah IV L.P., en private equity-firma med inriktning mot medelstora bolag i Norden – 
www.segulah.com. 

 

VERKSAMHETENS UTVECKLING UNDER 2013 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 23 september till 31 december 

• Inbrytningen på den ryska marknaden i början av 2013 gick enligt plan och blev lönsam mot 
slutet av året, vilket bevisar att eTRAVELi’s affärsmodell fungerar utanför Norden.  

• Som en del i refinansieringen den 23 september 2013, etablerades ett nytt moderbolag med 
motsvarande ägarstruktur som i det tidigare moderföretaget, European Travel Interactive Group 
Holding AB (ETIGH). ETIGHs ägare överlät sina aktier i ETIGH i utbyte mot nya aktier i eTRAVELi 
AB (publ) och en säljarrevers. Finansieringen färdigställdes den 27 september 2013 i samband 
med emitteringen av en obligation om 80 miljoner euro. Obligationen förfaller till betalning den 27 
september 2017 och ska noteras på NASDAQ OMX Stockholm inom tolv månader från den 27 
september 2013. Likviden har använts till återbetalning av koncernens samtliga externa banklån 
samt delvis återbetalning av säljarreversen.  
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 

• I januari 2014 förvärvade och konsoliderade bolaget eTRAVELi Svenska Resenätverket AB, 
innefattande metasöktjänsten Flygresor.se, som ett led i förstärkningen av koncernens 
erbjudande.  

• En ny ledningsgrupp formerades och offentliggjordes i februari. Mathias Hedlund tillträdde som 
ny vd den första mars medan tidigare vd Ralph Axelson övergick till en roll som vice vd med 
fokus på strategiska initiativ.  
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RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING  

 

 

*) Koncernen bildades den 23september 2013 och siffrorna omfattar således endast perioden 23 september till 31 december, 
2013. För jämförbarhet med tidigare år då moderföretaget i koncernen var European Travel Interactive Group Holding AB, har 
pro forma-siffror använts i flerårsöversikten. Pro forma-siffrorna för tidigare år har upprättats i enlighet med den svenska 
årsredovisningslagen. Pro forma-redovisning under 2013 bygger på redovisade resultat för den tidigare koncernen under 
perioden 1 januari 2013-22 september 2013 respektive redovisade resultat för den nya koncernen under perioden 23 
september 2013-31 december 2013. Koncernredovisningen följer principerna för IFRS.  

Historiska pro forma-justeringar, för tidsperioden före 22 september 2013, har inte gjorts för ny lånestruktur, bolagsstruktur och 
beräkning av allokering av övervärden. Detta innebär att faktiska historiska räntekostnader redovisats, likaså faktiska 
avskrivningar på immateriella tillgångar. Ingen historisk proforma justering har gjorts för definition av likvida medel och 
räntebärande skuld. Förvärvet av Svenska Resenätverket AB 2014 ingår inte i pro forma-siffrorna. 

**) Nettointäkter (Nettoomsättning – varor och tjänster) innefattar bolagets provisioner, marginaler och bokningsavgifter 

***) Rörelseresultatet före avskrivningar i relation till bruttoresultatet 
  

Flerårsöversikt, koncernen* (MSEK) 2013 2013* 2012* 2011* 

Försäljning (Gross sales) 1 656,7 7 263,2 6 639,4 6 478,4 

Nettointäkter (Net revenue)** 130,2 492,3 441,3 456,5 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 45,2 172,3 165,4 155,7 

Marginal, % *** 

Nettoskuld 

Likvida medel 

 – varav redovisningsmedel 

Justerat likvida medel 

35 

584,2 

148,9 

-37,3 

111,6 

35 

584,2 

148,9 

-37,3 

111,6 

37 

246,7 

184,0 

-59,6 

124,4 

34 

365,9 

237,3 

-180,0 

57,3 

Flerårsöversikt, moderföretaget (MSEK) 2013 2012 2011 

Nettoomsättning 1,8 0,0 0,0 

Rörelseresultat 0,0 0,0 0,0 

Res. efter finansiella poster -35,7 0,0 0,0 

Balansomslutning 1 554,0 0,1 0,1 
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Utfall perioden 23 september till 31 december 2013 

Intäkter 

Nettoomsättningen uppgick till 145,4 MSEK och nettointäkter, dvs. efter avdrag för direkta inköp av 
varor och tjänster, till 130,2 MSEK. Nettointäkterna är direkt eller indirekt relaterade till försäljning av 
flygbiljetter.   

Resultat 

EBITDA uppgick till 45,2 MSEK med en marginal om 35 procent. De finansiella nettokostnaderna 
uppgick till 61,0 MSEK, varav 34,9 MSEK var valutaförluster på lån och 11,5 MSEK huvudsakligen 
hänförligt till tidigare kapitaliserade bankavgifter som nu kostnadsförts då lånen lösts i samband med 
refinansieringen. Resultat efter skatt uppgick till -30,5 MSEK. 

Finansiell ställning 

Koncernens balansräkning uppgick till 1 786,6 MSEK, varav immateriella anläggningstillgångar 
utgjorde 1 496,4 MSEK, främst i form av goodwill hänförligt till moderföretagets förvärv av European 
Travel Interactive Group Holding AB den 23 september 2013. Eget kapital för koncernen uppgick till 
807,1 MSEK. Likvida medel uppgick till 148,9 MSEK, varav redovisningsmedel utgjorde 37,3 MSEK. 
Den räntebärande skulden uppgick till 695,8 MSEK. Nettoskulden exkl. redovisningsmedel utgjorde 
således 584,2 MSEK. 

Pro forma-utfall 2013 

Nettoomsättningen uppgick till 558,7 MSEK (500,8). Nettointäkterna, efter direkta inköp av varor och 
tjänster, till 492,3 MSEK (441,9) , vilket var en ökning om 12 procent jämfört med föregående år, 
främst tack vare ökade försäljningsvolymer av flygbiljetter. 

I en ökad konkurrens med metasöktjänster som dominerande trafikkällor, får priset på flygbiljetter en 
allt större betydelse. Under 2013 har bolaget upplevt en hårdare konkurrens som inneburit lägre 
intäkter på själva flygbiljetten, vilket kompenserats med försäljning av tilläggsprodukter och andra 
intäktsflöden indirekt relaterade till försäljningen av flygbiljetter. 

EBITDA uppgick till 172,3 MSEK (165,4) med en marginal om 35,0 procent, att jämföra med 37,5 
föregående år.   

De finansiella nettokostnaderna för helåret uppgick till 123,5 MSEK (131,5 MSEK). Minskningen beror 
på en nettoeffekt av lägre räntekostnader till följd av minskad inlåning från aktieägare, trots 
valutaförluster på nya lån utställda i euro. Resultat efter skatt för helåret uppgick till -29,0 MSEK (-
29,8). 

Kassaflöde för perioden 2013-09-23 – 2013-12-31 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 37,7 
MSEK. Summa förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -38,6 MSEK. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till –1 MSEK. 

Kassaflodet från investeringsverksamheten uppgick till -229 MSEK och är till allt väsentligen 
hänförligt till förvärvet av European Travel Interactive Group Holding AB och består av förvärvade 
likvida medel reducerat med reglering av en säljarrevers. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 379,6 MSEK. Upptagna lån hänförligt till 
företagsobligationer om 668,1 MSEK har används för att lösa externa banklån och betalning av 
säljarrevers. 

Periodens ökning av likvida medel uppgick till 149,1 MSEK och likvida medel vid årets slut var 148.9 
MSEK. 
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Finansiering 

eTRAVELi AB emitterade en obligation om 80 miljoner euro den 27 september 2013. Likviden har 
använts till återbetalning av koncernens samtliga externa banklån samt delvis återbetalning av 
säljarreversen i samband med bildandet av den nya koncernen. Obligationen bidrar till lägre 
finansiella kostnader för koncernen och ska enligt villkoren noteras på NASDAQ OMX Stockholm 
inom tolv månader från den 27 september 2013. För mer information om obligationen se not. 26. För 
fullständiga villkor, se www.etraveli.com/investor.  

 

MODERFÖRETAGET 

Verksamheten i moderföretaget består av att äga och förvalta aktier i dotterföretag och utföra 
managementtjänster åt övriga koncernbolag.  Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK och likvida 
medel till 44,7 MSEK. Under året gjordes investeringar om 1 227,1 MSEK i koncernföretaget 
European Travel Interactive Group Holding AB.  

 

UTLÄNDSKA FILIALER 
Förutom i ett antal dotterbolag (not 12) bedrivs verksamhet i en utländsk filial i Danmark respektive 
Finland. 

 

MEDARBETARE 

Antalet heltidsarbetande medarbetare inom koncernen per den 31 december 2013 uppgick till 172 
(147).   

 

ARBETSMILJÖ 

eTRAVELi bedriver ett systematiskt och strukturerat arbete med arbetsmiljöfrågor. Till grund ligger 
bolagets arbetsmiljörelaterade policydokument som innefattar såväl den fysiska arbetsmiljön såsom 
psykosociala aspekter, jämställdhet och diskriminering. Företagets arbetsmiljökommitté har 
huvudansvaret för uppföljning inom arbetsmiljöområdet. 

För att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön följdes resultatet av bolagets första 
medarbetarundersökning som genomfördes i december 2012 upp under året. Under våren gjordes 
även en genomgång med respektive arbetsgrupp som identifierade förbättringsåtgärder inom de 
områden som fått lägst resultat i den egna gruppen och på en företagsövergripande nivå. Detta 
skedde på samtliga tre kontor i Uppsala, Göteborg och Helsingfors.  

Bolaget genomförde också en skyddsrond på kontoret i Uppsala för att identifiera 
förbättringsområden, exempelvis i termer av hög ljudnivå, belysning, och arbetsställning. 
Hälsoriskerna i eTRAVELi är små. 

 

INFORMATION OM RISKER 

Bolaget påverkas av ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men 
som kan ha en betydande inverkan på koncernens resultat och finansiella ställning. Exempel på risker 
är politiska risker, naturkatastrofer, konjunkturberoende och ökad konkurrens. Koncernen är genom 
sin verksamhet även exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses 
fluktuationer i företagets resultat och ställning till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, 
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refinansierings- och kreditrisker. Se vidare angående finansiella risker under not 3. Bolagets ledning 
har en relativt stor erfarenhet av att hantera ovanstående risker då branschen under 2000-talet 
präglades av en rad oförutsedda händelser som låg utanför bolagets kontroll. Hittills har dessa 
händelser endast haft en relativt kortvarig negativ effekt på bolagets resultat och ställning.  

 

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN 

2014 inleddes med en något svagare efterfrågan på marknaden, vilket väntas ha en negativ inverkan 
på utfallet för årets första kvartal. Emellertid fortlöper tidigare insatser enligt plan – en förstärkt 
ledningsgrupp, förvärvet av bolaget Svenska Resenätverket, innefattande metasöktjänsten 
Flygresor.se samt geografisk expansion. 

 

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten -27 895 KSEK, överförs i ny räkning. Beträffande 
bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande tilläggsupplysningar. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till årsstämman förfogande står - 14 938 
Årets förlust  - 27 880 512 
Ansamlad förlust - 27 895 450 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
 
Belopp i KSEK   Räkenskapsåret 

  Not 
2013-09-23 – 

2013-12-31 
   
Rörelsens intäkter   
Nettoomsättning 5, 6 145 393 
Övriga rörelseintäkter 10 18 
Summa  145 411 
   
Rörelsens kostnader   
Inköp av varor och tjänster  -15 178 
Övriga externa kostnader 8 -62 656 
Personalkostnader 9 -22 446 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 14, 15 -19 065 
Summa rörelsekostnader  -119 345 
   
Rörelseresultat  26 066 
    
Finansiella intäkter 11 117 
Finansiella kostnader  11, 13 -61 115 
Finansiella poster – netto 11 -60 998 
   
Resultat efter finansiella poster  -34 932 
   
Inkomstskatt 12, 16 4 434 
   
Årets resultat  -30 498 
   
Summa totalresultat för perioden  -30 498 
   
Årets resultat hänförligt till:   
Moderföretagets aktieägare  -30 498 
   
Summa totalresultat hänförligt till:   
Moderföretagets aktieägare  -30 498 
Summa totalresultat  -30 498 
 
I koncernen återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat 
överensstämmer med årets resultat. 
 
Noterna på sidorna 22 till 53 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING  
 

 

 
Noterna på sidorna 22 till 53 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
  

Belopp i KSEK Not 2013-12-31 

 
TILLGÅNGAR 

    

Anläggningstillgångar    
   
Immateriella tillgångar   
Goodwill  14 972 994 
IT-plattform 14 248 697 
Kunddatabas 14 94 686 
Varumärken  14 179 983 
Summa immateriella tillgångar  1 496 360 
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 15 2 120 
Summa materiella anläggningstillgångar  2 120 
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga fordringar 18 3 046 
Summa finansiella anläggningstillgångar  3 046 
   
Uppskjutna skattefordringar 16 7 864 
Summa anläggningstillgångar  1 509 390 
   
Omsättningstillgångar   
   
Kundfordringar 18, 20 20 730 
Skattefordringar 16 118 
Övriga fordringar 21 24 820 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

23 82 588 

Likvida medel 18, 24 148 944 
Summa omsättningstillgångar  277 200 
    
SUMMA TILLGÅNGAR   1 786 590 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING, forts. 
 
Belopp i KSEK Not 2013-12-31 
 
EGET KAPITAL  

    

   
Eget kapital som kan hänföras till  
Moderföretagets aktieägare 

   

Aktiekapital 25 837 553 
Balanserad vinst inklusive årets totalresultat  -30 498 
Summa eget kapital  807 055 
    
SKULDER   
   
Långfristiga skulder   
Obligationslån 26 695 782 
Övriga långfristiga skulder 27 61 
Uppskjutna skatteskulder 16 123 730 
 Summa långfristiga skulder  819 573 
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  26 715 
Aktuella skatteskulder  10 664 
Derivatinstrument 19 1 967 
Övriga skulder 28 51 124 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 69 492 
Summa kortfristiga skulder   159 962 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 786 590 
 
Noterna på sidorna 22 till 53 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
 
  



eTRAVELi AB (publ)  15 (54) 
Org nr 556821-9694 
 

 
 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 
  

Hänförligt till Moderföretagets 
aktieägare 

 

 Belopp i KSEK  
Not 

Aktie- 
kapital 

Balanserat  
resultat 

Summa eget 
kapital 

Ingående balans per 
23 september 2013 

25 100 0 100 

Årets resultat   -30 498 -30 498 
Summa totalresultat    -30 398 

Transaktioner med 
aktieägare 

    

Apportemisson  837 453  837 453 

Summa transaktioner 
med aktieägare, 
redovisade direkt i 
eget kapital 

 837 453  807 055 

Utgående balans per 
31 december 2013 

 837 553 -30 498 807 055 

 
Noterna på sidorna 22 till 53 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
 
 Belopp i KSEK Not 

2013-09-23 – 
2013-12-31 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

  Resultat före ränteintäkter och 
räntekostnader 

 
26 066 

Avskrivningar 
 

19 847 
Övriga ej likviditetspåverkande poster 34 2 014 

 
  Erhållen ränta 
 

117 
Betald ränta 

 
-15 715 

Utetalda inkomstskatter   5 398 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring i 
rörelsekapitalet 

 
37 727 

   Kassaflöde från förändring av 
rörelsekapital 

  Ökning av kortfristiga fordringar 
 

-20 227 
Minskning av kortfristiga skulder   -18 348 
Summa förändring av rörelsekapital   -38 575 
      
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten   -848 

 
  Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 
  Köp av materiella anläggningstillgångar 15 -2 116 

Förvärv av dotterföretag   -227 536 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   -229 652 

 
  Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 
  Upptagna lån 
 

668 118 
Amortering av lån 

 
-287 496 

Övriga förändringar   -985 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten   379 637 

 
  Minskning/ökning av likvida medel 
 

149 137 
Likvida medel vid årets början 24 90 
Kursdifferenser i likvida medel   -283 
Likvida medel vid årets slut 24 148 944 
 
Noterna på sidorna 22 till 53 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING  
 
Belopp i KSEK 

Not 
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 6 1 782 0 
Övriga rörelseintäkter 10 60 0 
Summa rörelsens intäkter  1 842 0 
    
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader  -996 -6 
Personalkostnader 9 -845 0 
Summa rörelsens kostnader  -1842 -6 
    
Rörelseresultat  0 -6 
    
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

11 9150 1 

Finansiellakostnader 11 -44 894 0 
Resultat efter finansiella poster  -35 744 -5 
    
Resultat före skatt  -35 744 -5 
    
Skatt på årets resultat 12 7 864 0 
Årets resultat  -27 881 -5 
 
I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa 
totalresultat överensstämmer med årets resultat. 
 
Noterna på sidorna 22 till 53 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING 
 
Belopp i KSEK 

Not 2013-12-31 2012-12-31 
 
TILLGÅNGAR       

    
Anläggningstillgångar    
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 17 1 227 053 0 
Fordringar hos koncernföretag  261 564 0 
Uppskjuten skattefordran 12, 16 7 864 0 
Summa finansiella anläggningstillgångar  1 496 481 0 
    
Summa anläggningstillgångar  1 496 481 0 

 
Omsättningstillgångar      
    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos koncernföretag  12 781  
Summa kortfristiga fordringar  12 781 0 
Kassa och Bank     
  44 709 90 
Summa omsättningstillgångar  57 489 90 
SUMMA TILLGÅNGAR   1 553 970 90 
 
Noterna på sidorna 22 till 53 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, forts. 
 
Belopp i KSEK Not 2013-12-31 2012-12-31 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

      

    
Eget kapital  25     
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  837 553 100 
Summa bundet eget kapital  837 553 100 
    
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst eller förlust  -15 -10 
Årets resultat  -27 881 -5 
Summa fritt eget kapital  -27 895 -15 
    
Summa eget kapital   809 657 85 
    
Långfristiga skulder    
Obligationslån 18 695 782 0 
Summa långfristiga skulder  695 782 0 
     
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 18 71 0 
Skulder till koncernföretag  42 754 0 
Övriga skulder 28 403 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 5 303 5 
Summa kortfristiga skulder   48 531 5 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 553 970 90 
    
    
 
POSTER INOM LINJEN 

      

    
Ställda säkerheter 30 1 488 617 Inga 
    
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
 
Noterna på sidorna 22 till 53 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
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MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 
Belopp i KSEK 

Not 
Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

  Aktiekapital Balanserat 
resultat 

Summa eget 
kapital 

Ingående balans per 1 
januari 2012 25 100 -10 90 

     Totalresultat 
    Årets totalresultat 
  

-5 -5 
Summa totalresultat   100 -15 85 

     Transaktioner med 
aktieägare 

         Utgående balans per 31 
december 2012   100 -15 85 
          
Totalresultat         
Årets totalresultat     -27 881 -27 881 
Summa totalresultat     -27 895 -27 796 
          
Transaktioner med 
aktieägare         
Apportemission   837 453   837 453 
Utgående balans per 31 
december 2013   837 553 -27 895 809 657 

 
 
Noterna på sidorna 22 till 53 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning. 
 
  



eTRAVELi AB (publ)  21 (54) 
Org nr 556821-9694 
 

 
 

 
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS 
 
 Belopp i KSEK    

  Not 
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Rörelseresultat före finansiella poster  0 -6 
Erhållen ränta  9 150 1 
Betald ränta  -12 922  
Betald inkomstskatt  16 -523  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  -4 294 -5 

    Kassaflöde från förändring av rörelsekapital    Ökning av kortfristiga fordringar  -12 781 0 
Ökning av kortfristiga skulder  44 740 0 
Summa förändring av rörelsekapital  31 959 0 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  27 665 -5 

 
   

Investeringsverksamheten    Investeringar i dotterföretag 17 -389 600 0 
Lån till koncernföretag  -261 564 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -651 164 0 

    Finansieringsverksamheten    Upptagna lån  668 118 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  668 118 0 
     Årets kassaflöde  44 618 -5 

 
   

Likvida medel vid årets början 24 90 95 
Likvida medel vid årets slut 24 44 709 90 

 
 
 
 
Noterna på sidorna 22 till 53 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning 
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NOTER 

Not 1 Allmän information 
eTRAVELi AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Koncernens huvudsakliga 
verksamhet beskrivs i förvaltningsberättelsen. 

Den 11 april 2014 har denna koncernredovisning och årsredovisning godkänts av styrelsen för 
offentliggörande.  

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (ksek) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes 
avser föregående år. 
 
 
Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna koncernredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

 

2.1 Grund för rapporternas upprättande 
Denna rapport innehåller eTRAVELi ABs första koncernredovisning och de valda 
redovisningsprinciperna för upprättande av denna är IFRS (International Financial Reporting 
Standards). Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU, RFR 
1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. 
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar 
finansiella tillgångar och skulder (derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen. 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.  
 
Detta är eTRAVELi ABs (moderföretagets) första redovisning som upprättas i enlighet med RFR 2 
Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I och med att eTRAVELi AB upprättar 
koncernredovisning för första gången och vald redovisningsprincip för denna är IFRS byter 
moderbolaget redovisningsprincip från att tillämpa Bokföringsnämndens rekommendationer till RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än 
koncernen anges detta separat i slutet av denna not. 

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga 
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper, se not 4.  
 
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft 
och som inte har tillämpats i förtid av koncernen 

Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2013 har ett flertal standarder och 
tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt ikraft och vilka är tillämpliga för koncernen. Nedan följer en 
preliminär bedömning av effekter från de standarder som bedöms vara relevanta för koncernen: 
 
IFRS 9 “Financial instruments” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella skulder 
och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i november 2009 för finansiella tillgångar och i oktober 2010 för 
finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och värdering av 
finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; 
värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs vid 
första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de 
avtalsenliga kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. 
Den största förändringen avser skulder som är identifierade till verkligt värde. För dessa gäller att den 
del av verkligt värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt 
totalresultat istället för resultatet såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting 
missmatch). Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna. Koncernen kommer att utvärdera 
effekterna av de återstående faserna avseende IFRS 9 när de är slutförda av IASB. 
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IFRS 10 ”Koncernredovisning” bygger på redan existerande principer då den identifierar 
bestämmande inflytande som den avgörande faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas i 
koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå vid fastställandet av 
bestämmande inflytande när detta är svårt att bedöma. Koncernen avser att tillämpa IFRS 10 för det 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens 
resultat och ställning. 
 
IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag” omfattar upplysningskrav för dotterföretag, 
samarbetsarrangemang, intresseföretag och icke-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 finansiella rapporterna. 
 
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig 
inverkan på koncernen. 

 
2.2 Koncernredovisning 
Dotterföretag 
Ett dotterföretag är ett företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa 
strategier (bestämmande inflytande) på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående 
till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet 
av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som 
emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som 
är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader 
kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett 
rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen.  
 
Det belopp varmed köpeskilling överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar, 
redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets 
tillgångar, i händelse av ett s.k. ”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten 
över totalresultat.  
 
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på 
transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i 
förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 
 
2.3 Omräkning av utländsk valuta 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den 
valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt 
(funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är koncernens 
rapportvaluta. 
 
Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller 
på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till 
balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen.  
 
Omräkning av utländska koncernföretag 
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än 
rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av 
balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens 
rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och 
kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor till den genomsnittskurs 
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som förelegat vid varje transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid 
valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat. 
 
2.4 Immateriella tillgångar  
Goodwill 
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på 
koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. 
Goodwill som uppstår i samband med förvärv av dotterföretag redovisas som en immateriell tillgång. 
Goodwill anses alltid ha en obestämbar nyttjandeperiod och testas därför årligen för att identifiera 
eventuellt nedskrivningsbehov istället för att löpande avskrivas. Goodwill fördelas på 
kassagenererade enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de 
kassagenererande enheter, fastställda i enlighet med koncernens rörelsesegment, som förväntas bli 
gynnade av det rörelseförvärv där goodwillposten uppstod.  
 
IT-Plattform och kunddatabas 
Tillgångarna har tillkommit via rörelseförvärv och redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. 
Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för IT-plattformen och kunddatabas över deras 
bedömda nyttjandeperiod på 7 respektive 3 år. 
 
Varumärken 
Varumärken som förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. 
Samtliga varumärken redovisas som en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod. 
Varumärkena nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden 
indikerar en möjlig nedskrivning. 
 
2.5 Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 
Inventarier, verktyg och installationer redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.  
 
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, 
beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner 
som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens 
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en ersatt del tas bort från 
balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i 
resultaträkningen under den period de uppkommer. 
 
Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i 
förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivs av separat. Avskrivningar görs 
linjärt enligt följande: 
 
Datorer    3 år 
Inventarier   5 år 
 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid 
behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens 
redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.  
 
Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter 
respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.  
 
2.6 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar 
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, skrivs inte av utan prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
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minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). Nedskrivningsprövning av goodwill och varumärken har skett på 
rörelsesegmentnivå.  
 
 
2.7 Finansiella instrument – generellt 
Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna under 2.8-2.12. 
 
2.7.1 Klassificering 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella 
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och 
kundfordringar samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den 
finansiella tillgången eller skulden förvärvades.  
 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella 
instrument som innehas för handel. Derivatinstrument klassificeras som att de innehas för handel om 
de inte är identifierade som säkringar. Koncernen klassificerar derivatinstrument (ränteswappar) i 
denna kategori. 
 
Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i 
omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar och 
kundfordringar” utgörs av övriga långfristiga fordringar, kundfordringar, likvida medel samt de 
finansiella instrument som redovisas bland övriga fordringar.  
 
Övriga finansiella skulder 
Koncernens övriga lång- och kortfristiga skulder, leverantörsskulder, redovisningsmedel och den del 
av övriga kortfristiga skulder som avser finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella 
skulder. 
 
2.7.2                Redovisning och värdering 
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då koncernen 
förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i 
resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella 
skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 
 
Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, resultatredovisas i den period då de 
uppstår och ingår i finansnettot eftersom det härrör till finansieringsverksamheten. 
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2.7.3                Kvittning av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, 
endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med 
ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 
 
2.7.4                Nedskrivning finansiella instrument 
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde (lånefordringar och kundfordringar) 
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att 
nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En 
finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast 
om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat 
efter det att tillgången redovisats första gången och att denna händelse har inverkan på de 
uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar 
som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 
uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva 
ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens 
resultaträkning inom ”övriga externa kostnader” eller inom finansnettot beroende på vilken finansiell 
tillgång som skrivs ner. Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen 
objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas 
återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning inom ”övriga 
externa kostnader” eller inom finansnettot beroende på vilken finansiell tillgång som skrevs ner. 
 
2.8 Derivatinstrument 
Derivatinstrument är finansiella instrument som redovisas i balansräkningen på affärsdagen och 
värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Den vinst eller förlust 
som uppkommer vid omvärdering redovisas i resultaträkningen då kraven för säkringsredovisning 
inte uppfylls.  
 
Det verkliga värdet på ett derivatinstrument klassificeras som anläggningstillgång eller långfristig 
skuld när den säkrade postens återstående löptid är längre än 12 månader, och som 
omsättningstillgång eller kortfristig skuld när den säkrade postens återstående löptid understiger 12 
månader.  
 
2.9 Kundfordringar 
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas av kunder för sålda 
varor och tjänster i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, 
klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar.  
 
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
 
2.10 Likvida medel 
Likvida medel är ett finansiellt instrument och innefattar, i såväl balansräkningen som i rapporten över 
kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden. Likvida medel består av banktillgodohavanden och 
redovisningsmedel. Redovisningsmedel är likvida medel med begränsad dispositionsrätt och 
återfinns också på skuldsidan med samma belopp. 
 
2.11 Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster 
som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras 
som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder. 
 
Leverantörsskulder redovisas till nominellt belopp. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts 
motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur. 
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2.12 Upplåning 
Upplåning är finansiella instrument och redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell 
skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet 
redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta 
upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter rapportperiodens slut. 
 
2.13 Aktuell och uppskjuten skatt  
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den aktuella skattekostnaden 
beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i 
de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga 
intäkter. 

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i 
koncernredovisningen. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som har 
beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.  
 
Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att 
framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas. 
 
Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella 
skattefordringar och skatteskulder, de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig 
till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt 
eller olika skattesubjekt och det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar. 
 
2.14 Ersättningar till anställda 
Pensionsförpliktelser 
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen 
har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska 
enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman 
med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.  
 
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat 
administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen 
har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som 
personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma 
koncernen tillgodo. 
 
Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av koncernen före normal 
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. 
Koncernen redovisar ersättningar vid uppsägning vid den tidigaste av följande tidpunkter: (a) när 
koncernen inte längre har möjlighet att återkalla erbjudandet om ersättning; och (b) när företaget 
redovisar utgifter för en omstrukturering som är inom tillämpningsområdet för IAS 37 och som 
innebär utbetalning av avgångsvederlag. I det fall företaget har lämnat ett erbjudande för att 
uppmuntra till frivillig avgång, beräknas ersättningar vid uppsägning baserat på det antal anställda 
som beräknas acceptera erbjudandet. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter 
rapportperiodens slut diskonteras till nuvärde. 
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2.15 Intäktsredovisning  
Intäktsredovisning 
Intäkten redovisas vid bokningstillfället då bolaget vid den tidpunkten fullgjort sin leverans. 
En resebyrå uppträder vanligtvis som agent/förmedlare av resetjänster för såväl reseproducenter och 
researrangörer som kunder/resenärer men ofta också i eget namn som arrangör. För att underlätta 
jämförelser med andra företag inom resebranschen och för att kunna bedöma verksamheten är 
information om den försäljning som genereras i bolaget väsentlig. Med försäljning avses försäljning till 
kund, d.v.s. det kunden betalar för resan. Försäljning till kund är även grunden vid mätning och 
bedömning av marknadsandelar. Även relationen mellan bruttoresultatet och försäljningen är 
betydelsefull vid jämförelser med andra företag. Den nettoomsättning som redovisas i 
resultaträkningen ingår som en del av bolagets totala försäljning. Bolagets försäljning kan således 
delas in i följande komponenter: 
 
Försäljning som agent 
eTRAVELi uppträder som agent för reseproducenten och researrangören när den ställer ut och 
förmedlar biljetter avseende flygtransporter och paketresor samt voucher och liknande bevis för 
andra reserelaterade tjänster såsom logi, hyrbilar, reseförsäkringar etc. Endast den avgift som tas ut 
av kunden och den eventuella provision som erhålles redovisas som intäkt. 
 
Försäljning (Fakturering för annans räkning) 
Som agent fakturerar eTRAVELi kunden för den förmedlade resetjänsten och uppbär betalningen. 
eTRAVELi betalar sedan i sin tur researrangören beloppet efter avdrag för eventuell avtalad provision. 
Denna del av försäljningen redovisas som Fakturering för annans räkning. Denna fakturering ingår 
inte i nettoomsättningen under försäljning i not 6. 
 
Nettoomsättning (Fakturering i samband med förmedling för annans räkning) 
De avgifter som eTRAVELi tar ut av kunden för själva bokningstjänsten och de eventuella provisioner 
som bolaget erhåller från reseproducenterna, redovisas som intäkter i samband med förmedling för 
annans räkning. I båda dessa fall står bolaget den fulla kreditrisken för de fakturerade beloppen, även 
om transportören och/eller producenten är fullt ansvarig gentemot resenären för själva transporten 
respektive resetjänsten.  
 
Tjänster och övriga intäkter 
Koncernens intäkter från försäljning av tjänster utgörs i huvudsak av intäkter, direkt eller indirekt, 
relaterade till försäljning av flygbiljetter. Exempel på detta är bokningsavgifter från kunder och/eller 
provisioner direkt från flygbolagen, volymprovisioner från flygbolagen och ersättningar från bolagets 
GDS:er. Intäkter erhålls också för förmedling av hotell och hyrbilar huvudsakligen genom provisioner 
från samarbetspartern. Andra indirekt relaterade intäkter till försäljning av flygresor är 
försäkringsprodukter, avbeställningsskydd och intäkter hänförliga till betalningstransaktioner. 
Koncernen erhåller också intäkter för annonsförsäljning på hemsidor. 
 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster i 
koncernens löpande verksamhet. Intäkter från försäljning av tjänster redovisas när det ekonomiska 
utfallet av tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget. 
 
Bonus som utgår i eTRAVELi:s kundlojalitetsprogram redovisas som en separat komponent i den 
försäljningstransaktion de tilldelas i den mån det är väsentligt. Kundbonus redovisas som en 
reducering av intäkterna.   
 
Intäkterna värderas till verkligt värde. Intäkter och kostnader för sålda tjänster nettoredovisas 
exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.  
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2.16 Leasing 
eTRAVELi är leasetagare 
Koncernen innehar leasingavtal avseende kopiatorer, kaffemaskiner och hyra av kontorslokaler.  
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren 
klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Samtliga leasingavtal har klassificerats som 
operationella leasingavtal i koncernen. 
 
2.17 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att rörelseresultatet justeras för 
transaktioner som inte medfört in eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och 
kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. 
 
2.18 Aktiekapital 
Stamaktier och preferensaktier klassificeras som eget kapital.  
 
2.19 Segmentsredovisning 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som 
lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den 
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I 
koncernen har denna funktion identifierats som den verkställande direktören.  
 
2.20 Moderföretagets redovisningsprinciper  
I samband med att eTRAVELi upprättar sin första koncernredovisning och har valt att upprätta denna 
enligt IFRS, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Övergång till redovisning enligt RFR 2 har inte givit någon effekt för moderföretaget. 
 
Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan. 
 
Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Resultaträkningen 
benämns dock rapport över totalresultat och övrigt totalresultat redovisas separat. Rapport över 
förändring av eget kapital följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner 
som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, 
främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital.  
 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.  
 
När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar 
redovisas i posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”.  
 
Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella klassificeras som operationella 
leasingavtal. 
 
Not 3 Finansiell riskhantering 
 
3.1 Finansiella riskfaktorer 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk 
(valutarisk och ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande 
riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar 
att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernen 
använder derivatinstrument såsom ränteswappar för att säkra viss riskexponering. Finans- och 
riskhanteringen sköts av företagets finansavdelning enligt principer som godkänts av styrelsen, för att 
minimera hanteringsrisker. Moderföretaget svarar, till större delar, för koncernens lånefinansiering, 
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valuta- och ränteriskhantering. Dotterbolaget European Travel Interactive Group Holding AB,  
fungerar som internbank för koncernföretagens finansiella transaktioner. Finansavdelningen, 
utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med koncernens ledning. 
 
a) Marknadsrisk 
 
 (i) Valutarisk 
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika 
valutaexponeringar, framförallt avseende EUR men också DKK, NOK och RUB (ryska rubel). 
Valutarisk uppstår främst genom redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i 
utlandsverksamheter.  
 
Transaktionsrisk 
Transaktionsrisk är risken för påverkan på koncernens nettoresultat och kassaflöde till följd av att 
värdet av redovisade tillgångar och skulder i utländska valutor och de kommersiella flödena i 
utländska valutor ändras vid förändringar i växelkurserna. Koncernen har positiva nettoflöden i andra 
valutor än SEK, dvs. främst i valutorna EUR, DKK och NOK. För att minska transaktionsexponeringen 
i kassaflödet och minska exponeringen av bolagets aktieägarvärde (Equity value), har koncernen lån i 
EUR.  
 
Under räkenskapsperioden 2013 uppgick valutakursdifferenser som redovisats i resultaträkningen till 
-34 833 ksek, varav - 30 850 ksek utgör orealiserade valutakursförluster på lån i EUR.  
 
Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 % i förhållande till EUR och DKK med 
alla andra variabler konstanta, skulle rörelseresultatet på årsbasis ha varit ca 17 000 ksek 
högre/lägre.  
 
Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 % i förhållande till EUR med alla andra 
variabler konstanta, skulle resultatet efter skatt på årsbasis ha varit ca 57 000 ksek lägre/högre främst 
på grund av orealiserade kursförluster/kursvinster på lån i EUR. 
 
Omräkningsrisk 
Koncernen har en risk vid omräkning av utländska dotterföretags nettotillgångar till 
konsolideringsvalutan svenska kronor (SEK). Utländska dotterföretag som bedriver verksamhet, finns 
i Finland, Holland och Norge. Valutaexponeringen som uppstår från nettotillgångarna i koncernens 
utlandsverksamheter hanteras huvudsakligen genom att moderbolaget har skulder i framförallt Euros. 
Påverkan på eget kapital är obetydlig då nettotillgångarna i de utländska dotterföretagen är 
obetydliga.  
 
(ii) Ränterisk 
Koncernen har räntebärande finansiella tillgångar och skulder vars förändringar kopplat till 
marknadsräntor påverkar resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten. Med ränterisk 
avses risken att förändringar i det allmänna ränteläget påverkar koncernens nettoresultat negativt. 
Koncernens ränterisk uppstår främst genom långfristig upplåning som löper med rörlig ränta. 
Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde och 
banktillgodohavanden med rörlig ränta. Under 2013 bestod koncernens upplåning av valutan EUR.  
 
Skulder till kreditinstitut till rörlig ränta uppgick per balansdagen till 80 millioner Euro eller 695 782 
ksek och koncernens likvida medel till 148 944 ksek, varav redovisningsmedel 37 659 ksek. En 
förändring av ränteläget med +/- 0,5 % skulle innebära en påverkan på räntenettot med ca +/- 3 500 
ksek. I mars 2014 har koncernen reducerat ränterisken genom att ingå ett ränteswapavtal löpande till 
den 29 mars 2016 motsvarande lånebelopp om 40 millioner Euros eller 347 890 ksek. Säkringen 
medför att den rörliga räntan genom detta omvandlas till en fast ränta, vilket minskar koncernens 
ränterisk på den långfristiga upplåningen. 
 
För mer information om obligationslånet se not 26. 
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b) Kreditrisk 
Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och 
tillgodohavanden hos banker samt utestående fordringar och avtalade transaktioner. Med kreditrisk 
avses risken för att koncernen inte erhåller betalningar enligt överenskommelse och/eller kommer att 
göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förbindelser. I de fall då ingen 
oberoende kreditbedömning finns, görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där dennes 
finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer. 
 
Kreditrisker i fordringar: 
Risken för att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga att betalning ej erhålls 
för fordringar, utgör en kreditrisk för genererad försäljning. Kundfordringar gentemot 
privatpersoner/företag förekommer i princip inte då huvuddelen av försäljningen betalas direkt via 
internetbank eller kreditkort. Koncernens fordringar består främst av fordringar gentemot andra 
företag och är främst hänförlig till fordringar avseende volymprovisioner och/eller 
marknadsföringsbidrag från flygbolag samt volymbaserade ersättningar från så kallade GDS: er som 
t.ex. Amadeus och Sabre. Ledningen gör kontinuerligt bedömningar utifrån fall till fall om det 
föreligger ett nedskrivningsbehov av fordringar. För att minska exponeringen avseende framtida 
volymåtaganden görs löpande reserveringar för bedömt utfall. 
 
Motpartens oförmåga att leverera tjänster: 
Vid försäljning av flygbiljetter agerar respektive juridisk enhet i koncernen som en agent åt 
flygbolagen. Själva flygbiljetten är ett avtal mellan resenären och flygbolaget. I det fall resenären 
betalat flygbiljetten till agenten med ett kreditkort och flygbolaget inte kan leverera tjänsten, kan 
agentens kortinlösande bank under vissa antaganden, kräva agenten på beloppet. Agenten får sedan 
rikta ett motkrav mot flygbolaget. Agenten har också ett ekonomiskt ansvar gentemot resenären i det 
fall agenten har sålt en paketliknande resa. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att minimera risken 
för att flygbolagen inte kan leverera avtalad tjänst till resenären. 
 
c) Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken för att koncernen saknar likvida medel för betalning av sina åtaganden 
avseende finansiella skulder. Målsättningen med företagets likviditetshantering är att minimera risken 
för att koncernen inte har tillräckliga likvida medel för att klara sina kommersiella åtaganden. 
Kassaflödesprognoser upprättas löpande av koncernen finansavdelning med rapportering till 
ledningen. Finansavdelningen följer noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv för att 
säkerställa att koncernen har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande 
verksamheten. Finansavdelningen säkerställer också att koncernen löpande bibehåller tillräckligt med 
utrymme för på avtalade kreditfaciliteter som inte utnyttjas så att koncernen inte bryter mot 
lånelimiter/lånevillkor (där tillämpligt) på några av koncernens lånefaciliteter. Överskottslikviditet i 
koncernens rörelsedrivande företag, överstigande den del som krävs för att hantera 
rörelsekapitalbehov, hanteras centralt inom koncernen. 
 
Koncernen har en så kallad ”Revolving Credit Facility ”om totalt 75 000 ksek, varav 23 000 ksek får 
utnyttjas för att finansiera svängningar i rörelsekapitalet eller garantiåttaganden. Inget av denna del 
har utnyttjas per 2013-12-31. Resterande 52 000 ksek är avsedda för garantiändamål.  
 
Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata finansiella skulder och nettoreglerade 
derivatinstrument som utgör finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår 
fram till den avtalsenliga förfallodagen. Derivatinstrument som utgör finansiella skulder ingår i 
analysen om deras avtalsenliga förfallodagar är väsentliga för att förstå tidpunkterna för framtida 
kassaflödena. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.  
 
 
Per 31 december 2013 
(KSEK) Mindre än 1 år  Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år 
Obligationslån   728 263  
Leverantörsskulder 26 715    
Redovisningsmedel 37 659    
Övriga kortfristiga skulder 1 537    
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3.2 Hantering av kapitalrisk 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin 
verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra 
intressenter.  
 
Koncernens optimala skuldsättning är inte definierad som ett bestämt nyckeltal, utan målsättningen 
är att ha en rimlig nivå på nettoskulden i förhållande till intjäningen i första han definierad som 
EBITDA. Koncernen anser inte att skuldsättningsgraden definierad som nettoskuld/eget kapital, är 
den bästa indikatorn för att definiera sin skuldsättningspolicy och optimera kapitalstrukturen ur ett 
aktieägarperspektiv, eftersom eget kapital kan påverkas av en rad faktorer som inte nödvändigtvis 
behöver påverka det långsiktiga aktieägarvärdet. Exempel på detta kan vara omräkningsdifferenser i 
eget kapital, vald finansieringsform och påverkan av andra faktorer som påverkar koncernens egna 
kapital men behöver inte påverka koncernens kassaflöde. 
Koncernens policy för att optimera kapitalstrukturen innehåller inga kortsiktiga kvantifierbara mål. 
Styrelsen och ledningen följer regelbundet upp bolagets nettoskuld, framtida kassaflöden, framtida 
planer och att koncernen samtidigt uppfyller villkoren i låneavtalen.  
 
Huvudsakliga kvantifierbara begränsade restriktionen återfinns i låneavtalen kopplade till koncernens 
”Revolving Credit Facility” och Företagsobligationen. Det finns framförallt begränsningar i avtalen 
kopplat till förutsättningar att ta upp nya lån. Exempel på detta är: 
- Räntebärande nettoskuld i relation till EBITDA  
- EBITDA i relation till finansiella betalningar (netto) 
 
Inga låneavtal reglerar specifikt skuldsättningsgraden mätt som nettoskuld i förhållande till eget 
kapital och/eller totalt kapital.  
 
3.3 Beräkning av verkligt värde 
 
Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar och övriga fordringar samt 
leverantörsskulder, redovisningsmedel och övriga skulder förutsätts motsvara deras verkliga värden, 
eftersom dessa poster är kortfristiga i sin natur.  
 
Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde samt finansiella tillgångar och 
skulder där upplysning krävs om det verkliga värdet, utifrån hur klassificeringen i verkligt 
värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt följande: 
 
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1) 
• Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, 
antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar) 
(nivå 2). 
• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. ej 
observerbara data) (nivå 3) 
 
Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder som antingen värderas till verkligt 
värde (ränteswappar) eller där upplysning krävs om det verkliga värdet (obligationslån) per 31 
december 2013. 
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Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 
Skulder     
Obligationslån  715 440 0 715 440 
Ränteswappar  1 968 0 1 968  
Summa skulder  717 408 0 717 408 
 
 
Moderföretaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 
Skulder     
Obligationslån  715 440 0 715 440 
Ränteswappar  0  0 
Summa skulder  715 440 0 715 440 
 
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade 
marknadspriser på balansdagen. En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, 
mäklare, industrigrupp, prissättningstjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och regelbundet 
tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och regelbundet förekommande 
marknadstransaktioner på armlängds avstånd. Det noterade marknadspris som används för 
koncernens finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen. Koncernen har inga finansiella instrument 
som klassificeras i nivå 1.  
 
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad (t.ex. OTC-derivat) 
fastställs med hjälp av värderingstekniker. Härvid används i så stor utsträckning som möjligt 
marknadsinformation då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik information används i så liten 
utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som krävs för verkligt värdevärderingen av 
ett instrument är observerbara återfinns instrumentet i nivå 2. Koncernens finansiella instrument som 
återfinns i nivå 2 utgörs av obligationslån och ränteswappar.  
 
I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras 
det berörda instrument i nivå 3. Koncernen har inga finansiella instrument som klassificeras i nivå 3.  
 
Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar  
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
behandlas i huvuddrag nedan. 
 
Förvärv med gemensamt bestämmande inflytande 
Under september 2013 förvärvade eTRAVELi, European Travel Interactive Group Holding AB med 
koncern. Transaktionen är en så kallad ”transaktion mellan företag under gemensamt bestämmande 
inflytande”.  IFRS 3 Rörelseförvärv undantar transaktioner som omfattar företag under gemensamt 
bestämmande inflytande. Under IFRS går det att argumentera för att såväl förvärvsmetoden i enlighet 
med IFRS 3 (verkligt värde) som historiska redovisade värden kan användas för transaktioner mellan 
företag under gemensamt bestämmande inflytande. Företagsledningen har valt att använda IFRS 3 
och kommer att tillämpa den valda principen konsekvent. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov goodwill och varumärken med obestämbar livslängd 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill och varumärken 
med obestämbar livslängd, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2.6 
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. 
För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras. Nedskrivningsprövningen genomförs per 
kassagenererande enhet för goodwill och för respektive tillgång för varumärken. 
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Koncernen bildades per 2013-09-23 och har redovisats i enlighet med IFRS 3 vilket medför att 
transaktionspriset fastställdes till verkligt värde. Då transaktionen har skett så nära inpå årsskiftet och 
det är inga förändringar i bedömningarna avseende de underliggande kassaflödena i verksamheten 
anses transaktionspriset motsvara återvinningsvärdet. 
 
Värdering av underskottsavdrag 
Koncernen undersöker årligen ifall det är tillämpligt att aktivera uppskjutna skattefordringar avseende 
årets skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas endast för 
underskottsavdrag för vilka det är sannolikt att de kan nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott 
och mot skattepliktiga temporära skillnader.  
 
Bedömningar av fordringar 
Koncernens fordringar består bland annat av fordringar gentemot flygbolag avseende 
volymprovisioner och/eller marknadsföringsbidrag. Dessa fordringar baseras huvudsakligen på 
bedömningar av bokade flygbiljetter och tidpunkt för framtida avresa. Ledningen gör kontinuerligt 
bedömningar utifrån fall till fall om det föreligger ett nedskrivningsbehov av dessa fordringar.  
 
Not 5 Segmentinformation 
Den verkställande direktören är koncernens högste verkställande beslutsfattare. Företagsledningen 
har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den verkställande 
direktören och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat.  
 
Den verkställande direktören bedömer verksamheten utifrån ett geografiskt perspektiv på segmenten 
Nordic (Sverige, Norge Danmark och Finland) och New Markets (Tyskland, Nederländerna och 
Ryssland). 
 
Fördelningen av resultat per segment sker till och med nettoomsättning minus försäljningskostnader. 
Ingen uppdelning av tillgångar eller skulder sker per segment.  
 
Koncernövergripande information 
Koncernen har sitt säte i Sverige. Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor. De 
intäkter från externa parter som rapporteras till den verkställande direktören värderas på samma sätt 
som i resultaträkningen.  
 
Summa anläggningstillgångar, andra än finansiella instrument och uppskjutna skattefordringar som är 
lokaliserade i Sverige uppgår till 1 498 480 ksek och summan av sådana anläggningstillgångar 
lokaliserade i andra länder uppgår till 0 ksek. 
 
En uppdelning av intäkterna från alla tjänster ser ut som följer: 
 

 2013-09-23 – 
2013-12-31 

Analys av intäkter per intäktsslag:  
− Air 107 593 
− Non Air 37 800 
Summa 145 393 
 
 
 
 
  



eTRAVELi AB (publ)  35 (54) 
Org nr 556821-9694 
 

 
 

Intäkter 
Intäkter från transaktioner med andra rörelsesegment ser ut som följer: 
 
 2013-09-23 – 2013-12-31 

 Segmentens intäkter 
Segementens intäkter 

(mariginal) 
Nordic  123 278 111 772 
New Markets 22 115 18 443 
Summa 145 393 130 216 
  
Personalkostnader -22 446 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -243 
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar -18 823 
Övrigt -62 638 
Resultat före finansiella och skatt 26 066 
Finansiella poster-netto -60 998 
Resultat före skatt -34 932 
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Not 6 Nettoomsättningens fördelning 
 

 
 Koncernen  Moderföretaget 

 
2013-09-23 – 

2013-12-31  
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Nettoomsättning (Fakturering i 
samband med förmedling för annans 
räkning) 145 393  0 0 
Övrig fakturering 0  1 782 0 
Försäljning (fakturering för annans 
räkning) 1 511 307  0  
Total försäljning* 1 656 700  1 782 0 
 
* ) Värdet av förmedlade tjänster som kunder betalar till eTRAVELi. Ibland benämns detta som Fakturering för annans räkning 
eller ”Gross Sales”. 
 
 
Nettoomsättningen fördelar sig på typ av intäkter enligt följande: 

Koncernen 
2013-09-23 –

2013-12-31  
Försäljning av tjänster 145 393  
Koncernen totalt  145 393  
   

Moderföretaget 
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Försäljning av tjänster 1 782 0 
Moderföretaget totalt 1 782 0 
 
 
Not 7 Moderföretagets försäljning till och inköp från koncernföretag 
Moderföretaget har under året fakturerat dotterföretagen 1 782 ksek för koncerngemensamma 
tjänster.  
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Not 8 Ersättningar till revisorerna 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 
 
Koncernen 2013-09-23 – 

2013-12-31  
PwC    
   Revisionsuppdraget 363  
   Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 21  
   Skatterådgivning 378  
   Övriga tjänster 110  
Summa 872  
   
Koncernen totalt 872  
   
Moderföretaget 2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
PwC   
   Revisionsuppdraget 186 0 
   Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 75 0 
   Skatterådgivning 11 0 
   Övriga tjänster 341 0 
Summa 613 0 
   
Moderföretaget totalt 613 0 

 
 
Not 9 Ersättningar till anställda mm. 
 

Koncernen   
2013-09-23 – 

2013-12-31 
Löner och andra ersättningar 14 184 
Sociala avgifter 4 315 
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 1 551 
Koncernen totalt 20 051 
 
Löner och andra ersättningar samt sociala 
kostnader 2013-09-23 – 2013-12-31  

 

Löner och andra 
ersättningar (varav 

tantiem) 

Sociala avgifter 
(varav pensions-

kostnader) 
Styrelseledamöter, verkställande direktörer och 
andra ledande befattningshavare 1 809 780 (285) 
Övriga anställda 12 375 5 086 (1 266) 
Koncernen totalt 14 184 5 867 (1 551) 
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Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag) för 
styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare   

 2013-12-31 

  Antal på 
balansdagen Varav kvinnor 

Styrelseledamöter 6 1 
Verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare 7 1 

Koncernen totalt 13 2 

   
Moderföretaget 2013-01-01 –

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Löner och andra ersättningar 544 0 
Sociala avgifter 196 0 
Aktieoptioner som tilldelats styrelseledamöter och 
anställda 0 0 

Pensionskostnader– avgiftsbestämda planer 105 0 
Moderföretaget totalt 845 0 

 
Löner och andra 
ersättningar samt 
sociala kostnader 

2013-01-01 – 
2013-12-31 2012-01-01 – 2012-12-31 

  

Löner och 
andra 

ersättningar 
(varav 

tantiem) 

Sociala 
avgifter 

(varav 
pensions-

kostnader) 

Löner och 
andra 

ersättningar 
(varav tantiem) 

Sociala avgifter 
(varav pensions-

kostnader) 
Styrelseledamöter, 
verkställande direktörer 
och andra ledande 
befattningshavare 544(0) 301 (130) 0 (0) 0 (0) 
Övriga anställda 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Moderföretaget totalt 544 (0) 301  (130) 0 (0) 0 (0) 

 
Medelantal anställda med 
geografisk fördelning per 
land 2013-12-31 2012-12-31 

  Medelantal 
anställda 

Varav 
kvinnor 

Medelantal 
anställda Varav kvinnor 

Sverige 0,5 0 0 0 
Summa moderföretag 0,5 0 0 0 
     Dotterföretag     Sverige 129 92 0 0 
Finland 24 22 0 0 
Danmark 2 1 0 0 
Summa dotterföretag 153 115 0 0 
          
Koncernen totalt 154 115 0 0 

 
 
Könsfördelning för styrelse och 2013-12-31 2012-12-31 
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övriga ledande befattningshavare 
i moderföretaget 

 
Antal på 

balansdagen 
Varav män Antal på 

balansdagen 
Varav 

män 
Styrelseledamöter 6 5 7 7 
Verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare 2 2 0 0 
Moderföretaget totalt 7 6 7 7 
 
 
Not 10 Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader 
 
 Koncernen  Moderföretaget 

Övriga rörelseintäkter 
2013-09-23 – 

2013-12-31  
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Valutakursvinster 18  60 0 
Övrigt 0  0 0 
Summa övriga rörelseintäkter 18  60 0 

 
 Koncernen  Moderföretaget 

Övriga rörelsekostnader 
2013-09-23 – 

2013-12-31  
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Valutakursförluster 0  0 0 
Övrigt 0  0 0 
Summa övriga rörelsekostnader 0  0 0 
     
 
Not 11 Finansiella intäkter och kostnader/ Ränteintäkter och räntekostnader  
 
 Koncernen  Moderföretaget 

Finansiella intäkter/Ränteintäkter 
2013-09-23 – 

2013-12-31  
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 117  0 1 
Ränteintäkter på koncerninterna fordringar 0  9 150 0 
Summa finansiella intäkter/ränteintäkter 117  9 150 1 

 
 Koncernen  Moderföretaget 

Finansiella kostnader/Räntekostnader 
2013-09-23 – 

2013-12-31  
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Räntekostnader på obligationslån -12 829  -12 829 0 
Valutakursförluster på lån -34 851  -30 850 0 
Förändring i verkligt värde på derivatinstrument -
ränteswappar -1 968   0 
Övriga finansiella kostnader -11 467  -1 215 0 
Summa finansiella kostnader/räntekostnader -61 115  -44 894 0 
     
Summa finansiella poster – netto -60 998  -35 744 1 
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Not 12 Inkomstskatt/Skatt på årets resultat 
 
 Koncernen  Moderföretaget 
 2013-09-23 – 

2013-12-31  
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Aktuell skatt:     
Aktuell skatt på årets resultat 4 434  7 864 0 
Justeringar avseende tidigare år     
Summa aktuell skatt 4 434  7 864 0 
 
Uppskjuten skatt (se not 16) 115 866  0 0 
Uppkomst och återförande av temporära 
skillnader 1  -7 864 0 
Effekt av förändring av den svenska 
skattesatsen 0  0 0 
Summa uppskjuten skatt 115 867  -7 864 0 
 
 
 
Inkomstskatt     
 
Inkomstskatten på resultatet skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid 
användning av vägd genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen enligt 
följande: 
 
 Koncernen  Moderföretaget 
 2013-09-23 – 

2013-12-31  
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Resultat före skatt -34 932  -35 744 -5 
Inkomstskatt beräknad enligt nationella 
skattesatser gällande före resultat i respektive 
land  -7 685  -7 864 0 
Skatteeffekter av:     

- Ej skattepliktiga intäkter -33    
- Ej avdragsgilla kostnader 3 239    
- Utländska skattesatser 45    

Justering avseende tidigare år 0    
Skattekostnad  -4 434  -7 864  

 
Vägd genomsnittlig skattesats för Koncernen är 22% och Moderföretaget är 22 % (26,3%).  
 
Not 13 Valutakursdifferenser 
Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande: 
 
 Koncernen  Moderföretaget 
 2013-09-23 – 

2013-12-31  
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Valutakursdifferenser kundfordringar och levskulder 18  60 0 

  Valutadifferenser i finansiella poster netto -34 851  -30 910 0 
Summa valutakursdifferenser i resultaträkningen -34 833  -30 850 0 
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Not 14 Immateriella tillgångar 
 
Koncernen  

Goodwill 
IT-

Plattform Kunddatabas Varumärken Summa 
Per 23 september 2013       
Anskaffningsvärde 0 0 0 0 0 
Ingående redovisat värde 0 0 0 0 0 
       
Räkenskapsåret 2013      
Ingående redovisat värde 0 0 0 0 0 
Inköp genom förvärv av dotterbolag 972 994 257 717 103 200 179 983 1 513 894 
Avskrivningar  0 -9 020 -8 514 0 -17 534 
Utgående redovisat värde 972 994 248 697 94 686 179 983 1 496 360 
       
Per 31 december 2013      
Anskaffningsvärde 0 0 0 0 0 
Inköp genom förvärv av dotterbolag 972 994 257 717 103 200 179 983 1 513 894 
Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar 0  -9 020 -8 514 0 -17 534 
Utgående redovisat värde 972 994 248 697 94 686 179 983 1 496 360 
 
 
Not 15 Materiella anläggningstillgångar 
 
Koncernen  Inventarier, verktyg 

och installationer 
Summa 

Per 23 september 2013    
Anskaffningsvärde  0 0 
Ingående redovisat värde 0 0 
    
Räkenskapsåret 2013   
Ingående redovisat värde 0 0 
Inköp genom förvärv av dotterbolag 1 720 1 720 
Inköp 2 116 2 116 
Försäljning och utrangeringar -387 -387 
Omklassificeringar -1 086 -1 086 
Omräkningsdifferenser 0 0 
Avskrivningar  -243 -243 
Nedskrivningar 0 0 
Utgående redovisat värde 2 120 2 120 
    
Per 31 december 2013   
Anskaffningsvärde  0 0 
Inköp genom förvärv av dotterbolag 1 720 1 720 
Inköp 2 116 2 116 
Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar -1 716 -1 716 
Utgående redovisat värde 2 120 2 120 
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Not 16 Uppskjuten skatt 

 
 Koncernen  Moderföretaget 

 
2013-09-23 – 

2013-12-31  
2013-01-01 – 

2013-12-31 
2012-01-01 – 

2012-12-31 
Uppskjuten skattekostnad 
avseende temporära skillnader -5 433    
Uppskjuten skatteintäkt avseende 
temporära skillnader 11 722  7 864  
Summa uppskjuten skatt i  
Resultaträkningen 6 279  7 864  
 
 

Uppskjutna skattefordringar och – skulder fördelas enligt följande: Koncernen 
Uppskjutna skattefordringar 2013-12-31 
 Uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas efter mer än 12 månader 0 
 Uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas inom 12 månader 7 864 
Summa uppskjutna skattefordringar 7 864 
  
Uppskjutna skatteskulder  
 Uppskjutna skatteskulder som ska utnyttjas efter mer än 12 månader -108 300 
 Uppskjutna skatteskulder som ska utnyttjas inom 12 månader. -15 430 
Summa uppskjutna skatteskulder -123 730 
  
Uppskjutna skatteskulder/fordringar (netto) -115 866 
 
Förändring i uppskjutna skattefordringar och – skulder under året, som har redovisats i 
resultaträkningen, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterättsliga 
jurisdiktion, framgår nedan: 
 

Uppskjutna skatteskulder   
Obeskattade 

reserver. 
Förvärvade 

immateriella tillg Summa 
Per 23 september 2013   0 0 0 
Ökning genom företagsförvärv 3 567 118 578 122 145 
Redovisat i resultaträkningen 5 443 -3 858 1 585 
Per 31 december 2013   9 010 114 720 123 730 
  
Uppskjutna 
skattefordringar 

 

Underskotts 
avdrag Övrigt Summa 

Per 23 september 2013  0 0 0 
Redovisat i resultaträkningen  7 864 0 7 864 
Per 31 december 2013  7 864 0 7 864 
 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som 
det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. 
Underskottsavdrag förfaller inte vid någon given tidpunkt.  
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Not 17 Andelar i koncernföretag 
 
Moderföretaget   2013-12-31 2012-12-31 
Ingående anskaffningsvärde  0 0 
Årets anskaffning  1 227 053 0 
Ackumulerade nedskrivningar    
Ingående nedskrivningar    
Årets nedskrivningar    
Utgående redovisat värde  1 227 053 0 
 
 
Moderföretaget innehar andelar i följande 
dotterföretag:      
Namn Organisations-

nummer 
Säte Kapital-

andel 
Antal aktier Redovisat värde 

2013-12-31 2012-12-31 
European Travel Interactive 
Group Holding AB 

556759-6233 
 

Stockholm, SE 
 

100% 
 

1 296 629 
 

1 227 053 
 

0 
 

Summa     1 227 053 0 
 
 
Koncernen       
Företag       Org nr Säte Kapitalandel % 

European Travel Interactive Group Holding AB 
 

556759-6233 Stockholm, SE 100% 

European Travel Interactive Holding AB 
 

556762-3706 Stockholm, SE 100% 

European Travel Interactive AB 
  

556730-1543 Uppsala, SE 100% 

SRG Online AB 
  

556702-6447 Uppsala, SE 100% 

Seat24 Travel AB 
  

556584-4684 Uppsala, SE 100% 

     Svenska Resegruppen AB 
  

556409-9025 Uppsala, SE 100% 

        - Marco Polo Travel AS 
  

985 711 259 Oslo, NO 100% 

        - OY SRG Finland AB 
  

1925 453-7 Helsingfors, FI 100% 

        - SuperSaver Travel B.V 
  

30 184 817 Amsterdam, NL 100% 

        - SRG International Ltd 
  

C39915 Valetta, MT 99% 

        - Travelstart Scandinavia AB 
  

556795-0976 Stockholm, SE 100% 

     Scanworld Travelpartner AB 
  

556538-1265 Stockholm, SE 100% 
              

 
 
 
Rösträttsandelarna överensstämmer med kapitalandelarna. 
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Not 18 Finansiella instrument per kategori  
 
Tillgångar i balansräkningen  
 
 
Koncernen 

Tillgångar värderade 
till verkligt värde via 

resultaträkningen 
Lånefordringar och 

kundfordringar Summa 
31 december 2013    
Övriga långfristiga fordringar 0 3 046 3 046 
Kundfordringar 0 20 730 20 730 
Övriga fordringar  0 0 0 
Derivatinstrument 0 0 0 
Likvida medel 0 148 944 148 944 
Summa 0 172 720 172 720 
    
Moderföretaget    
Fordringar hos koncernföretag 0 261 564 261 564 
Kassa och Bank 0 44 709 44 709 
Summa 0 306 273 306 273 
 
Skulder i balansräkningen  
 
 
Koncernen 

Skulder värderade 
till verkligt värde via 

resultaträkningen 
Övriga finansiella 

skulder Summa 
31 december 2013    
Obligationslån 0 695 782 695 782 
Leverantörsskulder 0 26 715 26 715 
Derivatinstrument 1 967 0 1 967 
Redovisningmedel 0 37 659 37 659 
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 
Summa 1 967 760 156 762 123 
    
Moderföretaget    
Obligationslån 0 695 782 695 782 
Leverantörsskulder 0 71 71 
Skulder till koncernföretag 0 42 754 42 754 
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 
Summa 0 738 607 738 607 
    
 
Not 19 Derivatinstrument  
 
 2013-12-31 

  Tillgångar Skulder 
Ränteswappar   
Nordea 963815  976 
Nordea 963812  991 
Kortfristig del  1 967 
   
 
Derivatinstrumenten klassificeras som omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder då löptiden på 
derivatinstrumenten understiger 12 månader. 
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Ränteswappar 
Det nominella beloppet för utestående ränteswappsavtal uppgick per 31 december 2013 till 127 235 
ksek. Vinster och förluster på ränteswappar redovisats i finansnettot (not 11). 
 
Not 20 Kundfordringar  
 
Koncernen  2013-12-31 
Kundfordringar 22 806 
Minus: reservering för osäkra fordringar -2 076 
Kundfordringar – netto 20 730 
 
Per den 31 december 2013 uppgick fullgoda kundfordringar till 20 730 ksek. 
 
Per den 31 december 2013 var kundfordringar uppgående till 11 970 ksek förfallna men utan att 
något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. 
 
Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan: 
 
  2013-12-31 
1-30 dagar 11 483 
31-60 dagar 165 
> 61 dagar 2 398 

Summa förfallna kundfordringar 14 046 
Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:  
  2013-12-31 
Per 23 september 0 
Reservering för osäkra fordringar  -2078 
Fordringar som har skrivits bort under året som ej 
indrivningsbara -8 
Återförda outnyttjade belopp 10 
Per 31 december -2 076 
 
Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten övriga 
externa kostnader i resultaträkningen. Några säkerheter eller andra garantier för de på balansdagen 
utestående kundfordringarna finns ej. 
 
Not 21 Övriga fordringar 
 
Koncernen 2013-12-31 
Skattefordran 1 502 
Momsfordran 16 374 
Fordran provisioner 6 457 
Fordran flygbolag 269 
Övriga fordringar 218 
Koncernen totalt 24 820 
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Not 22 Skulder till och fordringar hos koncernföretag 
 
Moderföretaget 2013-12-31 2012-12-31 
Kortfristiga skulder:   
European Travel Interactive AB 39 508 0 
European Travel Interactive Group Holding AB 1 313 0 
European Travel Interactive Holding AB 1 933 0 
Moderföretaget totalt 42 754 0 
 
 
Moderföretaget 2013-12-31 2012-12-31 
Långfristiga fordringar:   
European Travel Interactive Holding AB 261 564 0 
Kortfristiga fordringar:   
Svenska Resegruppen AB 10 000 0 
Seat 24 Travel AB 2 227 0 
European Travel Interactive Holding AB 553 0 
Moderföretaget totalt 274 344 0 
 
 
Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
 
Koncernen  2013-12-31  
Förutbetalda hyror 1 455  
Upplupna intäkter 20 128  
Övriga poster 61 004  
Koncernen totalt 82 588  
 
 
Not 24 Likvida medel/Kassa och bank 
 
Koncernen 2013-12-31  
Banktillgodohavanden 148 944  
Koncernen totalt  148 944  
   
Moderföretaget 2013-12-31 2012-12-31 
Banktillgodohavanden 44 709 90 
Moderföretaget totalt 44 709 90 
 
 
Not 25 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 
 
 Antal aktier 

(tusental) Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital Summa 
Per 23 september 2013 837 553 837 553 0 837 553 
Per 31 december 2013 837 553 837 553 0 837 553 
 
Aktiekapitalet består av 1 296 629 st A-aktier och 836 256 136 st B-aktier.  
Aktierna har ett röstvärde på 1 röst/aktie. 
Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda. 
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Not 26 Obligationslån 
 
Företagsobligationslånet om 80 miljoner euro (med motvärde i SEK om 695 782 000) förfaller till 
betalning på återbetalningsdagen 2017-09-27. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om 3 
månaders euriborränta (Euribor 3M) plus en marginal om 6,5%. Den rörliga räntan fastställs två 
bankdagar före varje ränteperiods början. Kupongräntan enligt obligationslånet betalas kvartalsvis i 
efterskott 27 mars, 27 juni, 27 september och 27 december. Obligationslånet styrs av svensk rätt och 
obligationerna har emitterats i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system för värdepapper vilket 
innebär att inga fysiska obligationer har emitterats. Obligationslånet är säkerställt genom 
pantförskrivning av vissa koncerninterna fordringar samt aktier i vissa större dotterbolag enligt vad 
som närmare framgår av villkoren för obligationslånet. Emittenten har rätt att förtidsinlösa hela eller 
delar av obligationslånet till vissa i förväg överenskomna nivåer av obligationernas nominella belopp. 
Vidare har emittenten rätt att förtidsinlösa obligationslånet upp till ett belopp om 28 miljoner euro om 
emittentens aktier noteras på en reglerad marknad. Dessutom har obligationsinnehavarna rätt att 
förtidsinlösa obligationslånet om vissa ägarförändringar inträffar till i förväg överenskomna nivåer av 
obligationernas nominella belopp enligt vad som närmare framgår av villkoren för obligationslånet. 
Obligationsinnehavarna företräds i olika frågor av Swedish Trustee AB som även håller den säkerhet 
som ställts av emittenten för obligationsinnehavarnas räkning. Obligationslånet innehåller ett villkor 
som säger att obligationerna ska noteras på NASDAQ OMX Stockholm inom 12 månader från 2013-
09-27. 
 
Not 27 Övriga långfristiga skulder 
 
Koncernen 2013-12-31  
Depositioner kunder 61  
Koncernen totalt 61  
   
 
 
Not 28 Övriga kortfristiga skulder 
 
Koncernen 2013-12-31  
Presentkort 220  
Skuld kunder 117  
Momsskuld 11 928  
Personalens källskatt 1 200  
Redovisningsmedel* 37 659  
Koncernen totalt 51 124  
 
 

   
Moderföretaget  2013-12-31 2012-12-31 
Momsskuld 327 0 
Personalens källskatt 76 0 
Moderföretaget totalt 403 0 
 
*Enligt SRF:s bedömning utgör mottagna betalningar för IATAförmedlade flygbiljetter 
redovisningsmedel men att resebyråerna kan sammanblanda dessa pengar med sin egen 
verksamhet så länge resebyrån är solvent. Dessa medel redovisas som likvida medel hos koncernen. 
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Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
Koncernen 2013-12-31  
Upplupna hotell- och biljettkostnader 30 693  
Personalrelaterade kostnader 7 841  
Upplupna räntekostnader 291  
Försäljningskostnader 11 927  
Förutbetalda intäkter 7 389  
Övriga poster 11 351  
Koncernen totalt 69 492  
   
Moderföretaget  2013-12-31 2012-12-31 
Personalrelaterade kostnader 468 0 
Upplupna räntekostnader 540 0 
Övriga poster 4 295 5 
Moderföretaget totalt 5 303 5 
 
 
Not 30 Ställda säkerheter  
 
Koncernen  2013-12-31  
Spärrade bankmedel 3 046  
Aktier i dotterbolag 1 224 451  
Koncernen totalt 1 227 497  
   
 
Moderföretaget 2013-12-31 2012-12-31 
Aktier i dotterbolag 1 227 053 Inga 
Fordringar hos koncernbolag 261 564 Inga 
Moderföretaget totalt 1 488 617 Inga 
 
 
 
Not 31 Ansvarsförbindelser 
 
 
Koncernen 2013-12-31  
Bankgaranti (IATA), SHB 6 278  
Bankgarantier (Travel Bonds) 60 863  
Övriga bankgarantier 45 121  
Generell borgen 671  
Koncernen totalt 112 933  
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Not 32 Leasingavtal  
Operationell leasing 
Koncernen innehar leasingavtal avseende kopiatorer, kaffemaskiner och hyra av kontorslokaler. 
 
Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal gällande vid 
rapport-periodens slut förfaller till betalning enligt följande: 
 
Koncernen  2013-12-31  
Inom ett år 5 496  
Senare än ett men inom fem år 10 403  
Senare än fem år 0  
Koncernen totalt 15 899  
 
Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskapsåret uppgått till 1 544 ksek. 
 
Kostnader för operationell leasing i moderföretaget har under räkenskapsåret uppgått till 0 ksek. 
 
 
 
Not 33 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
 
Samtliga av koncernens pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda då koncernen inte haft 
tillgång till information som gör det möjligt att redovisa denna plan som förmånsbestämd.  

De belopp som redovisats i resultaträkningen är följande: 
   
Koncernen 2013 2012 
Redovisning i resultaträkningen avseende: 
Kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner 1 551 0 
Summa resultaträkningen 1 551 0 
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Not 34 Övriga ej likviditetspåverkande poster 
 
Koncernen 2013-12-31  

Avskrivningar på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -19 065  
Vinst/förlust vid avyttring av materiella 
anläggningstillgångar -387  
Övrigt -1 627  
Koncernen totalt -21 079  
 
 
 
Not 35 Transaktioner med närstående  
 
Segulah IV L. P äger 74% av aktierna i moderföretaget eTRAVELi Holding AB och bedöms ha betydande 
inflytande över koncernen. Det finns ingen enskild ägare som direkt eller indirekt kontrollerar mer än 25 % av 
röster/kapital i Segulah IV L.P. 
 
För resterande 26 % av aktierna äger ingen enskild ägare direkt eller indirekt mer än 11 % av aktierna och 
bedöms inte ha något betydande inflytande över koncernen.  
 
Andra närstående parter är samtliga dotterföretag inom koncernen samt ledande befattningshavare i 
koncernen, d.v.s. styrelsen och företagsledningen, samt dess familjemedlemmar.  
Ingen försäljning av betydande värde har skett till närstående under räkenskapsåret, förutom försäljning 
mellan moderbolag och dotterföretag 
    
Följande transaktioner har skett med närstående:   
   
   
(a) Köp av tjänster   
 2013-09-23 –2013-12-31  

- Köp av tjänster:   
- Ledande befattningshavare (konsulttjänster) 167   
- Andra närstående till Segulah IV L.P (konsulttjänster) 5 534  

 Summa 5 701  
  
Varor och tjänster köps och säljs till dotterföretag på normala kommersiella villkor.  
Tjänsterna köps på normala kommersiella villkor på affärsmässig grund.  
 
(b) Ersättning till ledande befattningshavare 
 
 Ledande befattningshavare har erhållit följande ersättningar: 

  
2013-09-23—

2013-12-31  
Löner och andra kortfristiga ersättningar 5 802  
Ersättningar vid uppsägning 0  
Ersättningar efter avslutad anställning 0  
Andra långfristiga ersättningar 0  
Aktierelaterade ersättningar 0  
 Summa 5 802  
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(c) Förvärv av aktier i European Travel Interactive Grouop Holding AB 
Koncernen har som framgår av bland annat förvaltningsberättelsen bildats genom en intern 
aktieöverlåtelse där bolaget under året förvärvat samtliga aktier i European Travel Interactive 
Grouop Holding AB med en fullständig ägarkontinuitet.  Bland säljarna fanns närstående parter som 
huvudägare, styrelseledamöter och företagsledning. Transaktioner har skett till verkligt värde.  

 
Riktlinjer 
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt företagsstämmans beslut.  
 
Till ledningen har företagsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning. 
 
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs huvudsakligen av grundlön. 
  
Med andra ledande befattningshavare avses de sex personer som tillsammans med verkställande direktören 
utgör koncernledningen.  
 
Villkor för VD 
VD har uppburit en fast grundlön. Det finns inget avtal om bonus. 
Uppsägningstid från bolagets sida är 12 månader och från VD:s sida 6 månader. Det finns inget avtal om 
avgångsvederlag. 
 
Pensioner 
VD erhåller pension enligt bolagets generella pensionspolicy. På årslön upp till 7,5 Inkomstbelopp utgår 4,5 % 
och över 7,5 Inkomstbelopp utgår 30 %. 
 
Ersättningar till övriga ledande befattningshavare 
Av Moderföretagets löner och ersättningar avser VD 287 ksek.  
 
Av dotterföretagets löner och ersättningar avser VD 0 ksek och styrelsen 0 ksek.  

 
Ersättningar och övriga förmåner 2013 
 

      
 Grundlön/ 

Styrelse-
arvode 

Rörlig 
ersättning 

Övriga 
förmåner  

Pensions-
kostnad Summa 

Styrelseordförande  
Erik Strand 61 0 0 0 61 
Styrelseledamot  
Percy Calissendorf 34 0 0 0 34 
Styrelseledamot 
Mathias Hedlund 34 0 0 0 34 
Styrelseledamot      
Eivor Andersson 34 0 0 0 34 
Styrelseledamot      
Jarl Söderman 34 0 0 0 34 
Styrelseledamot      
Marcus Jansson 34 0 0 0 34 
VD  
Ralph Axelson 287 0 0 60 347 
Andra ledande 
befattningshavare (6 
personer) 1 290 0 0 225 1 515 
      
Summa 1 809 0 0 285 2 093 
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Not 36 
Den 23september 2013 förvärvade eTraveli, European Travel Incentive Group Holding AB med 
koncern. Transaktionen är en så kallad ”transaktion mellan företag under gemensamt bestämmande 
inflytande”.  IFRS 3 Rörelseförvärv undantar transaktioner som omfattar företag under gemensamt 
bestämmande inflytande.  
 
Företagsledningen har valt att tillämpa IFRS 3 Rörelseförvärv avseende förvärvet av , European Travel 
Incentive Group Holding.  
 
Den goodwill på 972 994 ksek som uppstår genom förvärvet hänför sig till företagets 
marknadsposition, leverantörs relationer samt framtida teknologi och kund relationer. 
 
Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning. Nedanstående 
tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för European Travel Interactive Group Holding AB samt 
verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder och innehav utan bestämmande 
inflytande som redovisas på förvärvsdagen. 
 
Köpeskilling per 23 september 2013   
Apportemission 837 053 
Likvida medel 390 000 
 Summa köpeskilling 1 227 053 
  
Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder   
Likvida medel 162 464 
Materiella anläggningstillgångar 1 927 
Varumärken (ingår i immateriella tillgångar) 179 983 
It plattform (ingår i immateriella tillgångar) 257 717 
Kunddatabas (ingår i immateriella tillgångar) 103 200 
Kundfordringar och andra fordringar 106 984 
Leverantörsskulder och andra skulder -439 218 
Uppskjutna skatteskulder -118 998 
Summa identifierbara nettotillgångar  254 059 
  
Goodwill 972 994 
   1 227 053 
   
 
Förvärvsrelaterade kostnader om 0 ksek ingår i administrativa kostnader i koncernens resultaträkning 
för räkenskapsåret 2013.  
 
Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar är 106 984 ksek och inkluderar kundfordringar 
med ett verkligt värde på 15 243 ksek. Det avtalsenliga bruttobeloppet för förfallna kundfordringar är 
12 657 ksek, varav 0 ksek sannolikt inte kan drivas in. 
 
Bruttoresultat (Net revenue) * från European Travel Interactive Group Holding AB som ingår i 
koncernens resultaträkning sedan 23 september  2013 uppgår till 130 200 ksek. European Travel 
Interactive Group Holding AB bidrog också med ett Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 45 
200 ksek för samma period. 
 
Om European Travel Interactive Group Holding AB skulle ha konsoliderats från 1 januari 2013, skulle 
koncernens resultaträkning visaett  Bruttoresultat (Net revenue) * på 492 300 ksek och ett 
Röresleresultat före avskrivningar (EBITDA) på 172 300 ksek. 
 
*) Bruttoresultat (Nettoomsättning – inköp varor och tjänster) 
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Not 37 Händelser efter balansdagen 
Förvärv av dotterbolag 
Den 1 januari 2014 förvärvade koncernen 100% av aktiekapitalet i Svenska Resenätverket AB för 90 
905 ksek och fick därmed ett bestämmande inflytande i Svenska Resenätverket AB, en metaaktör 
verksam i Europa. Som ett resultat av förvärvet förväntas koncernen öka sin närvaro på dessa 
marknader. Bolaget förväntas också minska sina kostnader genom synergieffekter.  

 
Köpeskilling per 1 januari 2014   
Likvida medel 90 905 
Summa erlagd köpeskilling  90 905 
 
 
Redovisade belopp på identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder   
Likvida medel 2 817 
Materiella anläggningstillgångar 234 
Immateriella tillgångar 2 653 
Finansiella tillgångar som kan säljas  100 
Kundfordringar och andra fordringar 9 576 
Leverantörsskulder och andra skulder -5 294 
Uppskjutna skatteskulder  -518 
Summa identifierbara nettotillgångar  9 568 
  
Goodwill 81 337 
  90 905 
 
 
Förvärvsrelaterade kostnader uppgick till 1 509 ksek.  
 
 
Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar är 9 576 tkr och inkluderar kundfordringar med 
ett verkligt värde på 6 850 tkr. 
 
Verkligt värde på förvärvade identifierbara immateriella tillgångar på 2 653 tkr (inklusive varumärken 
och licenser) liksom goodwill om 81 337 tkr är provisoriskt i avvaktan på slutlig värdering av dessa 
tillgångar. 
 
Ny VD och ledningsgrupp 
En ny ledningsgrupp bildades i februari 2014. Nuvarande VD Ralph Axelson bytte position till vVD 
och fokuserar på strategiska frågor, samtidigt tillträdde Mathias Hedlund som ny VD from 1 Mars, 
2014. 
 
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 
den 30 april 2014 för fastställelse. 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande 
bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. 
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över 
utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför. 
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Stockholm 2014-04-11 
!
! 
!_____________________ _____________________ 

!  
Erik Strand Mathias Hedlund 
Styrelseordförande Verkställande direktör 

  
  
  
____________________ _____________________ 

!  
Eivor Andersson Percival Calissendorff 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

  
  
  
____________________ _____________________ 

!  
Marcus Jansson Jarl Söderman 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

  
  
  
Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-04-11 

  
  
PricewaterhouseCoopers AB 

  
  
  
____________________  
Leonard Daun 
Auktoriserad revisor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i eTRAVELi AB (publ), org.nr 556821-9694 

 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för eTRAVELi AB (publ) för år 2013. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 6-54. 

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 
årsredovisningslagen 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 oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 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 årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar 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 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, 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 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 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 avseenden 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. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

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

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 beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för eTRAVELi AB för år 2013. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets förlust och om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets förlust har vi granskat 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 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

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

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Uppsala den 11 april 2014 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Leonard Daun 

Auktoriserad revisor 


