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FJÄRDE KVARTALET 2018   JANUARI – DECEMBER 2018 

▪ Intäkterna uppgick till 1 654 MSEK (1 624), en ökning 

med 2% 

▪ Rörelseresultatet uppgick till -148 MSEK (27). I 

resultatet ingår en nedskrivning av goodwill om 152 

MSEK avseende den finska verksamheten och 

jämförelsestörande poster om -15 MSEK (-17) 

▪ EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till  

53 MSEK (74) och motsvarande marginal till 3,2% (4,6) 

▪ Periodens resultat uppgick till -178 MSEK (0)  

▪ Resultat per aktie före och efter utspädning var -53,41 

SEK (-3,31) 

▪ Periodens kassaflöde uppgick till 21 MSEK (46) 

▪ Ett nytt publikt avtal har slutits med Stockholms läns 

landsting avseende 2019 – 2022 (med option till ett års 

förlängning) samt ett i Oslo avseende 2019 – 2020 

(med option till två års förlängning)  

 
 
 

  ▪ Intäkterna uppgick till 6 217 MSEK (5 968), en ökning 

med 4% 

▪ Rörelseresultatet uppgick till -121 MSEK (51). I 

resultatet ingår en nedskrivning av goodwill om 152 

MSEK avseende den finska verksamheten samt 

jämförelsestörande poster om -77 MSEK (-51) 

▪ EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till 239 

MSEK (218) och motsvarande marginal till 3,8% (3,7) 

▪ Periodens resultat uppgick till -214 (-73)  

▪ Resultat per aktie före och efter utspädning var -73,59 

SEK (-34,02) 

▪ Periodens kassaflöde uppgick till -6 MSEK (-20) 

▪ Peter Viinapuu tillträdde som VD och koncernchef i 

januari 

▪ Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Koncernen i sammandrag*  

 
*För definitioner se sid 24.  

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec % Jan-Dec Jan-Dec %

Intäkter 1 654 1 624 2% 6 217 5 968 4%

  -Transportintäkter 1 448 1 412 3% 5 385 5 145 5%

  -Avtalsintäkter 162 163 -1% 648 636 2%

  -Övriga intäkter 44 49 -10% 184 187 -2%

Organisk tillväxt % -2,2% - -3,6% -

Rörelseresultat -148 27 -652% -121 51 -339%

Rörelsemarginal % -8,9% 1,6% - -2,0% 0,9% -

EBITDA före jämförelsestörande poster 73 97 -25% 330 301 10%

EBITA före jämförelsestörande poster 53 74 -29% 239 218 10%

EBITA marginal före jämförelsestörande poster % 3,2% 4,6% - 3,8% 3,7% -

Jämförelsestörande poster -15 -17 -11% -77 -51 50%

EBITA 37 57 -35% 162 167 -3%

EBITA marginal % 2,3% 3,5% - 2,6% 2,8% -

Periodens resultat -178 0 - -214 -73 193%

Resultat per aktie före utspädning, SEK -53,41 -3,31 1513% -73,59 -34,02 116%

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -53,41 -3,31 1513% -73,59 -34,02 116%

Periodens kassaflöde 21 46 -55% -6 -20 -69%

Nettoskuldsättning/EBITDA före jämförelsestörande poster R12, 

ggr
4,8 5,1 -6% 4,8 5,1 -6%
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VD har ordet    

Viktiga steg mot målbilden – ”ett 

taxiföretag i världsklass”! 
Cabonline är Nordens ledande aktör inom taxi med 

mer än 5 300 taxibilar som körs under något av våra 

varumärken i Sverige, Norge och Finland. I Sverige 

har vi en marknadsandel om cirka 26 procent av 

antalet registrerade taxibilar och i Norden är 

motsvarande andel cirka 13 procent. Dessa 

marknadsandelar är en bra indikator på att det 

fortsatt finns en mycket god tillväxtpotential för 

Cabonline i alla de nordiska länderna.  

Under 2018 har vi tagit flera viktiga steg på väg mot 

vår målbild – ”ett taxiföretag i världsklass”. Vi har 

formulerat en ny affärsplan och strategi för att 

ytterligare stärka vår position och för fortsatt tillväxt 

på den nordiska marknaden. I detta arbete har vi lagt 

stort fokus på att forma en effektiv och skalbar 

plattform och organisation. Vi har även genomfört 

ett målinriktat kvalitetsarbete för att bli en ännu 

attraktivare samarbetspartner för åkare, förare och 

givetvis för våra kunder.  

För vår affär har insatserna redan börjat ge mätbara 

effekter. Under året har vi infört ett systematiskt 

arbetssätt för att följa upp kundernas upplevelse av 

själva taxiresan och bedömning av både bilens skick 

och förarens sätt att bemöta resenärerna och köra 

bilen. Vi ser att dessa nyckeltal, steg för steg, har 

förstärkts under 2018 och vi hade ett utfall på 4,4 på 

en skala 1–5 vid årets utgång, vilket motsvara cirka 5 

procents förbättring under året. Under 2018 vann vi 

ett antal betydelsefulla offentliga upphandlingar i 

såväl Sverige som Norge. Dessa upphandlingar har vi 

inte vunnit på lägsta pris utan där har de upp-

handlande myndigheterna utvärderat inkomna 

anbud som kombination av pris och kvalitet. Som en 

effekt av att vi uppnått högsta kvalitetsvärdering 

bland inkomna anbud så har vi fått upp prisnivåerna 

jämfört med tidigare, vilket gynnar våra åkare och 

förare och samtidigt ytterligare stärker förut-

sättningarna för en god kvalitet i leveransen. 

Flertalet av dessa offentliga uppdrag löper mellan  

3 - 4 år och utgör en sund och stabil bas för våra 

intäkter framöver. Balansen mellan offentliga 

uppdrag och privata kunder är en viktig komponent i 

vår strategi. Utnyttjandegraden av bilarna blir hög 

och därmed blir vi en attraktiv samarbetspartner för  

 

 

 

åkare vilket i sin tur innebär en god tillgänglighet av 

taxibilar för våra kunder. 

Under högkonjunkturer upplever vi generellt 

utmaningar kring att rekrytera förare vilket specifikt 

blivit märkbart i Norge och Finland. Vi har 

kraftsamlat och implementerat en rad förändringar 

inom såväl själva rekryteringen som inom att säkra 

en effektivare utbildning. Vi kan nu se att dessa 

insatser börjat få effekter och att detta stabiliserats 

och att trenden börjat vända uppåt. 

Resultatmässigt utföll 2018 väl på koncernnivå där 

rörelseresultatet uppgick till -121 MSEK (51). 

Rörelseresultatet inkluderar dock en nedskrivning 

om -152 MSEK samt jämförelsestörande poister om  

-77 MSEK (-51). EBITA, före jämförelsestörande 

poster landade på 239 MSEK  – en ökning om 10 

procent jämfört med föregående år.  

Det har varit ett roligt och intensivt första år för mig 

som nytillträdd VD och koncernchef, liksom för alla 

medarbetare, åkare och förare i Cabonlines 

verksamhet. Förändringstakten är hög och vi ser en 

stor omställning av hela taxi-industrin – vilket skapar 

stora möjligheter och nya utmaningar. Därtill har vi 

på uppdrag av bolagets huvudägare H.I.G. Capital, 

som kommunicerades i delårsrapporten för andra 

kvartalet, arbetat med att förbereda koncernen för 

en eventuell ägarförändring där en notering på 

Nasdaq Stockholm utgör ett alternativ.   

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi 

tillsammans har skapat förutsättningarna för en 

effektiv organisation med en skalbar affärsplattform 

för framtiden. Dessa initiativ och satsningar har givit 

oss ett väldigt gott utgångsläge för en fortsatt 

lönsam tillväxt.  

Jag ser därför framtiden an med stor tillförsikt.  

 

Peter Viinapuu 

VD och koncernchef 



Cabonline Group Holding AB (publ)    4 (29) 
Bokslutskommuniké 2018 

Koncernens finansiella utveckling  

Fjärde kvartalet 
Intäkter och resultat 

Intäkterna ökade med 2% till 1 654 MSEK (1 624), 

en organisk minskning om 2,2%. Intäkterna ökade i 

Sverige med 6% som en följd av såväl organisk som 

förvärvsdriven tillväxt. Intäkterna i Norge minskade 

med 17% under kvartalet drivet av en negativ 

bilutveckling medan intäkterna i Finland var i linje 

med motsvarande kvartal föregående år. 

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet minskade till 

 -148 MSEK (27). Under kvartalet belastades 

rörelseresultatet med en nedskrivning av goodwill 

avseende den finska verksamheten om 152 MSEK 

och jämförelsestörande poster om -15 MSEK (-17). 

De jämförelsestörande posterna avser främst 

kostnader relaterade till strategisk rådgivning och 

förberedelser inför en möjlig ägarförändring.         

Se not 3. 

EBITA före jämförelsestörande poster minskade till 

53 MSEK (74). Ett starkt förbättrat resultat i Sverige 

som en följd av god lönsamhetsutveckling på 

offentliga kontrakt kunde inte kompensera en 

försämring i Finland till följd av lägre intäkter per bil 

samt högre kostnader för gemensamma funktioner, 

segment Övrigt. De högre kostnaderna var en följd 

av satsningar i syfte att skapa ett Cabonline med 

centrala processer och förbättrad kundtjänst. 

EBITA-marginalen före jämförelsestörande poster 

uppgick till 3,2% (4,6).   

EBITA uppgick till 37 MSEK (57).  

Finansiella poster 

Finansnettot uppgick till -26 MSEK (-23), varav 

huvuddelen utgörs av räntekostnader för bolagets 

utgivna obligation. 

Inkomstskatt 

Inkomstskatten uppgick till -4 MSEK (-4) och utgörs 

av nettot från bolagsskattekostnader samt positiva 

effekter från beräknade uppskjutna skatter. 

Januari - december 
Intäkter och resultat 

Intäkterna ökade med 4% till 6 217 MSEK (5 968), 

en organisk minskning om 3,6%. Intäkterna ökade i 

Sverige med 4% som en följd av förvärvsdriven 

tillväxt, medan de organiska intäkterna minskade 

något jämfört med föregående år. Intäkterna i 

Norge minskade med 10% till följd av färre antal 

anslutna taxibilar jämfört med föregående år, vilket 

gav en organisk intäktsminskning om 13,4%. 

Intäkterna i Finland ökade drivet av en helårseffekt 

av förvärven under 2017, medan de organiska 

intäkterna minskade med 7,8% jämfört med 

föregående år. 

Rörelseresultatet för perioden minskade till -121 

MSEK (51). Nedskrivningen av goodwill avseende 

den finska verksamheten under fjärde kvartalet om 

152 MSEK påverkade rörelseresultatet negativt. 

Dessutom belastas året med jämförelsestörande 

poster om -77 MSEK (-51). De jämförelsestörande 

posterna avser främst kostnader relaterade till 

strategisk rådgivning och förberedelser inför en 

möjlig ägarförändring. Se not 3. 

EBITA före jämförelsestörande poster ökade till 239 

MSEK (218), och EBITA-marginalen före 

jämförelsestörande poster uppgick till 3,8% (3,7).  

EBITA uppgick till 162 MSEK (167).  

 

Finansiella poster 

Finansnettot uppgick till -94 MSEK (-137). 

Finansnettot förbättrades jämfört med 2017 på 

grund av att jämförelseåret belastades med 

kostnader för omfinansiering i samband med 

utgivande av obligationslånet.   

 

Inkomstskatt 

Inkomstskatten uppgick till +2 MSEK (+13) och 

utgörs av nettot från bolagsskattekostnader samt 

positiva effekter från beräknade uppskjutna skatter. 

Finansiell ställning  
Nettoskulden uppgick till 1 574 MSEK per den 31 
december 2018 (1 549) och nettoskuld / EBITDA 
före jämförelsestörande poster, R12 till 4,8 ggr 
(5,1).  

Koncernen har ett utestående obligationslån med 
ett totalt utrymme om 2 000 MSEK. Per den 31 
december 2018 har 1 550 MSEK utnyttjats. Bolagets 
möjligheter att utnyttja resterande utrymme 
regleras i obligationsvillkoren. Obligationen är 
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noterad på Nasdaq Stockholm. Marknadsvärdet per 
den 31 december 2018 uppgick till 1 562 MSEK, och 
kursen var 100,75 SEK. 

Koncernen hade vid utgången av 2018 en 
garanterad kreditfacilitet (checkräkningskredit) 
motsvarande 200 MSEK (200), utnyttjad till 30 
MSEK (0).  

Kassaflöde 
Fjärde kvartalet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 78 MSEK (89) under det fjärde kvartalet. 
Minskningen i kassaflöde från löpande 
verksamheten före förändringar av rörelsekapital 
motverkas av ett högre kassaflöde från förändringar 
i rörelsekapital jämfört med fjärde kvartalet 
föregående år. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till -36 MSEK (-23). Högre investeringar i förvärv av 
rörelse / utbetalda tilläggsköpeskillingar förklarar 
ökningen jämfört med samma period föregående 
år. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till -22 MSEK (-20).  

 

 

Januari – december 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 149 MSEK (99) under 2018. Ökningen 
jämfört med föregående år förklaras framförallt av 
lägre betald skatt (21 MSEK) samt skillnad i 
kassaflöde från förändringar i rörelsekapital (29 
MSEK). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till -132 MSEK (-261) under 2018, främst 
utgörandes av investeringar i anläggningstillgångar 
samt utbetalda tilläggsköpeskillingar. Under 2017 
genomfördes ett antal större förvärv i Finland, 
vilket förklarar de jämförelsevis lägre 
investeringarna 2018.  

Investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgick sammanlagt till 45 
MSEK (59), och avser främst egenutvecklade system 
samt inköp av nytt taxametersystem. 

Rörelseförvärv och utbetalningar av tilläggs-
köpeskillingar har påverkar likviditeten negativt 
med -86 MSEK (-203). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till -23 MSEK (142). Omfinansieringen med 
upptagandet av en obligation samtidigt som 
banklån och säljarrevers återbetalades hade en 
positiv effekt på denna post 2017. Betalningar av 
finansiell leasing har ökat till 40 MSEK (29) vilket 
förklaras av en helårseffekt av leasingbetalningarna  
i  den finska verksamheten. 
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Utveckling per segment  

Sverige 

Segment Sverige sammanför beställare av taxiresor med taxitransportörer i ett effektivt franchisenätverk. 
Förmedling av resor sker åt såväl offentliga uppdragsgivare som företag och privatkunder under varumärkena 
TaxiKurir, Sverigetaxi och TopCab, samt en rad lokala varumärken. Utöver detta utförs även stödtjänster åt 
taxitransportörer såsom leasing av taxifordon och förmedling av taxiförsäkring. Inom segmentet bedrivs även i 
liten skala egen transportörsverksamhet. 
 

 

Fjärde kvartalet 
Externa intäkter ökade med 6% till 1 314 MSEK 
(1 236). Den organiska ökningen var 2,4% och drevs 
framförallt av en ökad intäkt per bil. Förvärven av 
Taxi Väst (kvartal 4, 2017) och Taxi 10000 (kvartal 3, 
2018) bidrog också till intäktsökningen. 
Avtalsintäkterna minskade med 1% som en följd av 
färre antal bilar jämfört med föregående år.  

Rörelseresultatet uppgick till -19 MSEK (0) och 
inkluderar jämförelsestörande poster om -103 
MSEK (-61). Jämförelsestörande poster inkluderar 
interna lednings- och administrationstjänster.  

EBITA före jämförelsestörande poster under fjärde 
kvartalet uppgick till 113 MSEK (84). Den goda 
resultatutvecklingen förklaras framförallt av en 
positiv prisutveckling på offentliga kontrakt som en 
följd av ökat kvalitetsfokus hos upphandlande 
parter. 
 
Under fjärde kvartalet fick Cabonline förtroendet av 
Stockholms läns landsting att fortsätta köra 
färdtjänsttaxi 2019 – 2022, (med option till ett års 
förlängning). Avtalsvärdet beräknas vara större än 
nuvarande kontrakt som en följd av en högre 
ersättning för utförda tjänster.  

Januari - december 
För helåret ökade externa intäkter med 4% till 
4 901 MSEK (4 701). Organiskt minskade intäkterna 
med 1,2% jämfört med 2017. Antalet bilar 
minskade samtidigt som intäkterna per bil ökade 
jämfört med föregående år. 

Rörelseresultatet uppgick till -4 MSEK (-22) och 
inkluderar jämförelsestörande poster om -290 
MSEK (-234). Jämförelsestörande poster inkluderar 
interna lednings- och administrationstjänster.  

För helåret uppgick EBITA före jämförelsestörande 
poster till 392 MSEK (301). Den positiva 
utvecklingen är främst en följd av en positiv 
prisutveckling avseende offentliga kontrakt samt 
förvärvad verksamhet.  

Utöver avtalet avseende färdtjänsten i Stockholm 
har ett antal andra viktiga kontrakt tecknats under 
2018. Dessa avser framförallt färdtjänsttaxi i övriga 
Sverige. De nya kontrakten förstärker Cabonlines 
konkurrenskraft och utgör en viktig bas för en stabil 
verksamhet under kommande år.  

 

 

Belopp i MSEK 2018 2017 2018 2017

Sverige Okt-Dec Okt-Dec % Jan-Dec Jan-Dec %

Intäkter 1 348 1 316 2% 5 041 4 859 4%

Intäkter (externa) 1 314 1 236 6% 4 901 4 701 4%

  -Transportintäkter 1 139 1 055 8% 4 194 4 009 5%

  -Avtalsintäkter 142 143 -1% 572 554 3%

  -Övriga intäkter 33 38 -13% 135 138 -2%

Organisk tillväxt % 2,4% - -1,2% -

Rörelseresultat -19 0 - -4 -22 -82%

Rörelsemarginal % -1,4% 0,0% - -0,1% -0,4% -

EBITDA före jämförelsestörande poster 122 98 24% 440 358 23%

EBITA före jämförelsestörande poster 113 84 34% 392 301 30%

EBITA marginal före jämförelsestörande poster % 8,4% 6,4% - 7,8% 6,2% -

Jämförelsestörande poster -103 -61 68% -290 -234 24%

EBITA 10 23 -58% 102 67 52%
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Norge 

Segment Norge sammanför beställare av taxiresor med taxitransportörer i ett effektivt franchisenätverk i Oslo 
men även i Bergen, Trondheim och Stavanger. Förmedling av resor sker åt såväl offentliga uppdragsgivare som 
företag och privatkunder. Verksamheten bedrivs under varumärket NorgesTaxi. 
 

 

Fjärde kvartalet 
Externa intäkter minskade med 17% till 213 MSEK 
(255) under fjärde kvartalet. Den organiska 
minskningen om 20,7% kompenserades delvis av 
valutaeffekter. De lägre intäkterna är en följd av ett 
lägre antal anslutna bilar jämfört med motsvarande 
period föregående år. Antalet anslutna bilar har 
minskat främst i Oslo som en följd av mindre 
attraktiva upphandlade avtal. Intäkterna per bil har 
varit stabila över perioden. 

Rörelseresultatet uppgick till -5 MSEK (-2) och 
inkluderar jämförelsestörander poster om -4 MSEK 
(0). 

EBITA före jämförelsestörande poster under fjärde 
kvartalet uppgick till 3 MSEK (3). En ökad lönsamhet 
på offentliga kontrakt motverkas av ett färre antal 
bilar och högre viten. 

Under kvartalet tecknades ett nytt avtal med Oslo 

Universitetssjukhus avseende färdtjänstkörningar i 

Osloregionen. Det nya avtalet, som gäller från mars 

2019 innebär en ökad volym och högre intäkter 

jämfört med nuvarande kontrakt. Avtalet förväntas 

ha en positiv effekt på bilutvecklingen i regionen.  

Januari - december 
För helåret minskade externa intäkter med 10 % till 
815 MSEK (909) till följd av färre antal anslutna bilar 
vilket också har lett till leveransproblem och högre 
viten på offentliga kontrakt. Den organiska 
minskningen om 13,4% har delvis kompenserats av 
valutaeffekter. Intäkterna per bil har varit stabila 
över perioden. 

Rörelseresultatet uppgick till -16 MSEK (-20) och 
inkluderar jämförelsestörande poster om -5 MSEK 
(-1). 

EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till 7 
MSEK (-1). En ökad lönsamhet på offentliga 
kontrakt, kombinerat med en minskad kostnadsbas 
driven av implementerade effektiviseringsprogram, 
förklarar den positiva resultatutvecklingen.  

 

 

 

Belopp i MSEK 2018 2017 2018 2017

Norge Okt-Dec Okt-Dec % Jan-Dec Jan-Dec %

Intäkter 213 255 -17% 815 909 -10%

Intäkter (externa) 213 255 -17% 815 909 -10%

  -Transportintäkter 194 234 -17% 739 824 -10%

  -Avtalsintäkter 19 20 -6% 74 82 -10%

  -Övriga intäkter 1 2 -70% 2 4 -48%

Organisk tillväxt -20,7% - -13,4% -

Rörelseresultat -5 -2 187% -16 -20 -20%

Rörelsemarginal % -2,3% -0,7% - -1,9% -2,2% -

EBITDA före jämförelsestörande poster 3 5 -25% 9 7 37%

EBITA före jämförelsestörande poster 3 3 1% 7 -1 -656%

EBITA marginal före jämförelsestörande poster % 1,4% 1,1% - 0,9% -0,1% -

Jämförelsestörande poster -4 0 879% -5 -1 300%

EBITA -1 3 -124% 2 -3 -160%
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Finland 

Segment Finland bedriver taxiverksamhet med såväl samarbetspartners som egen transportörsverksamhet i 
Helsingforsområdet samt i Uleåborg. Den egna transportörsverksamheten står för den största delen av 
intäkterna. Förmedling av resor sker främst åt företag och privatkunder men även åt offentliga uppdragsgivare. 
Verksamheten bedrivs under varumärkena Kovanen och FixuTaxi. 

 

 

Fjärde kvartalet 
Externa intäkter under det fjärde kvartalet uppgick 

till 87 MSEK (87). Intäkterna påverkades positivt av 

ett högre antal anslutna bilar och valutaeffekter. 

Intäkterna per bil minskade något jämfört med 

motsvarande period föregående år. Detta är 

framförallt en effekt av en förarbrist vilket leder till 

en lägre utnyttjandegrad av bilarna i den egna 

flottan. Den lägre utnyttjandegraden är huvud-

orsaken till den organiska intäktsminskningen om 

6,2%. 

Rörelseresultatet uppgick till -163 MSEK (2) och 

inkluderar jämförelsestörande poster om -1 MSEK 

(-8). 

EBITA före jämförelsestörande poster under fjärde 

kvartalet uppgick till -8 MSEK (12). Den negativa 

resultatutvecklingen är framförallt en effekt av 

sämre utnyttjandegrad av bilar i egen regi, vilka har 

höga fasta kostnader, samt ökade avskrivningar. 

 

Januari - december 
För helåret ökade externa intäkter till 329 MSEK 

(161). Ökningen är en helårseffekt av förvärven i 

Finland som genomfördes under andra och tredje 

kvartalet 2017. Den organiska intäktsminskningen 

om 8% beror i huvudsak på lägre utnyttjandegrad 

ev den egna flottan. 

Rörelseresultatet uppgick -180 MSEK (4) och 

inkluderar jämförelsestörande poster om -13 MSEK 

(-13). 

EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till -7 

MSEK (21). 2018 innehåller en helårseffekt av 

förvärven som genomfördes under 2017, medan 

lönsamheten i den underliggande verksamheten 

har försämrats främst på grund lägre utnyttjande-

grad av flottan som en följd av förarbristen. 

Cabonline arbetar intensivt med såväl nyrekrytering 

av förare som andra åtgärder i syfte att höja 

produktionen. 

Belopp i MSEK 2018 2017 2018 2017

Finland Okt-Dec Okt-Dec % Jan-Dec Jan-Dec %

Intäkter 87 87 0% 329 161 104%

Intäkter (externa) 87 87 0% 329 161 104%

  -Transportintäkter 81 81 0% 315 151 109%

  -Avtalsintäkter 1 0 - 1 0 -

  -Övriga intäkter 5 6 -27% 13 10 26%

Organisk tillväxt -6,2% - -7,8% -

Rörelseresultat -163 2 -9063% -180 4 -4463%

Rörelsemarginal % -187,1% 2,1% - -54,6% 2,6% -

EBITDA före jämförelsestörande poster -7 14 -151% 10 27 -63%

EBITA före jämförelsestörande poster -8 12 -170% -7 21 -131%

EBITA marginal före jämförelsestörande poster % -9,4% 13,4% - -2,0% 13,2% -

Jämförelsestörande poster -1 -8 -84% -13 -13 -3%

EBITA -9 4 -351% -20 8 -345%
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Övrigt 

Inom segment Övrigt samlas koncerngemensamma funktioner såsom ledningsfunktioner och administrativt stöd 
inom IT och ekonomi. Utveckling av teknik bedrivs inom segmentet, samt drift av callcenterverksamhet åt Sverige 
och Norge. 

 

 

Fjärde kvartalet 
Externa intäkter under det fjärde kvartalet uppgick 

till 39 MSEK (45). De minskade transportintäkterna 

förklaras framförallt av något minskade flöden 

genom centrala bokningskanaler för app- och web-

bokningar.  

Rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (25) och 

inkluderar jämförelsestörande poster om 92 MSEK 

(52). Jämförelsestörande poster inkluderar interna 

lednings- och administrationstjänster. 

EBITA före jämförelsestörande poster under fjärde 

kvartalet uppgick till -55 MSEK (-25). Den negativa 

resultatutvecklingen förklaras främst av högre 

kostnader för centrala funktioner.  

 

Januari - december 
För helåret minskade externa intäkter till 172 MSEK 

(196). Förklaringen till de minskade 

transportintäkterna är densamma som för fjärde 

kvartalet.  

Rörelseresultatet uppgick till 77 MSEK (89) och 

inkluderar jämförelsestörande poster om 231 MSEK 

(198). Jämförelsestörande poster inkluderar interna 

lednings- och administrationstjänster. 

EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till  

-154 MSEK (-103). Förstärkning och etablering av 

befintliga och nya koncerngemensamma funktioner  

har inneburit kostnadsökningar. Därtill har initiativ 

och satsningar inom kundtjänst i syfte att  höja 

kvaliteten även inneburit kostnadsökningar.  

  

Belopp i MSEK 2018 2017 2018 2017

Övrigt Okt-Dec Okt-Dec % Jan-Dec Jan-Dec %

Intäkter 178 152 17% 610 566 8%

Intäkter (externa) 39 45 -13% 172 196 -12%

  -Transportintäkter 34 42 -21% 137 161 -15%

  -Avtalsintäkter 0 0 - 0 0 -

  -Övriga intäkter 6 3 104% 34 35 -2%

Organisk tillväxt -13,5% - -12,3% -

Rörelseresultat 40 25 60% 77 89 -13%

Rörelsemarginal % 22,5% 16,4% - 12,6% 15,7% -

EBITDA före jämförelsestörande poster -45 -19 139% -130 -90 45%

EBITA före jämförelsestörande poster -55 -25 116% -154 -103 51%

EBITA marginal före jämförelsestörande poster % -30,7% -16,7% - -25,3% -18,1% -

Jämförelsestörande poster 92 52 78% 231 198 17%

EBITA 38 27 42% 77 95 -19%
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Övrig information  

Personal 
Antal anställda i koncernen vid periodens utgång 

uppgick till 1 400 (1 373).  

Moderbolaget 
Cabonline Group Holding AB (publ) är moderbolag i 

Cabonline Group Holding-koncernen. Verk-

samheten omfattar koncernledning samt 

finansiering av koncernens verksamhet. Intäkterna 

för fjärde kvartalet uppgick till 2 MSEK (0) och 

periodens resultat till 74 MSEK (50). För helåret 

uppgick intäkterna till 17 MSEK (0) och periodens 

resultat till 58 MSEK (36).  

Säsongsvariationer 
Normalt är efterfrågan lägre under 

sommarmånaderna dvs. under det tredje kvartalet. 

Tvister 
Sverigetaxi i Stockholm AB, som är ett helägt 

dotterbolag i Cabonline-koncernen, har en 

pågående tvist med en tidigare kund avseende 

utebliven betalning av utförda skoltransporter. 

Avtalet är nu avslutat. Tvistens värde uppgick vid 

domslutstillfället till 20,3 MSEK och Stockholms 

tingsrätt dömde den 9 mars 2018 till Sverigetaxi i 

Stockholm ABs fördel. Kopplat till tvisten redovisar 

bolaget en fordran om 17,9 MSEK samt en reserv 

om 5,0 MSEK för osäkra kundfordringar. Domen är 

överklagad. 

Ställda säkerheter och 

eventualförpliktelser 
Ställda säkerheter för moderbolaget 

Cabonline Group Holding AB (publ) har 

pantförskrivit sina aktier i Ixat Group Holding AB 

samt koncerninterna fordringar från Cabonline 

Group Holding AB (publ) som säkerhet för 

förpliktelser under obligationslånet. 

Ställda säkerheter för koncernen 

Utöver ovanstående pantförskrivning har följande 

tillgångar ställts som säkerhet i enlighet med 

obligationsvillkoren: 

i. Företagshypotek genom företagsinteckningar i 

koncernbolag. 

ii. Pant i driftstillbehor enligt norsk rätt i 

koncernbolag.  

iii. Pantsättning av registrerade varumärken.  

Karaktären och omfattningen av ställda säkerheter 

och eventualförpliktelser är oförändrade sedan 31 

december 2017. 

Årsstämma 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till 

aktieägarna.  

 

Årsstämman för 2018 kommer att hållas på 

Bolagets kontor den 24 april 2019. Kallelse till 

årsstämman 2018 finns tillgänglig på 

www.cabonline.com från och med den 27 mars 

2019.  

 

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på 

Cabonlines hemsida, www.cabonline.com, under 

vecka 14. 
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Koncernens resultaträkning

Koncernens rapport över totalresultatet

 

  

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Intäkter 1 654 1 624 6 217 5 968

Aktiverat arbete för egen räkning 6 6 25 30

Köpta transportkostnader -1 300 -1 299 -4 875 -4 878

Övriga externa kostnader -161 -114 -561 -427

Personalkostnader -140 -143 -548 -437

Övriga rörelsekostnader -1 6 -5 -6

Avskrivningar av anläggningstillgångar -53 -53 -223 -199

Nedskrivningar av goodwill -152 0 -152 0

Resultat från andel intresseföretag -0 0 0 1

Summa rörelsekostnader -1 801 -1 597 -6 338 -5 917

Rörelseresultat -148 27 -121 51

Finansiella intäkter 9 6 13 8

Finansiella kostnader -35 -28 -107 -145

Resultat från finansiella poster -26 -23 -94 -137

Resultat före skatt -174 4 -216 -86

Inkomstskatt -4 -4 2 13

Periodens resultat -178 0 -214 -73

Periodens resultat hänförligt till:     

Moderföretagets aktieägare -178 1 -214 -73

Innehav utan bestämmande inflyttande 0 -1 1 0

Summa periodens resultat -178 0 -214 -73

Resultat per aktie före utspädning, sek -53,41 -3,31 -73,59 -34,02

Resultat per aktie efter utspädning, sek -53,41 -3,31 -73,59 -34,02

Genomsnittligt antal utestående aktier 3 555 685 3 555 685 3 555 685 3 555 685

Antal utestående aktier vid periodens slut 3 555 685 3 555 685 3 555 685 3 555 685

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt- Dec Okt- Dec Jan-Dec Jan-Dec

Periodens resultat -178 0 -214 -73

Övrigt totalresultat:

Poster som kan omföras till periodens resultat

Periodens omräkningsdifferens -7 1 3 1

Periodens totalresultat -185 1 -211 -72

Periodens totalresultat hänförligt till:     

Moderföretagets aktieägare -185 2 -212 -72

Innehav utan bestämmande inflyttande 0 -1 1 0

Summa totalresultat för perioden -185 1 -211 -72
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Koncernens balansräkning 

 

 

 

Belopp i MSEK 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 693 1 931

Materiella anläggningstillgångar 173 169

Andelar i intresseföretag 3 3

Uppskjutna skattefordringar 9 0

Övriga finansiella fordringar 10 1

Summa anläggningstillgångar 1 889 2 104

Omsättningstillgångar

Varulager 4 9

Kundfordringar 264 290

Övriga fordringar 41 79

Kortfristiga räntebärande fordringar 20 0

Aktuella skattefordringar 24 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 77 87

Likvida medel 85 91

Summa omsättningstillgångar 515 555

SUMMA TILLGÅNGAR 2 404 2 660

Belopp i MSEK 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 4 4

Övrigt tillskjutet kapital 385 385

Reserver 4 1

Balanserat resultat inkl periodens resultat -411 -200

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare -18 191

Innehav utan bestämmande inflytande 6 8

Summa eget kapital -12 198

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 1 607 1 593

Uppskjutna skatteskulder 84 86

Övriga långfristiga skulder 14 3

Summa långfristiga skulder 1 705 1 681

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 73 47

Leverantörsskulder 107 91

Aktuella skatteskulder 26 0

Övriga skulder 105 141

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 401 501

Summa kortfristiga skulder 711 780

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 404 2 660
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 

 

Belopp i MSEK
Aktie-

kapital

Övrigt

tillskjutet

kapital Reserver*

Balanserat

resultat, inkl 

periodens 

resultat Summa

Innehav utan

bestämm-

ande

inflytande

Summa

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 4 352 0 -129 227 10 237

Totalresultat

Periodens resultat -73 -73 0 -73

Övrigt totalresultat 1 1 1

Summa totalresultat 0 0 1 -73 -73 0 -72

Transaktioner med aktieägare:

Aktieägartillskott 33 33 33

Förändring av minoritetens andel 3 3 -3 0

Utgående balans per 31 dec 2017 4 385 1 -200 191 8 198

Ingående balans per 1 januari 2018 4 385 1 -200 191 8 198

Totalresultat

Periodens resultat -214 -214 1 -214

Övrigt totalresultat 3 0 3 3

Summa totalresultat 0 0 3 -214 -212 1 -211

Transaktioner med aktieägare:

Förändring av minoritetens andel 3 3 -3

Utgående balans  per 31 dec 2018 4 385 4 -411 -18 6 -12

*Reserver avser i sin helhet 

omräkningsdifferenser
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Koncernens rapport över kassaflöden 

 

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat -148 27 -121 51

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 211 66 375 199

Betald ränta -22 -25 -98 -97

Erhållen ränta 0 1 2 4

Betald skatt -0 5 -20 -41

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 41 74 137 116

förändringar av rörelsekapital    

    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 0 -2 5 -5

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 34 16 54 -66

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 1 -47 53

Förändring i rörelsekapital 37 15 12 -17

Kassaflöde från den löpande verksamheten 78 89 149 99

Investeringsverksamheten    

Förvärv av rörelse 0 -7 -2 -203

Utbetald tilläggsköpeskilling -25 0 -84 0

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -11 -19 -45 -59

Förvärv av finansiella tillgångar 0 0 -1 -1

Avyttring av anläggningstillgångar 0 2 0 2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 -23 -132 -261

Finansieringsverksamheten

Betalning av finansiell leasing -7 -5 -40 -29

Upptagande av lån 0 0 0 1 560

Amortering av lån -4 -15 -13 -1 389

Utnyttjande av checkräkningskredit -11 0 30 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -22 -20 -23 142

    
Periodens kassaflöde 21 46 -6 -20

Likvida medel vid periodens början 66 48 91 113

Kursdifferens i likvida medel -2 -3 1 -2

Likvida medel vid periodens slut 85 91 85 91
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Moderbolagets resultaträkning 

 

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summan totalresultat 

överensstämmer med periodens resultat.   

 

 

 
 

 

 

  

2018 2017 2018 2017

Belopp I MSEK Okt- Dec Okt- Dec Jan-Dec Jan-Dec

Rörelsens intäkter 2 0 17 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -5 -0 -26 -1

Personalkostnader -2 -0 -7 -0

Rörelseresultat -5 -0 -16 -1

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 22 22 86 48

Räntekostnader och liknande resultatposter -24 -24 -94 -67

Resultat efter finansiella poster -7 -2 -23 -20

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag 122 76 122 76

Avsättning till periodiseringsfond -25 -10 -25 -10

Resultat före skatt 90 64 74 46

Skatt på periodens resultat -16 -14 -16 -10

Periodens resultat 74 50 58 36
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Moderbolagets balansräkning 

 

 

Belopp i MSEK 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 656 656

Summa finansiella anläggningstillgångar 656 656

Summa anläggningstillgångar 656 656

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 1 886 1 763

Övriga kortfristiga fordringar 5 0

Summa kortfristiga fordringar 1 891 1 763

Kassa och bank 0 0

Summa omsättningstillgångar 1 891 1 763

SUMMA TILLGÅNGAR 2 547 2 419

Belopp i MSEK 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4 4

Summa bundet eget kapital 4 4

Fritt eget kapital

Överkursfond 352 352

Balanserat resultat 22 -14

Periodens resultat 58 36

Summa fritt eget kapital 432 374

Summa eget kapital 436 378

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 34 10

Summa obeskattade reserver 34 10

Långfristiga skulder

Obligationslån 1 539 1 533

Checkräkningskredit 20 0

Summa långfristiga skulder 1 560 1 533

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 0

Skulder till koncernföretag 488 488

Aktuell skatteskuld 23 6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 5

Summa kortfrista skulder 518 499

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 547 2 419
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Nyckeltal 

 

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec % Jan-Dec Jan-Dec %

Intäkter 1 654 1 624 2% 6 217 5 968 4%

  -Transportintäkter 1 448 1 412 3% 5 385 5 145 5%

  -Avtalsintäkter 162 163 -1% 648 636 2%

  -Övriga intäkter 44 49 -10% 184 187 -2%

Organisk tillväxt % -2,2% - -3,6% -

Rörelseresultat -148 27 -652% -121 51 -339%

Rörelsemarginal % -8,9% 1,6% - -2,0% 0,9% -

EBITDA före jämförelsestörande poster 73 97 -25% 330 301 10%

EBITDA marginal före jämförelsestörande poster % 4,4% 6,0% - 5,3% 5,0% -

EBITDA 57 80 -28% 253 250 1%

EBITDA marginal % 3,5% 4,9% - 4,1% 4,2% -

EBITA före jämförelsestörande poster 53 74 -29% 239 218 10%

EBITA marginal före jämförelsestörande poster % 3,2% 4,6% - 3,8% 3,7% -

Jämförelsestörande poster -15 -17 -11% -77 -51 50%

EBITA 37 57 -35% 162 167 -3%

EBITA marginal % 2,3% 3,5% - 2,6% 2,8% -

Resultat före skatt -174 4 -4478% -216 -86 149%

Periodens resultat -178 0 - -214 -73 193%

Resultat per aktie före utspädning, SEK -53,41 -3,31 1513% -73,59 -34,02 116%

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -53,41 -3,31 1513% -73,59 -34,02 116%

Periodens kassaflöde 21 46 -55% -6 -20 -69%

Periodens resultat exkl avskrivningar på övervärden 7 30 -77% 70 43 62%

Resultat per aktie, exkl avskrivningar på övervärden, före 

utspädning, SEK -1,38 5,19 -126% 6,15 -1,35 -555%

Resultat per aktie, exkl avskrivningar på övervärden, efter 

utspädning, SEK -1,38 5,19 -126% 6,15 -1,35 -555%

Nettoskuld 1 574 1 549 2%

Nettoskuldsättning/EBITDA före jämförelsestörande poster R12, 

ggr
4,8 5,1 -6% 4,8 5,1 -6%

Rörelsekapital -196,0 -225,0 -13%

Investeringar, CAPEX 11 19 -42% 45 59 -24%

Kassaflödesgenerering exkl jämförelsestörande poster, R12 245 213 15% 245 213 15%

Kassaflödesgenerering, R12 % 84% 78% 84% 78%
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Segmentsöversikt 

 

Belopp i MSEK 2018 2017 2018 2017

Okt-Dec Okt-Dec % Jan-Dec Jan-Dec %
Intäkter (externa)

Sverige 1 314 1 236 6% 4 901 4 701 4%
Norge 213 255 -17% 815 909 -10%
Finland 87 87 0% 329 161 104%
Övrigt 39 45 -13% 172 196 -12%
Summa 1 654 1 624 2% 6 217 5 968 4%

Transportintäkter

Sverige 1 139 1 055 8% 4 194 4 009 5%
Norge 194 234 -17% 739 824 -10%
Finland 81 81 0% 315 151 109%
Övrigt 34 42 -21% 137 161 -15%
Summa 1 448 1 412 3% 5 385 5 145 5%

Avtalsintäkter

Sverige 142 143 -1% 572 554 3%
Norge 19 20 -6% 74 82 -10%
Finland 1 0 - 1 0 -
Övrigt 0 0 - 0 0 -
Summa 162 163 -1% 648 636 2%

Övriga intäkter

Sverige 33 38 -13% 135 138 -2%
Norge 1 2 -70% 2 4 -48%
Finland 5 6 -27% 13 10 26%
Övrigt 6 3 104% 34 35 -2%
Summa 44 49 -10% 184 187 -1%

Rörelseresultat

Sverige -19 0 -14113% -4 -22 -82%
Norge -5 -2 187% -16 -20 -20%
Finland -163 2 -9063% -180 4 -4463%
Övrigt 40 25 60% 77 89 -13%
Summa -148 27 -644% -121 51 -334%

EBITDA före jämförelsestörande poster

Sverige 122 98 24% 440 358 23%
Norge 3 5 -25% 9 7 37%
Finland -7 14 -151% 10 27 -63%
Övrigt -45 -19 139% -130 -90 45%
Summa 73 97 -25% 330 301 9%

EBITA före jämförelsestörande poster

Sverige 113 84 34% 392 301 30%
Norge 3 3 1% 7 -1 -656%
Finland -8 12 -170% -7 21 -131%
Övrigt -55 -25 116% -154 -103 51%
Summa 53 74 -29% 239 218 10%

Jämförelsestörande poster

Sverige -103 -61 68% -290 -234 24%
Norge -4 0 879% -5 -1 300%
Finland -1 -8 -84% -13 -13 -3%
Övrigt 92 52 78% 231 198 17%
Summa -15 -17 -14% -77 -51 50%

EBITA

Sverige 10 23 -58% 102 67 52%
Norge -1 3 -124% 2 -3 -160%
Finland -9 4 -351% -20 8 -345%
Övrigt 38 27 42% 77 95 -19%
Summa 37 57 -35% 162 167 -3%
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Noter 

Företagsinformation 

Cabonline Group Holding AB (publ), 
organisationsnummer 559002–7156, har säte i 
Stockholm, Sverige. 

Ägarförhållande 

Cabonline Group Holding AB (publ) ägs till 93 

procent av riskkapitalfonden H.I.G. Europe Capital 

Partners II L.P., som därmed har bestämmande 

inflytande över koncernen. Resterande 7 procent 

ägs av nuvarande och tidigare styrelseledamöter 

och ledningspersoner.  

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

specialiserat sig på investeringar i medelstora bolag. 

H.I.G. stöttar aktivt bolagens tillväxt genom 

produktutveckling, internationalisering och förvärv 

och har ett investeringsteam bestående av över 250 

personer med erfarenhet av operativ ledning, 

teknik och finans, vilket bidrar till portföljbolagens 

utveckling. 

Not 1 

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är för koncernen upprättad i 

enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt 

tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Samma 

redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har 

tillämpats som i senaste årsredovisning, förutom 

vad gäller de ändringar som beskrivs nedan. 

För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen vilket är i 

enlighet med bestämmelserna i RFR 2. Samma 

redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har 

tillämpats som i senaste årsredovisningen. 

Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering 

lämnas såväl i noter som på annan plats i 

delårsrapporten. 

Nya redovisningsprinciper 2018 

Nedan beskrivs vilka nya redovisningsprinciper som 

tillämpas från och med 1 januari 2018. 

IFRS 9 Finansiella Instrument ersätter IAS 39 

Finansiella instrument: Redovisning och värdering. 

IFRS 9 innehåller en modell för klassificering och 

värdering av finansiella instrument, en framåt-

blickande nedskrivningsmodell för finansiella 

tillgångar och en väsentligt omarbetad ansats till 

säkringsredovisning.  

Klassificering och värdering under IFRS 9 är baserad 

på den affärsmodell ett företag tillämpar för 

förvaltningen av finansiella tillgångar och 

egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflöden från 

den finansiella tillgången. Ändringen har ingen 

påverkan på värderingen av koncernens finansiella 

instrument. 

En förlustreserv ska redovisas för alla finansiella 

tillgångar som värderas till upplupet 

anskaffningsvärde eller till verkligt värde via övrigt 

totalresultat. Denna förlustreserv är inte väsentlig 

för koncernen eller moderbolaget. Koncernen 

tillämpar standarden framåtriktat. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är en ny 

intäktsstandard som ersätter befintliga standarder 

och uttalanden om intäkter. Intäktsredovisningen 

ska motsvara hur överföring av avtalade varor och 

tjänster sker till kunder och med belopp som 

motsvarar värdet av den ersättning som företaget 

förväntas erhålla i utbyte för dessa varor eller 

tjänster. 

IFRS 15 medför nya krav avseende redovisning av 

intäkter och ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 

Entreprenadavtal samt flera relaterade tolkningar. 

Den nya standarden ger mer detaljerad vägledning 

inom många områden som tidigare inte framgått av 

gällande IFRS, bland annat om hur man redovisar 

avtal med flera prestationsåtaganden, rörlig 

prissättning, kundens returrätt mm.  

IFRS 15 tillämpas av koncernen från och med 

aktuellt räkenskapsår, vilket började den 1 januari 

2018. Koncernen har valt att tillämpa standarden 

med tillämpning av en full retroaktiv övergång i 

enlighet med IFRS 15.   

Koncernens har analyserat effekterna av IFRS 15. 

Koncernens intäktsströmmar har analyserats med 

utgångspunkt utifrån standardens femstegsmodell. 

Väsentliga intäktsströmmar som har analyserats är 

transportintäkter och avtalsintäkter. 

Transportintäkter är koncernens huvudsakliga 

intäktsström och utgörs av intäkter från utförda 

transporttjänster. Koncernens bedömning är att 

avtalet med kund uppstår i samband med att resa 

påbörjas. Avtalen innehåller ett 

prestationsåtagande, att utföra persontransport, 

vilket uppfylls över tid i takt med att transporten 

utförs. I vissa avtal, avseende de offentliga 

uppdragen, kan Cabonline föreläggas 
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kvalitetsavdrag då vissa parametrar i avtalet inte 

uppnås. Cabonline har tidigare redovisat dessa 

kvalitetsavdrag som en kostnad, men har som en 

följd av implementeringen av IFRS 15 övergått till 

att redovisa kvalitetsavdrag, om de skulle uppstå, 

som en reduktion av intäkten. Det är fortsatt 

Cabonlines bedömning att koncernen agerar som 

huvudman även för de transporttjänster som utförs 

av anslutna transportörer. Bedömningen grundar 

sig på att koncernen genom avtalet med 

transportören kontrollerar den tjänst som utförs till 

kund genom att kontrollera bl.a. prissättning och 

varumärket. Cabonline har dessutom det 

huvudsakliga ansvaret att leverera tjänsten samt 

bär i viss utsträckning också kreditrisken. Som en 

del av analysen av kriterierna för om Cabonline 

agerar som huvudman har koncernen gjort 

bedömningen att även ersättning som betalas 

kontant till transportören omfattas av 

huvudmannaskapet och ska därmed inkluderas i 

nettoomsättning och den relaterade kostnaden 

som övrig extern kostnad. Koncernens bedömning 

grundar sig på att Cabonline har kontroll över de 

tjänster som utförs av transportörerna, vilket inte 

påverkas av hur slutkunden väljer att betala.   

Avtalsintäkter är de avgifter som transportörerna 

betalar för att vara anslutna till Cabonline och 

nyttja koncernens tjänster. Avtalets längd 

överensstämmer normalt med 

uppsägningsperioden. Prestationsåtagandet utgörs 

av åtagandet att anvisa transportuppdrag till 

kunden där koncernen har ett åtagande att hela 

tiden finnas tillgänglig för att kunna utföra tjänsten 

oavsett om tjänsten nyttjas av kunden. Kontrollen 

bedöms därmed överföras till kunden över tid, i 

takt med att Cabonline utför tjänsten.  

Tidpunkten för intäktsredovisning överensstämmer 

med nuvarande redovisningsprincip, vilket innebär 

över tid. Däremot har principerna för presentation 

av eventuella kvalitetsavdrag samt ersättning som 

erläggs kontant till transportören ändrats. 

Koncernen har inte haft några effekter vid 

tillämpning av IFRS 15 som påverkar eget kapital 

per 2018-01-01.  

I koncernens rapport över totalresultatet för 

perioden januari-december 2017 har 

jämförelsetalen räknats om för att anpassas till de 

nya principerna i IFRS 15 så som de tillämpas under 

2018.  

Nedanstående tabell visar effekterna på 

motsvarande perioder föregående år: 

 

 

 

Från och med fjärde kvartalet 2018 har bolaget 

gjort följande ändringar; resultat per aktie 

redovisas, köpta transportkostnader redovisas på 

en egen rad i resultaträkningen (ingick tidigare i 

övriga externa kostnader), en nyckeltalsöversikt har 

lagts till med nyckeltal, vilka bolaget anser ger en 

ökad förståelse för hur verksamheten utvecklas. 

Jämförelsetal har i förekommande fall räknats fram 

enligt samma principer som 2018 års tal. 

Nya redovisningsprinciper 2019 

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 från och med   

1 januari 2019. Enligt den nya standarden ska 

leasetagare redovisa åtagandet att betala 

leasingavgifterna som en leasingskuld i 

balansräkningen. Rätten att nyttja den 

underliggande tillgången under leasingperioden 

redovisas som en tillgång. Avskrivning på tillgången 

redovisas i resultatet liksom en ränta på 

leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas 

dels som betalning av ränta, dels som amortering 

av leasingskulden. Standarden undantar 

leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 

månader (korttidsleasingavtal) och leasingavtal 

avseende tillgångar som har ett lågt värde.  

Belopp i MSEK Okt-Dec 2017 IAS 18 Kontanter

Kvalitets-

avdrag IFRS 15

Intäkter 1 560 80 -16 1 624

Aktiverat arbete för egen 

räkning 6 6

Köpta transportkostnader -1 235 -80 16 -1 299

Externa kostnader -114 -114

Personalkostnader -143 -143

Avskrivningar -53 -53

Övriga rörelsekostnader
6 6

Resultat från andel i 

intresseföretag 0 0

Rörelseresultat 27 0 0 27

Belopp i MSEK Jan-Dec 2017 IAS 18 Kontanter

Kvalitets-

avdrag IFRS 15

Intäkter 5 665 348 -45 5 968

Aktiverat arbete för egen 

räkning 30 30

Köpta transportkostnader -4 576 -348 45 -4 878

Externa kostnader -427 -427

Personalkostnader -437 -437

Avskrivningar -199 -199

Övriga rörelsekostnader
-6 -6

Resultat från andel i 

intresseföretag 1 1

Rörelseresultat 51 0 0 51



Cabonline Group Holding AB (publ)    21 (29) 
Bokslutskommuniké 2018 

Koncernen har utvärderat effekterna från 

standarden, och de preliminära beräkningarna visar 

att både redovisade materiella 

anläggningstillgångar och finansiella skulder 

förväntas öka med totalt ca 30 MSEK, därtill 

tillkommer finansiella långa och kortfristiga 

fordringar och skulder, på leasetagare respektive 

leasegivare, om ca 50 MSEK för fordon som 

koncernen leasar och vidarehyr till transportörer. 

Från 2019 kommer bolaget att klassificera detta 

som finansiell leasing, tidigare har bolaget 

klassificerat detta som operationell leasing. I 

resultaträkningen kommer intäkterna från 

vidareuthyrda bilar att minska med ca 30 MSEK som 

från och med 2019 redovisas mot Övriga externa 

kostnader istället, inga väsentliga effekter väntas på 

EBITDA eller rörelseresultatet. Även 

finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen 

kommer att påverkas, men jämfört med 2018 

förväntas inga väsentliga effekter. De finansiella 

kostnaderna förväntas öka med ca 3 MSEK från 

effekterna av IFRS 16. 

Not 2. 

Rörelseförvärv 

Under året har koncernen genomfört förvärv av 

Taxia OY, Autopalvelu Kovanen Oy samt ytterligare 

17 bolag i segmentet Finland samt Taxi 10 000 i 

segmentet Sverige. 

Förvärven i Finland ingår i koncernen från den 2 juli  

2018 och Taxi 10 000 från den 1 september 2018. 

Förvärven har bidragit till nettoomsättning med 68 

MSEK och EBITDA med -5 MSEK. Om bolagen hade 

ägts under hela året hade de bidragit  till 

nettoomsättningen med 164 MSEK samt till EBITDA 

med -6 MSEK. Se sammanslagen förvärvsanalys 

nedan.

  

De förvärvade bolagen utgör var för sig ingen 

väsentlig del av koncernens resultat och ställning 

varför de redovisas sammanslagna.  

Not 3. 

Jämförelsestörande poster 

 

 

 

Not 4. 

Transaktioner med närstående 

Transaktioner med närstående har förekommit 

mellan H.I.G. Capital och koncernen motsvarande 

18 MSEK (16), samt mellan moderbolaget och dess 

dotterbolag i form av utlåning av likvida medel och 

fakturering av interna administrativa tjänster.  

Not 5. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncernen verkar på transportmarknaden och är 

exponerade för svängningar i konjunkturen som 

påverkar kundernas inköpsbeteende. Det föreligger 

en risk att koncernen skulle påverkas negativt av ett 

ändrat inköpsbeteende till en följd av 

makroekonomiska förändringar. Det finns en risk 

att taxinäringen påverkas negativt av ökade 

miljökrav från både konsumenter och lagstiftare. 

Politiska beslut även i övrigt, ökad eller förändrad 

reglering och andra beslut utanför bolagets kontroll 

kan påverka verksamheten. Vidare verkar 

koncernen på en konkurrensutsatt marknad med 

både nya och gamla aktörer i taxibranschen. Det 

finns risker kopplade till att den absoluta 

Förvärvade identifierbara

tillgångar och skulder, MSEK Totalt

Materiella anläggningstillgångar 8,2

Finansiella anläggningstillgångar 2,3

Rörelsefordringar 26,0

Likvida medel 17,2

Summa tillgångar 53,7

 

Skulder till kreditinstitut 11,1

Rörelseskulder 22,6

Summa skulder och avsättningar 33,7

Summa förvärvade identifierbara nettotillgångar 20,0

Goodwill 8,0

Total köpeskilling 28,0

-varav tilläggsköpeskilling, redovisad som Kortfristig skuld per 

2018-12-31
8,8

Förvärvade likvida medel 17,2

Summa påverkan på likvida medel per 2018-12-31 -1,9

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt- Dec Okt- Dec Jan-Dec Jan-Dec

EBITDA före 

jämförelsestörande 

poster 73 97 330 301

EBITA före 

jämförelsestörande 

poster 53 74 239 218

H.I.G Capital - 

strategisk rådgivning -5 -4 -18 -16

Förvärvsrelaterade 

kostnader 0 -4 -5 -10

Finansieringsrelaterade 

kostnader 0 -1 0 -4

Förberedelse inför 

ägarförändringar -6 0 -28 0

Omprofiliering -1 0 -5 -1

Omstrukturering -2 -9 -15 -17

Övrigt -2 1 -6 -3

Summa 

jämförelsestörande 

poster -15 -17 -77 -51

EBITDA 57 80 253 250

EBITA 37 57 162 167
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majoriteten av koncernens åkare och förare inte är 

anställda utan enbart anslutna via avtal vilket skulle 

kunna leda till avhopp och betydande variationer i 

antal bilar och därmed i lönsamheten. Offentliga 

transporter är eller kan bli en konkurrent om 

slutkunderna. Det finns en risk kopplat till 

beroendet av ett antal större kontrakt som är 

viktiga för koncernens lönsamhet. Tekniken i 

branschen förändras snabbt och en risk är att 

koncernen är beroende av att kunna erbjuda 

konkurrenskraftig teknik. Koncernen är exponerad 

för datasäkerhetsrisker, bland annat kopplade till 

ikraftträdandet av GDPR den 25 maj 2018. Vidare 

finns risker förknippade med t.ex. incidenter eller 

andra olämpliga beteenden hos anslutna åkare och 

förare vilket skulle kunna skada koncernens 

varumärken, leda till negativ mediabevakning och 

därmed påverka verksamheten negativt. 

Finansiella risker är kopplade bland annat till en 

restvärdesrisk i leasade tillgångar. Koncernen är 

utsatt för ränterisk då kostnaden för en stor del av 

dess finansiering är beroende av gällande 

marknadsräntor. Det föreligger en finansieringsrisk 

eftersom den utgivna obligationen behöver 

refinansieras år 2020 och tillgången till riskkapital 

inte kan garanteras. 

Taximarknaden i Finland avreglerades den 1 juli 

2018. Detta innebär en stor förändring i hur olika 

aktörer såsom förare, åkare och 

beställningscentraler kan komma reagera. Det finns 

en risk att det kan bli svårt att attrahera både åkare, 

förare och slutkunder. Som en följd av detta är 

utvecklingen i Finland efter avregleringen svårare 

att förutspå än utvecklingen på övriga marknader 

där Cabonline är aktivt.  

I bolagets årsredovisning för 2017 finns utförligare 

beskrivningar av risker och osäkerhetsfaktorer. 

Not 6. 

Värdering till verkligt värde 

De enda poster som redovisas till verkligt värde är 

villkorade tilläggsköpeskillingar som uppgår till 10 

MSEK (85) varav 8 MSEK redovisats som långfristiga 

skulder. Syftet med en värdering till verkligt värde 

är att uppskatta priset vid värderingstidpunkten för 

överlåtelse av skulden genom en transaktion under 

normala förhållanden mellan marknadsaktörer på 

aktuella marknadsvillkor. Det verkliga värdet 

avseende obligationslånet baseras på kursen på 

balansdagen vilket är nivå 1 i verkligt värdehierarki. 

Marknadsvärdet per 31 december 2018 var 1 561 

MSEK, kurs 100,75. 

Not 7. 

Segmentsredovisning 

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som 

bedriver verksamhet från vilken den kan generera 

intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det 

finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett 

rörelsesegments resultat följs vidare upp av 

företagets högsta verkställande beslutsfattare för 

att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera 

resurser till rörelsesegmentet. Högsta verkställande 

beslutsfattare är koncernchefen. För Cabonline 

utgör geografiska områden den primära 

indelningsgrunden och de geografiska områdena 

består av länder. Inom segmentet Övrigt redovisas 

gemensamma stödfunktioner inklusive kundtjänst 

samt mindre sidoverksamheter inte direkt 

relaterade till drift av beställningscentral. 

Not 8. 

Framåtriktad information 

Framåtriktad information i denna rapport baseras 

på ledningens förväntan vid tidpunkten för 

rapporten. Även om ledningen bedömer att 

förväntningarna är rimliga, är det inte någon garanti 

för att förväntningarna är eller kommer att visa sig 

vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall 

variera väsentligt jämfört med vad som framgår i 

den framtidsinriktade informationen beroende på 

bland annat ändrade marknadsförutsättningar för 

koncernens tjänster och mer generella ändrade 

förutsättningar avseende ekonomi, marknad och 

konkurrens, förändringar i lagkrav och andra 

politiska åtgärder och variationer i valutakurser. 

Cabonline Group Holding AB (publ) åtar sig inte att 

uppdatera eller rätta sådan framåtriktad 

information annat än vad som stipuleras i lag. 

Not 9. 

Inkomstskatt, nya regler för ränteavdrag 2019 

Från 2019 införs nya regler för ränteavdrags-

begränsningar i Sverige och koncernen har 

uppskattat att det kan öka koncernens kostnad för 

aktuell skatt med cirka 5 MSEK per år. 
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Revisors granskning  
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för 

granskning av bolagets revisorer. 

Försäkran 
Undertecknade försäkrar att Bokslutskommunikén 

ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 

beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som moderbolaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför. 

 

Stockholm den 27 februari 2019  

 

 

Peter Viinapuu 

VD och koncernchef 

Finansiell kalender 
Årsstämma  

24 april 2019 

Årsredovisning 

v 14 2019  

Delårsrapport januari – mars 2019  

7 maj 2019 (framskjutet datum) 

Delårsrapport januari – juni 2019  

23 augusti 2019  

Delårsrapport januari – september 2019   

22 november 2019  

 

Denna Bokslutskommuniké, liksom ytterligare 

information, finns tillgänglig på Cabonline Group 

Holding AB:s (publ) hemsida, www.cabonline.com 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Viinapuu, CEO, tel +46766411006 

Olof Fransson, CFO, tel +46705172022  

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 

den 27 februari 2019 kl. 16 00 CET.

Om Cabonline  
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och cirka 5 300 fordon i Sverige, Norge och Finland. Inom Cabonline 
finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom 
Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv 
service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information 
se www. Cabonline.com.  

http://www.cabonline.com/ixat-intressenter
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Definitioner 

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

dessa nyckeltal för att bedöma koncernens finansiella utveckling. 

Intäkter 

Transportintäkter, Avtalsintäkter och Övriga intäkter. 

Köpta transportkostnader 

Kostnader för transporttjänster köpta från underleverantör eller extern ansluten transportör. 

Organisk tillväxt 

Periodens intäkter redovisade till konstant valuta i förhållande till jämförelseperioden, med avdrag för intäkter i 

förvärvade bolag, som inte ingick i jämförelseperioden, i relation till rapporterade intäkter i jämförelseperioden.  

EBITDA före jämförelsestörande poster 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och jämförelsestörande poster. 

EBITDA före jämförelsestörande poster % 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och jämförelsestörande poster i procent av intäkterna. 

EBITA före jämförelsestörande poster 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv, och jämförelsestörande poster. 

 

EBITA före jämförelsestörande poster % 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv, och jämförelsestörande poster 

och i procent av intäkterna. 

EBITDA  

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. 

EBITDA marginal % 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av intäkterna. 

EBITA 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv. 

 

EBITA marginal % 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv, i procent av intäkterna. 

Rörelseresultat 

Resultat före finansiella poster och skatt. 

Rörelseresultat marginal % (rörelsemarginal)  

Resultat före finansiella poster och skatt i procent av intäkterna. 

Resultat före skatt 

Resultat efter finansnetto.  

Resultat exklusive avskrivningar på övervärden. 

Resultat för perioden med av- och nedskrivningar hänförliga till övervärden från förvärv återförda. 

Resultat per aktie 

Periodens resultat efter skatt och tillkommande räntekostnader/utdelning för preferensaktier fördelat på 

utestående antal aktier.  

Nettoskuld 

Likvida medel och räntebärande fordringar minus räntebärande skulder.  
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Nettoskuldsättning / EBITDA före jämförelsestörande poster R12, ggr 

Nettoskuld genom rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster.  

Rörelsekapital 

Summa omsättningstillgångar enligt koncernens balansräkning minskat summa kortfristiga skulder enligt 

koncernens balansräkning, dvs i beräkningen av rörelsekapitalet ingår likvida medel i omsättningstillgångar och 

kortfristiga räntebärande skulder ingår i kortfristiga skulder. 

Investeringar (CAPEX) 

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar enligt koncernens rapport över 

kassaflöden. 

Kassaflödesgenerering R12, justerat för jämförelsestörande poster 

Rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster minskat med CAPEX och betalningar för 

finansiell leasing genom rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster.  

Antal anställda 

Antal anställda vid periodens utgång. 

Alternativa nyckeltal - APM 

Information avseende bolagets alternativa nyckeltal finns nedan under rubriken Definitionslista APM. 
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Definitionslista APM 

Organisk tillväxt 

Beskrivning 

Procentuell förändring av intäkter under perioden efter avdrag för intäkter i förvärvade bolag, som inte ingick i 

motsvarande jämförelseperiod. 

 

Nyckeltalet visar på den underliggande utvecklingen i bolagets verksamheter. 

Rörelsemarginal 

Beskrivning 

Rörelseresultat i procent av intäkter. 

 

EBITDA och EBITDA marginal före jämförelsestörande poster 

Beskrivning 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och jämförelsestörande poster och i procent av intäkter. 

 
 

EBITDA är ett mått på den underliggande operationella verksamheten och är en indikator på kassaflödet. 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar är tillbakalagda från rörelseresultatet 

för att komma till EBITDA.  

Jämförelsestörande poster används för att tydligare se det resultat som skulle uppnås i ett stabilt tillstånd utan 

annat mål med verksamheten än att upprätthålla befintlig omsättning och resultat. Som jämförelsestörande 

poster räknas bland annat kostnader för refinansiering, kostnader för större förvärv, omstruktureringar, 

strategisk rådgivning, samt teknikskiften som berör en hel flotta (dvs inte löpande byte av teknik i enskilda bilar). 

2018 2018

Belopp i MSEK Okt-Dec Jan-Dec

Intäkter 1 654 6 217

Förvärvade intäker -49 -427

Valutaffekt från omräkning t jämförelseperiodens valutakurs -17 -37

Organiska intäkter 1 589 5 753

Jämförelseperiodens omsättning 1 624 5 968

Organisk tillväxt % -2,1% -3,6%

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Intäkter 1 654 1 624 6 217 5 968

Rörelseresultat -148 27 -121 51

Rörelsemarginal % -8,9% 1,6% -2,0% 0,9%

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Rörelseresultat -148 27 -121 51

-Avskrivningar av anläggningstillgångar 20 23 91 83

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 33 30 132 116

-Nedskrivning av goodwill 152 0 152 0

-Jämförelsestörande poster 15 17 77 51

EBITDA före jämförelsestörande poster 73 97 330 301

Intäkter 1 654 1 624 6 217 5 968

EBITDA marginal före jämförelsestörande poster % 4,4% 6,0% 5,3% 5,0%
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EBITA och EBITA marginal före jämförelsestörande poster 

Beskrivning 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv och jämförelsestörande poster 

och i procent av intäkter. 

 

 
 

EBITA är ett mått på den underliggande operationella verksamheten och är tillsammans med EBITDA en 

indikator på kassaflödet. Avskrivningar och nedskrivningar på poster som är relaterade till immateriella tillgångar 

som uppstått i samband med förvärv har lagts tillbaka från rörelseresultatet för att komma till EBITA.  

Jämförelsestörande poster används för att tydligare se det resultat som skulle uppnås i ett stabilt tillstånd utan 

annat mål med verksamheten än att upprätthålla befintlig omsättning och resultat. Som jämförelsestörande 

poster räknas bland annat kostnader för refinansiering, kostnader för större förvärv, omstruktureringar, 

strategisk rådgivning, samt teknikskiften som berör en hel flotta (dvs inte löpande byte av teknik i enskilda bilar). 

EBITDA marginal % 

Beskrivning 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av intäkter. 

 

EBITA marginal % 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv i procent av intäkter. 

 

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Rörelseresultat -148 27 -121 51

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 33 30 132 116

-Nedskrivning av goodwill 152 0 152 0

-Jämförelsestörande poster 15 17 77 51

EBITA före jämförelsestörande poster 53 74 239 218

Intäkter 1 654 1 624 6 217 5 968

EBITA marginal före jämförelsestörande poster % 3,2% 4,6% 3,8% 3,7%

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Rörelseresultat -148 27 -121 51

-Avskrivningar av anläggningstillgångar 20 23 91 83

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 33 30 132 116

-Nedskrivning av goodwill 152 0 152 0

EBITDA 57 80 253 250

Intäkter 1 654 1 624 6 217 5 968

EBITDA marginal % 3,5% 4,9% 4,1% 4,2%

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Rörelseresultat -148 27 -121 51

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 33 30 132 116

-Nedskrivning av goodwill 152 0 152 0

EBITA 37 57 162 167

Intäkter 1 654 1 624 6 217 5 968

EBITA marginal  % 2,3% 3,5% 2,6% 2,8%
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Resultat exklusive avskrivningar på övervärden 

 

Resultat per aktie, före och efter utspädning exklusive avskrivningar på övervärden 
Periodens resultat exklusive avskrivningar på övervärden, per aktie före utspädning och efter den utspädning 

som följer av räntekostnaden från utestående preferensaktier. 

 

 

Kassaflödesgenerering R12, justerat för jämförelsestörande poster 

 

Rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster minskat med CAPEX och betalningar för 

finansiell leasing genom rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster  minskat med 

betalningar för finansiell leasing. 

Nettoskuld och Nettoskuld / EBITDA f jämförelsestörande poster R12 

Beskrivning 

Nettoskuld definieras som likvida medel och räntebärande fordringar minus räntebärande skulder. Nettoskuld / 

EBITDA före jämförelsestörande poster (R12) beräknas som nettoskuld i förhållande till rullande 12 månader 

EBITDA före jämförelsestörande poster. 

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Periodens resultat -178 0 -214 -73

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 33 30 132 116

-Nedskrivning av goodwill 152 0 152 0

Periodens resultat exkl av- och nedskrivningar på övervärden 7 30 70 43

Intäkter 1 654 1 624 6 217 5 968

Periodens resultat exkl av- och nedskrivningar på övervärden, marginal 0,4% 1,9% 1,1% 0,7%

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Periodens resultat -178 0 -214 -73

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 33 30 132 116

-Nedskrivning av goodwill 152 0 152 0

Periodens resultat exkl av- och nedskrivningar på övervärden och goodwill 7 30 70 43

Anskaffningsvärde utestående preferensaktier 320 320 320 320

Periodens räntekostnad preferensaktier, 15% -12 -12 -48 -48

Årets resultat minskat med ränta på preferensaktier -5 18 22 -5

Resultat per aktie exkl av- och nedskrivning på övervärden och goodwill, före 

utspädning, SEK
-1,38 5,19 6,15 -1,35

Resultat per aktie exkl av- och nedskrivning på övervärden och goodwill, efter 

utspädning, SEK
-1,38 5,19 6,15 -1,35

2018 2017 2018 2017

Belopp i MSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

EBITDA före jämförelsestörande poster, R12 330 301 330 301

-Investeringar CAPEX, R12 -45 -59 -45 -59

-Betalningar av finansiell leasing, R12 -40 -29 -40 -29

Kassaflödesgenerering R12 exkl jämförelsestörande poster 245 213 245 213

EBITDA före jämförelsestörande poster, inkl betalning av finansiell leasing, R12 290 272 290 272

Kassaflödesgenerering, R12 % 84% 78% 84% 78%
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Nettoskulden är ett mått som används för att beräkna koncernens nettoskuld / EBITDA före jämförelsestörande 

poster (R12) och utrymme för ytterligare belåning inom ramen för befintlig obligationsfinansiering. Nettoskuld / 

EBITDA före jämförelsestörande poster (R12) beräknas på ett 12-månaders rullande EBITDA.  

 

 

Belopp i MSEK 2018-12-31 2017-12-31

Likvida medel 85 91

Kortfristiga räntebärande fordringar 20 0

Långfristiga räntebärande skulder 1 607 1 593

Kortrfristiga räntebärande skulder 73 47

Nettoskuld 1 574 1 549

Rullande 12 månader Jan 2018 - Dec 2018 Jan 2017 - Dec 2017

Rörelseresultat -121 51

-Avskrivningar av anläggningstillgångar 91 199

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 132 0

-Nedskrivning av goodwill 152 0

-Jämförelsestörande poster 77 51

EBITDA före jämförelsestörande poster 330 301

Nettoskuldsättningsgrad 4,8 5,1


