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Fjärde kvartalet 2012 ¹)    

Nettoomsättningen uppgick till 36,2 (41,3) MSEK, •

Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till   •
 -6,4 (5,6) MSEK och inkluderar engångskostnader.

Rörelseresultatet uppgick till -105,6 (4,4) MSEK och inkluderar nedskrivning   av  •
goodwill om 90 MSEK, nedskrivning av immateriall tillgångar om 8 MSEK samt 

förvärvskostnader och reserveringar.

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -111,7   •
(0,2) MSEK

Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick  •
till -0,89 (-0,00) SEK

Online Groups nyemission övertecknades med 24 procent •

Crystone och Domain invest förvärvades för 50 MSEK samt ytterligare 12,4 procent  •
av aktierna i Servage förvärvades för en total köpeskilling om 4,2 MSEK. 

Online Group lämnade den 27 december ett offentligt erbjudande till ägarna i NGM  •
noterade Servage om att förvärva utestående aktier.

Helårsperioden januari - december 2012 ¹)

Nettoomsättningen uppgick till 148,1 (161,5) MSEK, •

Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till   •
 1,3 (13,7) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -101,2 (9,6) MSEK •

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -113,9   •
(-4,8) MSEK

Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick  •
till -0,90 (-0,06) SEK

Koncernens nyckeltal
Kv 4 

 2012
Kv 4 

 2011
kv 1-4 
 2012

kv 1-4 
 2011

Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5

EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7

EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5%

Rörelseresultat -105,6 4,4 -101,2 9,6

Rörelsemarginal neg. 10,7% neg. 5,9%

Periodens resultat, MSEK -111,7 0,2 -113,9 -4,8

Periodens resultat per aktie, SEK -0,89 0,00 -0,90 -0,06

Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,89 0,00 -0,90 -0,06

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Internetmarknadsföring. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, 
webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, 
Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.
onlinegroup.com.

Oniva Online Group Europe AB (publ)
Bokslutskommunike 2012 

1) Den i fjärde kvartalet 2011 avyttrade konsultverksamheten Circuit, redovisas som verksamhet under avveckling från och med fjärde kvartalet 2011, i enlighet med IFRS 5. Siffrorna är omräknade 
för byte av redovisningsprincip . Crystones eller Servages resultat ingår inte i koncernens räkenskaper 2012 

2) Proforma inklusive Crystone samt Servage. Crystones resultaträkning konsolideras från 1 januari 2013 och Servages resultaträkning konsolideras från 15 februari 2013    

3) Inkluderar engångskostnader relaterat till krediteringar, förvärvskostnader i samband med förvärvet av Servage och Crystone samt reserveringar. 
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järde kvartalet och starten på det nya året har varit 

händelserik. Vi har slutfört förvärvet av Crystone och Domain 

Invest, genomfört en nyemission som övertecknades med 

24 procent, omförhandlat våra krediter och fått en ny bank  

samt förvärvat ytterligare 12 procent i Servage. Året  avslutades med 

att vi lämnade ett  offentligt uppköpserbjudande på resterande del 

av Servage.  I dagarna uppnådde vi en acceptansnivå på över 90 

procent, vilket är mycket glädjande. 

Affären med Crystone och Servage innebär ett viktigt steg för 

Online Group. Vi håller på att lyfta fram Online Groups styrkor och 

fortsätta ompositioneringen av Bolaget mot en helhetsleverantör 

inom onlinemarknadsföring, men för att vara stor och trovärdig inom 

detta område behöver man en stabil bas att stå på. Tillsammans med 

Crystone och Servage blir Online Group den ledande leverantören av 

webbhotell och hosting i Norden.

Online Group-koncernen har med sina drygt 170 anställda i 

Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA en 

stor utvecklingspotential. Bolaget arbetar under flera varumärken som 

Getupdated, Crystone, Just Search och efter förvärvet även Servage. 

I gruppen ingår även intressebolagen Wooshii Limited, Domain Tower,  

och Travelspec.

Online Group är nu en internationell leverantör av innovativa 

tjänster inom internetmarknadsföring. Vi har nu ett komplett utbud 

av tjänster omfattande sökmotoroptimering, sökordsannonsering, 

affiliatemarknadsföring, sociala medier, webbutveckling, 

besökarkonvertering, medieplanering, molntjänster, telefoni, 

domännamn, webbhotell och webbanalys. 

Vår avsikt är fortsätta arbeta inom alla dessa områden, särskilt 

inom området för hosting och molntjänster. Vi ser en tydlig trend i 

att vi går mer mot  lagring i molnet och mindre på att lagra data på 

kontoret eller hemma. Genom Servages Total Cloud och Crystones 

ledande position inom hosting är vi idag bra positionerade inom detta 

område.

Inom internetmarknadsföring vill vi fortsätta att satsa på innovativa 

produkter. Googles re-marketing produkt är ett exempel på en 

fantastisk produkt som på ett effektivt sätt når ut till potentiella kunder 

som har besökt din hemsida och därmed redan har visat intresse 

för din produkt , tjänst eller företag. Med produkten kan du rikta din 

annonsering till utvalda användare som har besökt din webbplats och 

därefter besöker andra webbplatser inom Googles displaynätverk, tex 

på Aftonbladets eller CNNs hemsida.

  Alla talar idag om molnet och hur distribution av programvara 

kommer att revolutionera IT-miljöerna, öka flexibiliteten och minska 

kostnaderna för företagen. Servage har byggt upp ett ledande koncept 

för att erbjuda trygga, smidiga och billiga datortjänster. Företaget har 

dragit moln filosofin till sin spets och erbjuder kunderna att ta över 

hela IT-driften från företagen. Inom ramen för Online Group förväntar 

vi oss att Servages koncept kommer att attrahera fler kunder. Vi ser 

även goda korsförsäljningsmöjligheter av Online Groups produktutbud 

på Servages kundbas.

Omsättningen och resultatet för kvartalet är ingen munter läsning 

även fast det i stort är enligt plan. Online Group är ett helt nytt bolag 

med ny styrelsesammansättning och ledning varför vi ”städat” i 

böckerna så mycket det går. Som tidigare kommunicerats har vi tex 

skrivit ner goodwill med 90 MSEK relaterat till förvärv gjorda 2007.  Det 

är viktigt att konstatera att nedskrivningen inte har förändrat vår syn 

på verksamheten i vare sig England eller Sverige. Vårt engagemang 

på dessa marknader är fortfarande lika stort och vår syn på framtiden 

för dessa verksamheter har inte förändrats.

Det är med stor tillförsikt om framtida tillväxt och lönsamhet som 

vi nu kan lyfta det nya Online Group ytterligare ett steg. 

Urban Johansson 

Verkställande direktör och koncernchef

VD KOMMENTAR
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Omsättning och resultat
Omsättningsutveckling per kvartal 2010-2012
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Omsättning exklusive MediaAnalys
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2010 2011 2012

FJÄRDE KVARTALET 2012

Nettoomsättningen för  fjärde kvartalet 2012 uppgick till 36,2 (41,3) 

MSEK. 

Rörelseresultatet uppgick till -105,6 (4,4) MSEK.  Rörelseresultatet har 

belastats med nedskrivningar av goodwill och immateriall tillgångar med 98 

MSEK. Goodwillen (90 MSEK) avser huvudsakligen verksamheten i Sverige 

och Storbritannien, vilka förvärvades 2007. Även kostnader isamband 

med förvärvet av Crystone, erbjudandet till akiteägarna i Servage samt 

reserveringar och krediteringar har belastat resultatet negativt.  Finansnettot  

belastas av räntor och finansiella kostnader som uppgick till -2,7 (-4,5) 

MSEK i kvartalet. Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick 

till -111,7 (0,2) MSEK . Resultatet inklusive avvecklade verksamheter 

(Circuit) uppgick till -111,7 (-70,6) MSEK.  Totalresultatet inklusive 

omräkningsdifferenser uppgick till -114,9 (-70,8) MSEK. Periodens resultat 

per aktie efter utspädning  för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,89 

(0,00) SEK.

HELÅRSPERIODEN JANUARI - DECEMBER 2012

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 148,1 (161,5) MSEK. 

Rörelseresultatet uppgick till -101,2 (9,6) MSEK och inkluderar 

nedskrivningar av goodwill om 90 MSEK och immateriella tillgångar om 8 

MSEK. De finansiella kostnaderna uppgick till -11,6 MSEK (-14,4 MSEK)  

Resultatet inklusive avvecklade Circuit uppgick till -114,8 (-75,5) MSEK.  

Periodens resultat per aktie efter utspädning  för kvarvarande verksamheter 

uppgick till -0,90 (-0,06) SEK.

Marknad
Marknadsposition

Det är Bolagets bedömning att Online Group har en stark ställning på den 

svenska marknaden. Vidare är det Bolagets bedömning att Online Group 

är den ledande leverantören inom sökmotoroptimering. Bolaget möter dock 

betydande konkurrens framförallt inom vissa kundsegment. Bolaget är 

vidare via dotterbolagen Servage och Crystone en ledande leverantör av 

webbhostingtjänster och molntjänster.

Det är Bolagets bedömning att Online Group har en etablerad ställning 

på den brittiska, franska, italienska och irländska marknaden. Verksamheten 

i dessa länder koncentreras kring Just Searchs tjänsteportfölj och varumärke 

och har lokalt anpassade marknadsföringssajter med brittiska Just Search 

som förlaga. 

Marknaden i USA är sofistikerad och ställer därmed generellt sett höga krav 

på onlinerelaterade produkter och tjänster.

Marknadsutveckling

Marknaden har historiskt vuxit kraftigt och den alltmer sofistikerade 

kunden efterfrågar allt fler tilläggsprodukter. IRM har förutspått en tillväxt 

i den svenska sökmarknaden om 17 procent för 2012 vilket kan anses 

lågt i förhållande till andra mer mogna marknaders förväntade tillväxt 

såsom USA där eMarketer förutspår en tillväxt på 27 procent för 2012. 

Bolagets bedömning är att marknaden för webbhosting för närvarande växer 

kraftigt som ett resultat av slutkundernas tilltagande behov av att lägga ut 

ansvaret för drift och säkerställande av webbplatsens tillgänglighet och 

funktionalitet.

Internetannonseringen i Storbritannien bedöms av eMarketer växa med 

13 procent eller 6,2 mdrGBP under 2013. Den genomsnittliga tillväxttakten 

fram till 2015 bedöms uppgå till cirka 10 procent. 

Enligt eMarketer beräknas marknaden för internetmarknadsföring 

i Frankrike uppgå till 3,9 mdrEUR 2015, en ökning med 44 procent från 

2011. eMarketer bedömer att motsvarande siffra för marknaden i Italien 

uppgår till 2,64 mdrUSD 2015, vilket är en ökning med 74 procent från 

2011 (1,52 mdrUSD).

Siffror nedan avser koncernen och siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.
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      Extern nettoomsättning     Rörelseresultat
Förändring,  

nettoomsättning

(MSEK) kv 4 2012 kv 4 2011 kv 4 2012 kv 4 2011 %

Sverige 18,2 25,3 -34,2 7,0 -28,1%

Storbritannien 6,7 4,6 -52,2 -1,7 44,9%

Övriga länder 11,3 10,8 -13,7 0,5 4,6%

Övrigt/Koncerngemensamt - 0,5 -5,5 -1,4

Totalt 36,3 41,3 -105,6 4,4 -12,3%

Omsättning och resultat per segment

Verksamhet

Online Groups verksamhet redovisas i tre segment: Sverige, Storbritannien 

och Övriga länder (Frankrike, Irland och Italien). 

Sverige

Den externa nettoomsättningen under fjärde kvartalet i Sverige uppgick till 

18,2 (25,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -34,2 MSEK (7,0 MSEK) 

och inkluderar nedskrivning av goodwill med 32,5 MSEK.

Storbritannien

Den externa nettoomsättningen under fjärde kvartalet i Storbritannien 

uppgick till 6,7 (4,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -34,2 MSEK 

(7,0 MSEK) och inkluderar nedskrivning av goodwill med 45,0 MSEK samt 

nedskrivning av immaterialla tillgångar med 7,7 MSEK.

Övriga länder

Övriga länder består av Frankrike, Irland och Italien. Verksamheterna i Irland 

respektive Italien etablerades under 2010. Verksamheterna utanför Norden 

drivs under varumärket Just Search med lokalt anpassade tjänsteportföljer. 

Den externa nettoomsättningen under fjärde kvartalet i Övriga länder uppgick 

till 11,3 (10,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -13,7 MSEK (0,5 MSEK) 

och inkluderar nedskrivning av goodwill med 12,5 MSEK.

Frankrike

Försäljningen till nya kunder bestod till största delen av 

sökordsannonsering (PPC) men även en högre andel sökmotoroptimering. 

Irland

Verksamheten i Irland etablerades under första kvartalet 2010 och hade 

fortsatt god försäljningsutveckling under första kvartalet.

Italien

I september 2010 öppnades ett säljkontor i Italien som har utvecklats 

positivt. 

Personal och organisation

Vid periodens utgång hade Online Group 154 (135) anställda i den 

kvarvarande verksamheten. Efter förvärvet av Servage uppgår antalet 

anställda till 165 stycken.
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Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23,3 MSEK (7,3) 

för fjärde kvartalet. Kvaralets kassaflöde är inte bra.  Förutom en lägre 

försäljning än väntat har kassaflödet påverkats av gjorda krediteringar, 

betalningar av gamla leverantörsskulder, kostnader hänförligt till förvärvet 

av Servage och Crystone. Att bolaget övergått från fastprismodell till 

en resultatbaserad betalningslösning på sökmotoroptimering har också 

påverkat kassaflödet negativt  På kort sikt innebär den resultatbaserade 

modellen sämre kassaflöden, men över tid kommer den medföra starkare 

kassaflöde och resultat. Noteras skall att i kassaflödet från den löpande 

verksamheten ingår räntor och finansiella kostnader med ca 3 MSEK. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till -1,3 MSEK (4,1) 

och består huvudsakligen av investeringar i immateriella tillgångar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 31,7 MSEK och 

består huvudsakligen av  erhållen emissionslikvid om 19,1 MSEK, gjorda 

amorteringar om 7,0 MSEK samt nyupptagna lån om 18,9 MSEK, inklusive 

förändringar i checkräkningskrediter.

Nettoskulden uppgick den 31 december 2012 till 40,0 MSEK att jämföra 

med 57,9 MSEK per 31 december 2011. 

Koncernens likvida medel per den 31 december 2012 uppgick till 7,7 

(2,4) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 27 (47) procent. 

I januari 2013 registrerades bolagets nyemission. Emissionen tillförde 

Online Group cirka 56 MSEK före emissionskostnader och aktiekapitalet i 

bolaget ökade med uppgår därefter till 112 MSEK. Antalet aktier uppgår 

därefter till 560 124 800 aktier.

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella 

anläggningstillgångar uppgick till -1,3 MSEK i kvartalet.

Online Group förvärvarde i december ytterligare 12,4 procent av aktierna 

i Servage för en total köpeskilling om 4,2 MSEK.

Online Group har beslutat att inte nyttja den option som fanns att 

förvärva ytterligare andelar i intressebolaget Wooshii som löpte ut under 

första kvartalet 2013.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,2 (7,6) MSEK för fjärde 

kvartalet 2012. Rörelseresultatet uppgick till -5,5 (1,2) MSEK. 

Finansnetto för perioden uppgick till -121,5 (2,5) MSEK och inkluderar 

nedskrivningar av dotterbolag med 115 MSEK. Resultatet före skatt uppgick 

till -121,5 (2,6). 

 

Aktien och ägare

Online Group-aktien är listad på Nasdaq OMX First North och har 

handelsbeteckningen ONG. Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets certified 

advisor. Den 31 december var börskursen 0,29 SEK.

Per den 31 december 2012 hade Online Group 560 124 800 aktier 

utestående och under registrering hos Bolagsverket, motsvarande ett 

aktiekapital om 112 MSEK. 

 
Största ägare per 31 december 2012

Ägare Antal aktier Innehav, %

Dream Ventures Sweden AB* 151 566 043 27%

Åke Eriksson via bolag* 112 905 167 20%

Urban Johansson 26 200 000 5%

Bäverbäcken Förvaltning AB 25 972 581 5%

Nordea Bank AB (PUBL) 25 921 322 5%

Tibia Konsult AB 20 945 495 4%

Swedbank AB 19 256 006 3%

Aktieinvest AB 19 422 770 3%

Erik Penser Aktiebolag 18 311 361 3%

Övriga aktieägare 139 624 055 25%

Totalt antal aktier 560 124 800 100%

* Åke Eriksson äger 48 procent av Dream Ventures Sweden AB

Källa: SIS ägarservice AB.

Närståendetransaktioner

Online Group köper IT- och drifttjänster av Crystone på marknadsmässiga 

villkor. Från 31 december är Crystone ett dotterbolag som ingår i koncernen 

räkenskaper. Koncernen köper också konsulttjänster från styrelseledamoten 

Paul Cheetham, via bolaget Sedulo Accountants Ltd. 

Styrelseledamöterna Paul Cheetham erhåller styrelsearvode med 100 

KSEK per år. För styrelseledamöterna  Manfred Aronsson och Jan Dahlqvist, 

som blev valda på extra stämman den 3 januari, kommer årsstämman att 

besluta om arvode. Till övriga ledamöter utgår inget arvode. 

En extra bolagsstämma den 26 oktober beslutade att godkänna förvärv 

av Crystone Sverige AB och Domain Invest LLC. Beslutet fattades med 

kvalificerad majoritet då Getupdateds styrelseordförande Åke Eriksson har 

ägarintressen i Crystone. Köpeskillingen utgår genom en apportemission av 

151 miljoner aktier samt en villkorad köpeskilling om 20 MSEK beroende på 

Crystones kassaflöde 2012 samt resultat före avskrivningar (EBITDA) 2013. 

Tilläggsköpeskillingarna kommer ej att betalas ut förrän lånet till Swedbank 

är amorterat till fullo.

Väsentliga händelser under rapportperioden
Online Groups nyemission övertecknades

Utfallet av Online Groups nyemission övertecknades och sammanlagt cirka 

283 miljoner aktier tecknades. I relation till de totalt cirka 227 miljoner aktier 

som emitterades i företrädesemissionen motsvarar detta en teckningsnivå 

på 124 procent.

Online Group förvärvar ytterligare 12,4 procent i Servage 
Online Group förvärvar i december 2012 ytterligare 12,4 procent av 

aktierna i Servage för en total köpeskilling om 4,2 MSEK.  Säljare är Tibia 

konsult AB.
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Online Group lämnar offentligt bud till aktieägarna i Servage

Online Group lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Servage, i 

vilket aktieägaren i Servage erbjuds 35 Online Group aktier för varje Ser-

vage aktie.  Per den 25 mars hade 92% av ägarna i Servage accepterat 

Erbjudandet.

Nya låneavtal

Bolaget ingick den 8 november 2012 ett låneavtal med Swedbank som 

långivare. Avtalet omfattar en långfristig lånefacilitet om 15,0 MSEK samt 

en checkräkningskredit om 10,0 MSEK. Lånet från Swedbank ersätter det 

befintliga låneavtalet hos Danske Bank. Den nya checkräkningskrediten 

om 10 MSEK blev tillgänglig i januari 2013, varvid lånet till Danske bank 

amorterades.

Erik Penser Bankaktiebolag har beviljat Just Search Ltd förlängning av 

lånet om 11,4 MSEK som nu löper till och med den 30 december 2013.  

Extra bolagstämma 26 oktober

En extra bolagsstämma den 26 oktober beslutade;

att bolagets aktiekapital skall minskas med 46 246 055 77 kronor till   »

25 230 848,60 kronor utan indragning av aktier.

att godkänna förvärv av Crystone genom apportemission och genom ut- »

givande av 151 385 092 nya aktier, varigenom aktiekapitalet ökas med 

30 277 018,40.

om kontant nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Aktiekapitalet  »

skall ökas med högst 45 415 526,40 kronor genom utgivande av högst 

227 077 632 nya aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att 

teckna de nya aktierna, varvid fem (5) befintliga aktier berättigar till teck-

ning av nio (9) nya aktier. Teckningskursen är 0,20 kronor per ny aktie.

om en riktad nyemission om högst 55 507 867 aktier varigenom aktie- »

kapitalet kan ökas med högst 11,1 MSEK. Emissionen skall ske till en 

teckningskurs om 0,20 kronor per ny aktie. Teckningsberättigade skall, 

med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara de som tecknat och 

tilldelats aktier med företrädesrätt i den samtida företrädesemissionen.

att genomföra en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split)  »

1:100. Beslutet innebär att etthundra (100) gamla aktier sammanläggs 

till en (1) ny aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstäm-

ningsdag för sammanläggningen som preliminärt beräknas ske i slutet 

av december.

om emission av 473 000 teckningsoptioner, var och en berättigande till  »

teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 

procent av det volymviktade genomsnittet av de för varje handelsdag 

på First North, under perioden från och med den 27 september 2012 

till och med den 25 oktober 2012, noterade betalkurserna enligt First 

Norths kurslista för aktier i Bolaget (justerat för sammanläggning). Vid 

fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 

högst 9 460 000 kronor. 

till ny styrelseledamot välja advokat Magnus Hybbinette. Anders Waltner  »

lämnade styrelsen. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Erbjudandet till ägarna i Servage

Per den 25 mars 2013 har 92 procent av ägarna i Servage accepterat  »

Online Groups erbjudande. Servage är därmed ett dotterbolag till Online 

Group. 

Extra bolagstämma 3 januari 2013

stämman beslutade att bolagets firma skulle ändras från Getupdated In- »

ternet Marketing AB till Oniva Online Group Europe AB, samt

att till nya styrelseledamöter välja Jan Dahlquist samt Manfred Aronsson  »

att efterträda Magnus Hybbinette som lämnade styrelsen.

 
Extra bolagstämma 12 februari 2013

stämman beslutade om nyemission av högst 117.905.200 nya aktier för  »

att förvärva Servage

stämman beslutade om sammanläggning av aktier 1:100 »

följdändring av villkoren för Bolagets teckningsoptioner så att villkoren  »

baseras på kvotvärdet före sammanläggningen.

Framtidsutsikter

Bolaget kommer att fortsätta utvecklas i takt med marknaden, med sina 

kunder och deras efterfrågan. Online Groups starka ställning i branschen 

med närvaro på ett flertal geografiska marknader och dess erbjudande 

av marknadsledande SEO tjänster och produkter gör att Online Group kan 

fortsätta att leverera till ett brett spektrum av kunder på ett flertal marknader. 

Det är bolagets bedömning att efterfrågan på de marknader där Online 

Group är verksamt är mycket god.

Online Group lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser.

Risker och osäkerheter

Som tillväxtföretag handlar den finansiella risken i Getupdated om att 

finna en optimal balans mellan tillväxt i verksamheten och sunda finanser. 

Sedan de ofinansierade förvärven gjordes 2007 har Getupdated haft en 

hög skuldsättning. Den räntebärande skulden har dock amorterats ner och 

uppgår per 31 december 2012 till 47,7 MSEK.  Styrelsen bedömer utifrån 

gjorda prognoser, inklusive förvärvet av Crystone och Servage att bolaget 

har tryggad finansiering framöver.

Den allmänna konjunkturutvecklingen kan komma att påverka kundernas 

betalningsvilja och betalningsförmåga samt efterfrågan på bolagets 

tjänster.

En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i 

årsredovisningen för 2011.
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Uppskattningar och bedömningar

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 

att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar 

och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen 

av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, 

skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa 

uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena 

ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period 

ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den 

period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både 

aktuell period och framtida perioder.

Revisorsgranskning

Rapporten för fjärde kvartalet 2012 har ej granskats av bolagets revisorer.

Redovisningsprinciper
Koncernen

Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 

Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Från och med fjärde 

kvartalet 2011 tillämpar koncernen IFRS 5. IFRS 5 anger hur 

anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall redovisas och 

hur avvecklade verksamheter skall presenteras och vilka upplysningar 

som skall lämnas för avvecklade verksamheter. Anläggningstillgångar 

som innehas för försäljning skall enligt IFRS 5 inte skrivas av, redovisas 

separat i balansräkningen och värderas till det lägsta av redovisat värde  

och nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde med avdrag för försäljnings-

kostnader). I bolagets balansräkning är dessa tillgångar upptagna under 

posten ”Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning” samt 

skulderna under posten ”Skulder i avyttringsgrupp som innehas för 

försäljning”. Resultatet från avvecklade verksamheter skall redovisas 

separat i resultaträkningen, och är i bolagets resultaträkning upptagen 

under posten ” Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt”.  
Från och med det fjärde kvartalet har intäkterna rörande  SEO-tjänsterna 
periodiserats över kontraktsperioden, vilket vanligtvis är 12 månader,  
vilket stämmer bättre överrens med fakturornas förfallodatum.  Av detta  
skäl har Online Group beslut att förändra principerna för redovisning 
av intäkter. Online Group intäktsför därför endast omkring 8% av  
SEO-tjänsterna initialt och 92 % över kontraktsperioden. Förändringen 
av redovisningsprinciperna har positivt påverkat resultatet efter skatt  
för helåret 2012 med 6,4 (0,5) MSEK. Eget kapital vid 2010 års  
utgång har minskats med 34,8 MSEK.

Moderbolaget

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning 

för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget 

i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU 

godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 

Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till sambandet 

mellan redovisning och beskattning. Samma redovisningsprinciper och 

beräkningsgrunder tillämpas som i 2011 års årsredovisning.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2012   April 2013 

Årsstämma   15 maj 2013 

Delårsrapport för första kvartalet 2013   15 maj 2013

Delårsrapport för andra kvartalet 2013 30 augusti 2013

Delårsrapport för tredje kvartalet 2013  13 november 2013

Bokslutskommunike 2013        26 februari 2014

Investerarkontakt

Aktuell information om Online Group finns på den finansiella webbplatsen 

www.onlinegroup.com. Det går bra att kontakta bolaget via e-post  

ir@onlinegroup.com, via telefon 08-410 96 100 eller post Online Group, 

Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm.

Stockholm den 29 mars 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ)

Åke Eriksson, Styrelsens ordförande

Manfred Aronsson

Paul Cheetham

Jan Dahlqvist

Urban Johansson, Verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Urban Johansson

Verkställande direktör och koncernchef

Tel: +46 (0)704 16 95 00

urban.johansson@onlinegroup.com 

Informationen är sådan som Online Group är skyldigt att offentliggöra 

enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 

finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 29 

mars 2013.
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Koncernens nyckeltal
Kv 4 

 2012
Kv 4 

 2011
kv 1-4 
 2012

kv 1-4 
 2011

Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5

Omsättningstillväxt, % -12,4% -8,3%

Nettoomsättning per anställd, MSEK 268 313 1 085 1 233

EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7

EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5%

Rörelseresultat -105,6 4,4 -101,2 9,6

Rörelsemarginal neg. 10,7% neg. 5,9%

Finansiellt netto, MSEK -2,7 -4,4 -11,6 -14,0

Periodens resultat, MSEK -111,7 0,2 -113,9 -4,8

Periodens resultat per aktie, SEK -0,89 0,00 -0,90 -0,06

Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,89 0,00 -0,90 -0,06

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 126 154 90 110 126 154 75 817

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental 126 154 90 110 126 154 75 817

Registrerat antal aktier vid periodens utgång, tusental* 560 125 90 110 560 125 90 110

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -23,3 7,3 -36,8 -5,4

Likvida medel, MSEK 7,7 2,4 7,7 2,4

Soliditet 27% 47% 27% 47%

Nettoskuld, MSEK 40,0 57,9 40,0 57,9

Genomsnittligt antal anställda 135 132 137 131

Antal anställda vid periodens slut 154 134 154 134

*) Inklusiver aktier under registrering hos Bolagsverket.

Koncernens nyckeltal
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MSEK
Kv 4 

 2012
Kv 4 

 2011
kv 1-4 
 2012

kv 1-4 
 2011

Nettoomsättning 36,2 41,3 148,1 161,5

Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning - -0,0 - 0,4

Övriga rörelseintäkter -0,9 0,3 0,6 2,0

Summa rörelsens intäkter 35,3 41,6 148,8 163,9

Övriga externa kostnader -24,8 -17,9 -83,2 -84,6

Personalkostnader -16,9 -17,4 -64,3 -63,8

Av- och nedskrivningar -99,2 -1,1 -102,5 -4,1

Övriga rörelsekostnader - -0,7 - -1,8

Summa rörelsekostnader, netto -140,9 -37,2 -250,0 -154,3

Rörelseresultat -105,6 4,4 -101,2 9,6

Resultat från intressebolag -4,0 - -4,0 -

Finansiella intäkter - 0,1 - 0,4

Finansiella kostnader -2,7 -4,5 -11,6 -14,4

Resultat före skatt -112,3 0,1 -116,8 -4,4

Skatt på periodens resultat 0,7 0,2 2,9 -0,4

Periodens resultat -111,7 0,2 -113,9 -4,8

Avvecklade verksamheter:

Redovisat resultat från avvecklade verksamheter -0,0 -70,8 -0,9 -70,7

Periodens resultat -111,7 -70,6 -114,8 -75,5

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser -3,2 -0,2 -1,7 2,5

Totalresultat för perioden -114,9 -70,8 -116,6 -73,0

Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, SEK -0,89 0,00 -0,90 -0,06

Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter, SEK -0,89 0,00 -0,90 -0,06

Periodens totalresultat per aktie, totalt, SEK -0,91 -0,79 -0,92 -0,96

Periodens totalresultat per aktie efter utspädning, totalt, SEK -0,91 -0,79 -0,92 -0,96

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) 126 154 90 110 126 154 75 817

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental) 126 154 90 110 126 154 75 817

* Den i fjärde kvartalet 2011 avyttrade konsultverksamheten Circuit, redovisas som verksamhet under avveckling från och med fjärde kvartalet 2011, i enlighet med IFRS 5. Sifforna har räknats om för byte av redovisningsprincip. 

Koncernrapport över totalresultat*
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MSEK 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 177,9 209,5

Materiella anläggningstillgångar 9,2 3,2

Finansiella anläggningstillgångar 26,9 14,4

Summa anläggningstillgångar 213,9 227,1

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 43,1 29,4

Övriga fordringar 22,4 21,5

Likvida medel 7,7 2,4

Summa omsättningstillgångar 73,3 53,3

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 0,2 2,0

SUMMA TILLGÅNGAR 287,4 282,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 77,8 92,1

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 10,0 -

Övriga långfristiga skulder 21,3 1,1

Summa långfristiga skulder 31,3 1,1

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 31,9 48,5

Övriga kortfristiga finansiella skulder 5,8 11,8

Leverantörsskulder 30,9 26,5

Övriga skulder 108,7 98,5

Summa kortfristiga skulder 177,3 185,2

Summa skulder 208,5 186,3

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 1,2 4,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 287,4 282,3

* Den i fjärde kvartalet 2011 avyttrade konsultverksamheten Circuit, redovisas som verksamhet under avveckling från och med fjärde kvartalet 2011, i enlighet med IFRS 5. Sifforna har räknats om för byte av redovisningsprincip. 

Koncernbalansräkning i sammandrag
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MSEK
Kv 4 

 2012
Kv 4 

 2011
kv 1-4 
 2012

kv 1-4 
 2011

Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter -112,3 0,1 -116,8 -4,8

Resultat före skatt, avvecklade verksamheter -0,1 -70,3 -0,9 -68,2

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 103,2 63,8 106,5 66,9

Betald skatt 0,0 1,3 - 0,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -9,2 -5,1 -11,2 -5,8

Förändring av rörelsefordringar -4,7 15,1 -11,8 8,8

Förändring av rörelseskulder -9,4 -2,7 -13,8 -8,5

Förändring av rörelsekapitalet -14,1 12,4 -25,6 0,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten -23,3 7,3 -36,8 -5,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,3 4,1 -6,5 6,2

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -24,6 11,4 -43,3 0,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31,7 -11,6 48,7 -5,9

Periodens kassaflöde 7,1 -0,2 5,4 -5,2

Likvida medel vid periodens ingång 0,8 2,6 2,4 7,5

Kursdifferens i likvida medel -0,1 -0,0 -0,0 -0,0

Likvida medel vid periodens utgång 7,7 2,4 7,7 2,4

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
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Extern Nettomsättning
Kv 4 

 2012
Kv 4 

 2011
kv 1-4 
 2012

kv 1-4 
 2011

Sverige 18,2 25,3 75,0 84,7

Storbritannien 6,7 4,6 32,9 34,6

Övriga länder 11,3 10,8 40,2 41,9

Koncerngemensamt - 0,5 - 0,3

Totalt 36,3 41,3 148,2 161,5

Rörelseresultat
Kv 4 

 2012
Kv 4 

 2011
kv 1-4 
 2012

kv 1-4 
 2011

Sverige -34,2 7,0 -28,0 14,1

Storbritannien -52,2 -1,7 -49,5 -5,6

Övriga länder -13,7 0,5 -12,9 3,6

Koncerngemensamt -5,5 -1,4 -10,8 -2,6

Totalt -105,6 4,4 -101,2 9,6

Rörelsemarginal
Kv 4 

 2012
Kv 4 

 2011
kv 1-4 
 2012

kv 1-4 
 2011

Sverige neg. 28% neg. 17%

Storbritannien neg. neg. neg. neg.

Övriga länder neg. 5% neg. 9%

Totalt neg. 11% neg. 6%

Koncernens segmentsredovisning



Oniva Online Group Europe AB, org. nr: 556264-3022. Lindhagensgatan 126, 5 tr 112 51 Stockholm. Tel: 08-410 96 100, ir@onlinegroup.com, www.onlinegroup.com/se 

13 

Moderbolagets resultaträkning

MSEK
Kv 4 

 2012
Kv 4 

 2011
kv 1-4 
 2012

kv 1-4 
 2011

Nettoomsättning 2,2 7,6 4,5 19,3

Övriga rörelseintäkter -0,6 0,2 - 1,3

Summa rörelsens intäkter 1,6 7,8 4,5 20,6

Övriga externa kostnader -4,7 -4,2 -9,7 -13,6

Personalkostnader -1,0 -1,6 -3,9 -4,5

Avskrivningar -1,4 -0,2 -1,7 -0,8

Övriga rörelsekostnader - -0,7 - -0,8

Summa rörelsekostnader -7,1 -6,6 -15,3 -19,7

Rörelseresultat -5,5 1,2 -10,8 0,9

Resultat från andelar i dotterföretag -151,8 -151,8 -136,5

Finansiella intäkter 0,2 0,1 0,2 0,3

Finansiella kostnader -1,4 1,3 -5,1 -6,8

Resultat före skatt -158,5 2,6 -167,5 -142,0

Periodens resultat -158,5 2,6 -167,5 -142,0
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

MSEK 2012-12-31 2011-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,3

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,5

Aktier i dotterbolag 184,1 234,1

Summa anläggningstillgångar 184,6 235,0

Kundfordringar 0,0 0,0

Fordringar hos koncernföretag 15,7 12,1

Övriga fordringar 2,6 0,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,9 1,5

Likvida medel 5,5 -

Summa omsättningstillgångar 24,7 14,2

SUMMA TILLGÅNGAR 209,3 249,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 67,1 132,3

Långfristiga skulder

Övriga långa skulder 20,0 -

Långfristiga skulder till kreditinstitut 10,0 -

Summa långfristiga skulder 30,0 -

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 10,1 15,7

Övriga kortfristiga finansiella skulder 5,8 11,8

Leverantörsskulder 9,3 9,4

Skulder till koncernföretag 74,0 72,6

Övriga skulder 13,2 7,3

Summa kortfristiga skulder 112,2 116,9

Summa skulder 142,2 116,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 209,3 249,2



Sverige

HUVUDKONTOR

Online Group AB

Lindhagensgatan 126, 5 tr

112 51 Stockholm

Tel: 08-410 96 100

www.onlinegroup.com 

BORÅS

Getupdated Sverige AB 

Lundbygatan 1

506 30 Borås

Tel: 033-700 42 00

Storbritannien

Just Search Ltd.

Europa House, Adlington 

Business Park, Cheshire

Manchester SK10 4NL 

UK

Tel: +44 845 121 1194

Frankrike

S.A.R.L Just Search

2, Place Victorien Sardou

78 160 Marly Le Roi

France

Tel: +33 1 75 43 80 78

Irland

Just Search Ireland Ltd.

Unit 3

Grand Canal Wharf

Grand Canal Dock

Ringsend 

Dublin 4 

Ireland

Tel: +353 (0)1 634 9660 

Italien

Just Search Italia SRL

Via Tirone 11

Roma

Italy

Tel: +39 06 45 213 326

Tyskland

Servage GmbH

Neustadt 16

D-24939 Flensburg

Germany

Tel: +44 (0)20 3002 1021

USA
MIAMI

Domain Invest

1253 Washington Ave, Suite 300

Miami Beach, FL 33139 USA

Tel: +1 786 768 2667

HOUSTON

Servage Hosting

Suite# 2617

14781 Memorial Drive

Houston, TX 77079 - USA


