
 

 

Q1 Delårsrapport 
Januari – mars 2019 

 

Fortsatt tillväxt med förbättrad lönsamhet 
 
 

 

Första kvartalet Efter periodens utgång 

 Nettoomsättningen ökade med 6% till 205 (194) MSEK  
varav 3 % var organisk tillväxt. 

 EBITA ökade med 26 MSEK till 67 (41) MSEK och EBITA-
marginalen uppgick till 32,9% (21,2%), vilket främst var en 
effekt av lägre jämförelsestörande poster om 17 MSEK. 

 Justerad EBITA ökade med 12% till 85 (76) MSEK och den 
justerade EBITA-marginalen förbättrades med 2 procent-
enheter till 41,6% (39,2). 

 Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 37 (12) MSEK. 

 Resultatet per aktie före och efter utspädning ökade till 0,07  
(-0,23) SEK. 

 Det operativa kassaflödet ökade med 10% till 130 (118) MSEK. 

 

 Börsintroduktionen slutfördes och Karnov-aktien noterades  
på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap, den 11 april 2019 under 
kortnamnet “KAR”. 

 Börsintroduktionen tillförde koncernen netto 670 MSEK i likvida 
medel.  

 I samband med börsintroduktionen konverterades lån från 
närstående intressenter om 206 MSEK till aktier. 

 Koncernen ingick ett nytt finansieringsavtal som säkerställde en 
outnyttjad kreditfacilitet om netto 445 MSEK. 

 

  

Finansiella nyckeltal för koncernen¹

 

¹  För mer information se avsnitt finansiella definitioner samt not 7 för beräkningar av alternativa nyckeltal. Talen i denna rapport avser första kvartalet 2019 om inte annat anges. 

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år. 

  

jan-dec

KSEK 2019 2018 D% 2018

Nettoomsättning 204 931 194 226 6% 715 342

Organisk tillväxt, % 3% 5% 4%

EBITA 67 501 41 134 64% 182 760

EBITA-marginal, % 32,9% 21,2% 25,5%

Justerad EBITA 85 331 76 088 12% 261 639

Justerad EBITA-marginal, % 41,6% 39,2% 36,6%

Periodens resultat 7 852 -21 066 137% -46 807

Operativt kassaflöde 130 236 118 079 10% 185 733

Q1
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VD-kommentar 

Eftersom detta är Karnovs första rapport som börsnoterat företag, vill jag 

hälsa våra drygt 1 000 nya aktieägare välkomna. Det är glädjande att så 

många har gett Karnov sitt förtroende och att börsintroduktionen blev 

övertecknad. Vi är medvetna om att det är mitt och Karnovs ansvar att 

prestera och leverera på detta förtroende. 

Stabil tillväxt med solitt kassaflöde 

Jag är nöjd med utfallet av årets första kvartal, vilket normalt sett är årets bästa kvartal. 

Kvartalets nettoomsättning ökade organiskt med 3 procent jämfört med första kvartalet 

2018, vilket är i linje med vårt mål att på medellång sikt nå en tillväxttakt på 3-5 procent. 

Tillväxten bekräftar vår strategi att löpande och under många år investera i online-

marknaden samt i nytt innehåll för befintliga och nya kunder. Ett utökat och förbättrat 

innehåll i våra produkter resulterade även i fler nya abonnenter i tillägg till att vi bibehöll en 

hög förnyelsegrad hos befintliga kunder. 

 Karnovs justerade EBITA-marginal nådde 42 procent jämfört med 39 procent under det 

första kvartalet 2018. Första kvartalet är normalt årets starkaste vilket förklaras av en hög 

försäljning. I tillägg hade en förbättrad intern effektivitet vår organisation en positiv 

påverkan på detta års första kvartal. Vårt mål är att förbättra marginalen på medellång sikt.  

 Det operativa kassaflödet förbättrades med 10 procent till 130 MSEK, jämfört med första 

kvartalet 2018, främst drivet av det högre rörelseresultatet. Kassagenereringsgraden uppgick 

till 168 procent under det första kvartalet.   

 Kombinationen av ett solitt kassaflöde i det första kvartalet, och likvida medel från 

börsintroduktionen i april, har väsentligt förbättrat vår kapitalstruktur. Skuldsättningsgraden 

efter börsnoteringen är inte högre än 2,8 gånger nettoskulden, vilket är i linje med vårt 

finansiella mål. 

Fokus framåt 

Vi fortsätter arbetet med att integrera förra årets förvärv av Norstedts Juridik i koncernen. 

Integrationsarbetet går enligt plan. Under sommaren 2019 förväntas lanseringen av vårt nya 

gemensamma erbjudande ske, under namnet JUNO.  

 Jag är övertygad om att detta erbjudande kommer att ytterligare addera värde till vårt 

kunderbjudande genom än mer relevanta produkter, en överlägsen plattform och ett starkt 

varumärke. Detta bör sammantaget bidra till vår affärsidé: att göra det möjligt för våra 

kunder att fatta bättre beslut, snabbare. 

 
 

 

 

 

 

 

Karnov Groups finansiella mål: 

    

En årlig organisk 
nettoomsättnings-
tillväxt om 3–5% 
på medellång sikt, 
kompletterad med 
selektiva förvärv. 

En högre justerad 
EBITA-marginal på 
medellång sikt. 

En nettoskuld i förhåll-
ande till Justerad EBITDA 
på högst 3,0. Nivån kan 
tillfälligt överskridas, 
exempelvis till följd av 
förvärv. 

Målet är att dela ut 30–50% 
av den PPA -justerade netto-
vinsten (exkl. förvärvsrelate-
rad fördelning av köpeskilling), 
med hänsyn tagen till investe-
ringsmöjligheter och finansiell 
ställning. 

  

 

Tillväxten bekräftar vår 

strategi att löpande 

investera, under många 

år, i online-marknaden 

samt i utökat innehåll 

för befintliga och nya 

kunder. ” 

 
 

Flemming Breinholt 
VD och koncernchef  
 
 
 
 

Tillväxt Lönsamhet Kapitalstruktur Utdelningspolicy 
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Koncernens finansiella utveckling

Första kvartalet 2019 

 

Nettoomsättning och tillväxt 

Koncernens nettoomsättning för årets första kvartal ökade med 5,5 procent till 205 (194) 

MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2018. Den organiska tillväxten med konstant valuta 

var 3,2 procent, medan växelkursförändringar bidrog med 2,3%. Den organiska tillväxten var 

i linje med förväntningarna som en konsekvens av koncernens fokus på integrationen av 

Norstedts Juridik i Sverige och färre lanseringar av nya produkter på den danska marknaden.  

 Försäljningsökningen berodde på koncernens framgångar på online-marknaden, delvis 

motverkat av en förväntat lägre försäljning av böcker och andra offline-produkter. Tillväxten 

av onlineförsäljningen speglar Karnovs strategi att ständigt investera i ett utökat och 

förbättrat innehåll i sina online-abonnemangstjänster. Både Danmark och Sverige bidrog till 

försäljningsökningen.  

Rörelseresultat 

Kvartalets EBITA-resultat uppgick till 67 (41) MSEK och EBITA-marginalen till 32,9 (21,2) 

procent. Av denna ökning på 26 MSEK, var 17 MSEK relaterade till lägre jämförelsestörande 

poster jämfört med samma kvartal i fjol. För kvartalet uppgick jämförelsestörande kostnader 

till 18 (35) MSEK och avser framför allt kostnader för integrationen av Norstedts Juridik samt 

kostnader för börsnoteringen (se tabell nedan).  

 Det justerade EBITA-resultatet ökade med 12 procent till 85 (76) MSEK och den justerade 

EBITA-marginalen ökade till 41,6 (39,2) procent. Förbättringen på 9 MSEK förklaras främst av 

högre försäljning och lägre personalkostnader, delvis motverkat av högre avskrivningar. 

 Kvartalets rörelseresultat (EBIT) ökade med 25 MSEK till 37 (12) MSEK, varav 17 MSEK 

berodde på lägre kostnader för jämförelsestörande poster. EBIT-resultatet förbättrades 

dessutom av den högre försäljningen och de lägre personalkostnaderna medan högre av- 

och nedskrivningar hade en negativ påverkan på 8 MSEK. De högre avskrivningarna som steg 

till 42 (34) MSEK, berodde både på att utvecklingsprojekt blivit klara under 2018 och på den 

nya redovisningsstandarden IFRS 16 som koncernen tillämpar från och med 2019.  

 

 
 

jan-dec

KSEK 2019 2018 D% 2018

Nettoomsättning 204 931 194 226 6% 715 342

Organisk tillväxt, % 3% 5% 4%

EBITA 67 501 41 134 64% 182 760

EBITA-marginal, % 32,9% 21,2% 25,5%

Justerad EBITA 85 331 76 088 12% 261 639

Justerad EBITA-marginal, % 41,6% 39,2% 36,6%

Q1

Jämförelsestörande poster

KSEK 2019 2018

Förvärvskostnader - 22 395 

Integrationskostnader 3 485 4 490 

IPO kostnader 14 345 5 262 

Övriga kostnader - 2 807 

Summa 17 830 34 955 

Q1

Nettoomsättning per land i Q1, % 

 
 

6% 
 

Nettoomsättning per kvartal, MSEK 

 
 
Justerad EBITA per kvartal, MSEK och 
marginal, % 
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Finansnetto 

Finansiella poster netto uppgick till -26 MSEK jämfört med -34 MSEK under motsvarande 

kvartal förra året. Denna minskning på 8 MSEK förklaras av en lägre valutakurspåverkan. 

Valutakurseffekter är främst hänförliga till koncernens långfristiga lån i danska kronor.  

Resultat före och efter skatt samt resultat per aktie 

Resultatet före skatt förbättrades med 33 MSEK och gick från en förlust på 22 MSEK under 

motsvarande kvartal 2018 till en vinst på 11 MSEK. Inkomstskatten på periodens resultat 

uppgick till 3 MSEK och den faktiska skattesatsen var 29 procent. Under motsvarande kvartal 

2018 var inkomstskatten positiv med 1 MSEK.   

 Resultatet efter skatt förbättrades med 29 MSEK och vände från en förlust på 21 MSEK 

under det första kvartalet 2018 till en vinst på 8 MSEK. 

 Resultatet per aktie förbättrades till en vinst på 0,07 SEK från en förlust på 0,23 SEK under 

motsvarande kvartal i fjol. Resultatet per aktie är beräknat på 97,7 miljoner aktier vilket är 

aktieantalet per dagen för denna rapport och inte antalet aktier vid kvartalsslutet. Detta för 

att tillhandahålla ett aktuellt aktieantal som tar hänsyn till nyemissionerna i samband med 

börsintroduktionen i april 2019.  

Kassaflöde och investeringar    

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 12 MSEK till 130 (118) MSEK 

och berodde främst på högre rörelseresultat och högre av- och nedskrivningar samt en 

minskning av betald skatt. Dessa positiva effekter motverkades till viss del av en lägre ökning 

av kundfordringar jämfört med samma kvartal i fjol. Detta berodde på tidsmässiga 

förskjutningar av faktureringen under förra årets första kvartal.  

 Kassagenereringsgraden under kvartalet uppgick till 168 procent och påverkades positivt 

av att en hög andel av de årsvisa abonnemangen till stor del förnyas i slutet av det fjärde 

kvartalet samt i början av det första kvartalet. I tillägg var andelen icke-abonnemangs-

baserad försäljning högre i det första kvartalet. 

 Totala investeringar uppgick för kvartalet till 180 (632) MSEK, varav 139 MSEK avsåg 

förvärv av dotterbolag och 41 MSEK immateriella tillgångar. Huvuddelen av investeringen i 

dotterbolag avsåg slutbetalningen av förvärvet av Norstedts Juridik, medan investering i 

immateriella tillgångar är hänförlig till affärsverksamhetens online-plattform.  

 
 

 
   

Kassagenerering

KSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Justerad EBITDA 97 238 80 950 288 370 

Justerad operativt kassaflöde 163 392 176 989 307 978 

Kassagenerering, % 168,0% 218,6% 106,8%

Fördelning av nettoomsättning i Q1,%  

 

 
 

42% 
 

 

 
 
 
 

168% 
 

 
 
 

68%

32%

Online

Offline

Justerad EBITA-marginal 

Kassagenereringsgrad 



 

 
 

Delårsrapport, Januari – mars 2019i 5 

Finansiell ställning 

 

Nettoskuldsättningen uppgick vid periodens slut till 1 618 (1 572) MSEK. Ökningen jämfört 

med motsvarande tidpunkt föregående år berodde främst på väsentliga engångskostnader 

under 2018.  

 Skuldsättningsgraden var 5,3 (7,4) gånger och soliditeten 19,1 (19,6) procent med ett 

eget kapital på 643 (666) MSEK.  

 Likvida medel uppgick vid periodens slut till 145 (181) MSEK och koncernen hade en 

outnyttjad kreditfacilitet om 2 (16) MSEK.  

 Efter rapportperiodens utgång, och som en effekt av börsintroduktionen, och ett nytt 

låneavtal, återbetalades alla långfristiga och kortfristiga lån. Koncernen ingick ett nytt 

finansieringsavtal som innefattar ett långfristigt lån om 850 MSEK samt en kortfristig 

kreditfacilitet om 155 MSEK. I tillägg har koncernen säkerställt en outnyttjad kreditfacilitet 

om netto 445 MSEK. Efter börsintroduktionen uppgår skuldsättningsgraden till inte mer än 

2,8 gånger nettoskulden 

 Som en del i börsintroduktionen konverterade lån från närstående intressenter om 206 

MSEK till aktier.  

 

 

  

Nettoskuld

KSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Summa upplåning 1 763 028 1 753 250 1 730 544 

Likvida medel 144 810 181 422 201 797 

Nettoskuld 1 618 218 1 571 828 1 528 747 

Nettoskuld/justerad EBITDA LTM 5,3 7,4 5,3 

Eget kapital 643 413 666 439 625 209 

Soliditet, % 19,1% 19,6% 18,4%
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Viktiga händelser 

Första kvartalet 
 Den 29 januari 2019 beslutade en extra bolagsstämma att förbereda bolaget inför en 
börsintroduktion inklusive en aktiesplit (65:1), omvandling till publikt bolag samt att 
ändra bolagsnamnet till Karnov Group AB (publ). 

 Den 22 februari 2019 hölls årsstämma för aktieägarna som bland annat omvalde 
styrelsens medlemmar och revisorn för perioden intill årsstämman för 2020.  

 Den 20 mars 2019 offentliggjorde Karnov Group avsikten att genomföra en 
börsintroduktion och notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och prospektet 
offentliggjordes den 29 mars.  

Händelser efter perioden 
 Den 10 april 2019 beslutade en extra bolagsstämma kring förändringar i aktiekapitalets 
struktur i syfte att slutföra börsintroduktionen samt relaterade transaktioner, samt att 
inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda. 
För mer information se sid 9.  

 Den 11 april 2019 inleddes handel i Karnov-aktien på Nasdaq Stockholm, segment Mid 
Cap, under kortnamnet ”KAR”.  

 I samband med börsintroduktionen ingick koncernen ett nytt finansieringsavtal som 
säkerställde en outnyttjad kreditfacilitet om 445 MSEK (netto). För mer information se 
sid 5.  

 Börsintroduktionen tillförde koncernen likvida medel om netto 670 MSEK. 

 Som del av börsintroduktionen konverterade närstående parter 206 Mkr från lån till 
aktier. 

 På avstämningsdagen den 30 april 2019 uppgick antalet aktier och röster i Karnov Group 
till 97 670 567. 

 Från den 8 maj 2019 ingår Magnus Svernlöv i koncernledningen som Executive Manager 
för fristående bolag samt ansvarig för erbjudanden inom miljö och hälsoskydd. 

 

 

KAR 

 

 
 

 

 
 

Handlas på Nasdaq 
Stockholm sedan 11 april 
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Segmentens utveckling 

Danmark  

 
 

Se avsnitt valutakurser på sidan 27 för beräkning av samtliga belopp för segment Danmark. 

Nettoomsättning och tillväxt 

Kvartalets nettoomsättning ökade med 7 procent till 109 (102) MSEK varav 2 procent var 

organisk tillväxt och 5 procent valutaeffekter. Den lägre tillväxten var väntad till följd av att 

koncernen främst fokuserat på integrationen av Norstedts Juridik och mindre på att 

introducera nya produkter på den danska marknaden. Den organiska tillväxten var driven av 

av merförsäljning till befintliga kunder.  

Resultat  

EBITA-resultatet ökade till 37 (33) MSEK och EBITA-marginalen var 33,9 (31,9) procent.  

 Det justerad EBITA-resultatet uppgick till 44 (35) MSEK och den justerade EBITA-

marginalen till 40,8 (34,2) procent. Förbättringen förklaras främst av högre försäljning samt 

även av en gynnsam produktmix och lägre personalkostnader.  

 Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till 21 (18) MSEK. Resultatet påverkades positivt 

av högre försäljning, lägre personalkostnader, gynnsamma produktmixeffekter och en 

generellt god kostnadskontroll. Rörelseresultatet påverkades negativt av jämförelsestörande 

poster. 

 

 

jan-dec

KSEK 2019 2018 D% 2018

Nettoomsättning 108 946 101 914 7% 396 624

Organisk tillväxt, % 2% 5% 5%

EBITA 36 920 32 517 14% 141 899

EBITA-marginal, % 33,9% 31,9% 35,8%

Justerad EBITA 44 483 34 812 28% 157 172

Justerad EBITA-marginal, % 40,8% 34,2% 39,6%

Q1

Jämförelsestörande poster

KSEK 2019 2018

Förvärvskostnader - -

Integrationskostnader -5 357

IPO kostnader 7 568 1 536 

Övriga kostnader - 402 

Summa 7 563 2 296 

Q1

Segment Danmark har ett brett 

erbjudande av online- och offline-

lösningar för yrkesverksamma 

inom juridik, skatt och redovisning 

som hjälper dem i deras förarbeten 

och förser dem med kvalitativa 

rådgivningstjänster.  Segmentet 

inkluderar Karnov Group Danmark, 

Forlaget Andersen samt CBM. 

 
 
Nettoomsättning per kvartal, MSEK 

 
 
 
Justerad EBITA-marginal per kvartal, MSEK 
och marginal, %  
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Segmentens utveckling (forts.) 

Sverige 

 

Nettoomsättning och tillväxt 

Kvartalets nettoomsättning ökade med 4 procent till 96 (92) MSEK. Ökningen berodde 

främst på merförsäljning till befintliga kunder samt på försäljning av nya produkter till både 

befintliga och nya kunder. Lanseringen av den årliga utgåvan av boken Sveriges Rikes Lag var 

framgångsrik och försäljningen var som förväntat. Arbetet med att fusionera Norstedts 

Juridik och koncernens ursprungliga verksamhet i Sverige till ett bolag med en organisation 

och ett gemensamt erbjudande går enligt plan. Den nya organisationen i Sverige arbetar 

enligt detta och förberedelserna av ett kombinerat erbjudande under varumärket Norstedts 

Juridik pågår. Lansering av det nya gemensamma erbjudandet, som kommer att benämnas 

JUNO, beräknas fortfarande ske under sommaren 2019. 

Resultat  

EBITA-resultatet ökade till 31 (9) MSEK och EBITA-marginalen till 31,9 procent (9,3).  

 Det justerade EBITA-resultatet var oförändrad 41 (41) MSEK medan den justerade EBITA-

marginalen uppgick till 42,6 procent (44,7). De jämförelsestörande posterna avser framför 

allt kostnader för börsintroduktionen om 7 MSEK samt integrationen av Norstedts Juridik om 

3 MSEK. Det justerade EBITA-resultatet påverkades positivt av högre försäljning medan 

högre av- och nedskrivningar till följd av avslutade utvecklingsprojekt hade en negativ 

inverkan.  

 Rörelseresultatet (EBIT) steg till 16 (-6) MSEK drivet av lägre kostnader för jämförelse-

störande poster. Högre nettoomsättning hade också en positiv effekt på EBIT-resultatet 

medan högre avskrivningar till följd av genomförda utvecklingsprojekt hade en negativ 

påverkan. 

 

 
 

  

jan-dec

KSEK 2019 2018 D% 2018

Nettoomsättning 95 985 92 312 4% 318 718

Organisk tillväxt, % 4% 4% 0%

EBITA 30 581 8 617 255% 40 861

EBITA-marginal, % 31,9% 9,3% 12,8%

Justerad EBITA 40 848 41 276 -1% 104 467

Justerad EBITA-marginal, % 42,6% 44,7% 32,8%

Q1

Jämförelsestörande poster

KSEK 2019 2018

Förvärvskostnader - 22 395 

Integrationskostnader 3 490 4 133 

IPO kostnader 6 777 3 726 

Övriga kostnader - 2 405 

Summa 10 267 32 659 

Q1

Segment Sverige är specialiserade 

på online- och offline-informations-

tjänster inom juridik; miljö och 

hälsoskydd samt juridisk 

fortbildning i klassrum och online-

kurser. Segmentet erbjuder digitala 

verktyg, inklusive avtalsmallar, för 

en bred juridisk målgrupp. 

Segmentet inkluderar Norstedts 

Juridik, Karnov Group Sweden, VJS 

och Notisum. 

 
 
Nettoomsättning per kvartal, MSEK 

 
 
 
Justerad EBITA, MSEK och marginal, %  
per kvartal 
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Övrig information

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Karnov är genom sin verksamhet exponerad för olika risker vilka 

kan ge upphov till variationer i resultat och kassaflöde. Väsentliga 

risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar bransch- och marknads-

relaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella 

risker. Den 4 januari 2018 inleddes integrationsprocessen av 

Norstedt Juridik, vars risk är i linje med koncernens före förvärvet. 

Utöver detta betraktas integrationen i sig som ett väsentligt 

riskområde. För beskrivning av väsentliga risker och riskhantering 

hänvisas till årsredovisningen för 2018 sid 11-12 samt sid 37-39. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på koncernens webbplats 

www.karnovgroup.com.  

Säsongsvariationer 

Historiskt sett har en betydande andel av Karnovs onlinekontrakt 

förnyats och fakturerats under fjärde kvartalet, vilket påverkar 

kassaflödet under fjärde respektive första kvartalet. Nettoomsätt-

ningen från onlinetjänster redovisas i enlighet med avtalsvillkoren 

och påverkas inte av säsongsvariationer. Nettoomsättningen från 

offline-produkter påverkas av säsongsvariationer då första 

kvartalet har en väsentligt större andel intäkter jämfört med 

övriga kvartal till följd av att många bokutgåvor ges ut i början av 

året. 

Medarbetare 

Medelantalet heltidsanställda (FTE’s) ökade med 5 procent för 

första kvartalet till 243 (231) varav hela ökningen var organisk. 

Den genomsnittliga fördelningen av antalet anställda var 51 (51) 

procent kvinnor och 49 (49) procent män.  

Förändringar I koncernledningen 

Från den 8 maj 2019 ingår Magnus Svernlöv i koncernledningen 

som Executive Manager för fristående bolag samt ansvarig för 

erbjudanden inom miljö och hälsoskydd. 

Extra bolagsstämmor  

Den 29 januari 2019 hölls en extra bolagsstämma där beslut 

fattades för att förbereda bolaget för en börsintroduktion, 

inklusive en aktiesplit (65:1), omvandla bolaget till publikt samt 

ansluta bolagets aktier till Euroclear Sweden. Företagsnamnet 

ändrades också till Karnov Group AB (publ). 

 Vid en extra bolagsstämma den 10 april 2019, efter perioden 

slut, antogs beslut om en minskning av aktiekapitalet för 

avsättning till fritt eget kapital med inlösen av samtliga 

preferensaktier, en nyemission av högst 41 471 755 stamaktier i 

syfte att genomföra bolagets erbjudande till allmänheten i Sverige 

och Danmark och vissa institutionella investerare samt att 

kompensera de aktieägare som fått sina preferensaktier inlösta, 

en nyemission av högst 4 812 233 stamaktier som betalades 

genom kvittning av aktieägarlån, en nyemission av högst 6 662 

224 stamaktier som betalades med apportegendom bestående av 

aktier i bolagets dotterbolag KARN Holdco AB. Stämman beslutade 

även att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande 

befattningshavare och anställda i koncernen och som en del därav 

bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission och förvärv av 

egna C-aktier samt att överlåta egna stamaktier till deltagarna i 

enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet. För mer 

information se avsnitt incitamentsprogram nedan.  

Årsstämma 2019 

Årsstämman 2019 hölls den 22 februari 2019 på bolagets kontor 

på Hälsingegatan 43 i Stockholm. Årsstämman beslöt bland annat 

att fastställa resultaträkning, balansräkning samt koncernresultat-

räkningen och balansräkningen, disponera årets resultat i enlighet 

med styrelsens förslag (ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 

2018), bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och vd och 

omvälja samtliga styrelseledamöter och bolagets revisor 

PriceWaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 

2020. 

Aktier, aktiekapital och aktieägare 

Karnov Group-aktien noterades på Nasdaq Stockholm den 11 april 

2019, segment Mid Cap, under kortnamnet “KAR”. Den 30 april 

2019 uppgick antal aktier och röster I Karnov group AB (publ) till 

97 670 567 med ett kvotvärde om cirka SEK 0,015385 SEK. Antalet 

aktier och röster har ändrats till följd av de nyemissioner av 

sammanlagt 52 946 212 stamaktier och den minskning av 

aktiekapitalet med inlösen av samtliga 325 preferensaktier i 

bolaget som genomfördes i samband med upptagandet till handel 

av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm den 11 april 2019. 

För en detaljerad beskrivning av aktiekapitalets utveckling se 

www.karnovgroup.com/sv/aktiekapitalets-utveckling/. 

 Per den 30 april 2019 hade bolaget 1 007 kända aktieägare. De 

fem största aktieägarna var Five Arrows Principal Investments, 

Janus Henderson Investors, General Electric Pension Trust, Vind LV 

AS och Fjärde AP-fonden. 

Incitamentsprogram 

Den extra bolagsstämman den 10 april 2019 beslöt om att 

implementera ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett 

aktiesparprogram. Syftet med programmet är att uppmuntra till 

ett brett aktieägande bland bolagets anställda, underlätta 

rekrytering, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad 

intressegemenskap mellan de anställda och bolagets aktieägare 

samt höja motivationen att uppnå eller överträffa bolagets 

finansiella mål. 151 anställda i Karnov deltar i aktiespar-

programmet.  

 Deltagande i programmet sker genom att den anställde 

allokerar förvärvade eller redan innehavda stamaktier i bolaget till 

programmet (så kallade sparaktier). Den maximalt tillåtna 

investeringen i sparaktier var beroende av vilken kategori 

deltagaren tillhör. Deltagarna har allokerat sammanlagt 128 163 

http://www.karnovgroup.com/
http://www.karnovgroup.com/sv/aktiekapitalets-utveckling/
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sparaktier till programmet. Vid full tilldelning uppgår det totala 

antalet aktier i aktiesparprogrammet till högst 378 837 stamaktier, 

vilket motsvarar cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i 

bolaget. För mer information om programmet se 

www.karnovgroup.com/sv/incitamentsprogram/.  

Transaktioner med närstående 

Koncernen har närståendetransaktioner med de större 

aktieägarna Five Arrows Principal Investments II Sàrl samt 

medlemmar i koncernledningen vilket beskrivs i not 36 i 

årsredovisningen för 2018. Transaktioner med närstående är 

prissatta utifrån marknadsmässiga villkor.  

 Inga ersättningar utöver sedvanliga och bolagsstämmo-

beslutade styrelsearvoden har utgått under kvartalet. 

Moderbolag 

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0 (0) MSEK. 

Rörelseresultatet uppgick för kvartalet till -3 (0) MSEK. 

Framtidsutsikter 

Karnov lämnar inga finansiella prognoser.  

Granskning 

Delårsrapporten har inte varit föremål för en översiktlig 

granskning enligt ISRE 2410 av bolagets revisorer. 

Offentliggörande 

Denna delårsrapport innehåller insiderinformation som Karnov 

Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för 

offentliggörande av nedanstående kontaktperson den 8 maj 2019 

kl. 08.00 CET.  

 

Karnov Group AB (publ) 

Stockholm den 8 maj 2019 

 

 

 

Flemming Breinholt 

President and CEO

  
 

För mer information, 

vänligen kontakta: 

Q1 presentation 

telefonkonferens 

Finansiell kalender  

2019  

Flemming Breinholt, VD och koncernchef 
+45 3374 1202 
flemming.breinholt@karnovgroup.com 
 

Dora Brink Clausen, CFO 
+ 45 3374 1248 
dora.brink.clausen@karnovgroup.com 
 

Mats Ödman, Head of IR 
+46 70 832 09 33 
mats.odman@karnovgroup.com 

Karnov presenterar första kvartalets resultat för 
analytiker och investerare via en webbsänd 
telefonkonferens den 8 maj 2019, kl 10.00 CET. 
För deltagande använd följande länk: 
https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-
q1-2019 
eller ring in på: 
SE: +46 8 505 583 50 
DK: +45 8 233 31 94 
UK: +44 333 300 92 66 
US: +1 833 526 8382 

Delårsrapport januari – juni 2019, 
29 augusti 2019 
 
Delårsrapport januari – september 2019 
28 november 2019 

http://www.karnovgroup.com/sv/incitamentsprogram/
https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q1-2019
https://tv.streamfabriken.com/karnov-group-q1-2019
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Koncernens rapport över totalresultat 

 
 

Resultat per aktie före och efter utspädning påverkas av utdelning på preferensaktier. Formeln för beräkning av vinst per aktie: vinst per aktie = (periodens 

resultat – utdelning på preferensaktier)/genomsnittligt antal utestående stamaktier. Tabellen ovan visar vinst per aktie baserat på antal aktier vid tidpunkten 

för utgivandet av denna rapport. 

  

jan-dec

KSEK Not 2019 2018 2018 

Nettoomsättning 5 204 931 194 226 715 342

Summa intäkter 204 931 194 226 715 342

Handelsvaror -38 630 -39 140 -126 408

Personalkostnader -47 104 -52 944 -215 434

Avskrivningar -42 341 -34 212 -146 809

Övriga rörelsekostnader -39 790 -56 147 -164 009

Rörelseresultat 37 066 11 783 62 682

Finansiella intäkter 11 78 319

Finansiella kostnader -25 956 -33 916 -98 217

Finansnetto -25 945 -33 838 -97 898

Resultat före skatt 11 121 -22 055 -35 216

Inkomstskatt -3 269 989 -11 591

Periodens resultat 7 852 -21 066 -46 807

Övrigt totalresultat:

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen:

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet 10 352 -17 707 -6 410

Periodens totalresultat 18 204 -38 773 -53 217

Periodens totalresultat hänförligt till: 

Majoritetsägare Karnov Group AB 6 930 -22 096 -50 927

Innehav utan bestämmande inflytande 922 1 030 4 120

Totalresultat för perioden 7 852 -21 066 -46 807

Summa totalresultat för perioden hänförligt till

Majoritetsägare Karnov Group AB 17 282 -39 803 -57 337

Innehav utan bestämmande inflytande 922 1 030 4 120

Summa totalresultat för perioden 18 204 -38 773 -53 217

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 4 0,07 -0,23 -0,52

Q1
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Koncernens balansräkning 

KSEK Not 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Långfristiga fordringar

Goodwill 6 1 674 592 1 659 708 1 657 692

Övriga immateriella tillgångar 6 1 298 339 1 326 770 1 289 596

Nyttjanderrätter 102 047 - -

Materiella anläggningstillgångar 5 125 6 780 5 721

Investeringar i intresseföretag 8 650 11 8 524

Depositioner 2 685 2 586 2 628

Uppskjuten skattefordran 17 33 857 832

Summa anläggningstillgångar 3 091 455 3 029 712 2 964 993

Varulager 6 13 520 13 516 11 553

Kundfordringar 3 59 323 54 624 169 231

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 194 13 777 15 951

Övriga fordringar 4 522 65 203 1 926

Skattefordringar 35 537 36 115 27 129

Likvida medel 3 144 810 181 422 201 797

Summa omsättningstillgångar 276 906 364 657 427 587

SUMMA TILLGÅNGAR 3 368 361 3 394 369 3 392 580

EGET KAPITAL OCH SKULDER

KSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 688 688 688

Övrigt tillskjutet kapital 798 472 798 472 798 472

Valutaomräkningsreserv 40 884 19 235 30 532

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -216 086 -194 185 -223 017

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 623 958 624 210 606 675

Innehav utan bestämmande inflytande 19 455 42 229 18 534

Summa eget kapital 643 413 666 439 625 209

Upplåning från kreditinstitut 3 1 392 006 1 471 711 1 378 199

Upplåning från närstående 3 224 158 204 329 218 819

Leasingskulder 89 045 - -

Övriga skulder - 68 474 -

Uppskjutna skatteskulder 6 251 343 322 159 256 581

Avsättningar 5 315 5 080 5 192

Summa långfristiga skulder 1 961 867 2 071 753 1 858 791

Upplåning från kreditinstitut 100 836 77 210 65 625

Upplåning från närstående 3 46 028 - 67 901

Leverantörsskulder 3 25 567 9 864 30 890

Aktuell skatteskuld 26 740 - 17 617

Upplupna kostnader 159 488 168 419 164 542

Förutbetalda intäkter 345 937 326 824 342 902

Uppskjuten betalning i samband med förvärv 6 - - 130 588

Leasingskulder 13 197 - -

Övriga kortfristiga skulder 45 288 73 860 88 515

Övriga skulder 763 081 656 177 908 580

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 368 361 3 394 369 3 392 580
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Koncernens rapport över förändringar  

i eget kapital 

 

KSEK

Aktie- 

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Valutaomräk- 

ningsreserv

Balanserat 

resultat

Eget kapital 

hänförligt till 

moderbolagets 

aktieägare

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande

Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2018 688 798 472 36 942 -172 089 664 013 41 199 705 212 

Periodens resultat - - - -22 096 -22 096 1 030 -21 066 

Övrigt totalresultat för perioden - - -17 707 - -17 707 - -17 707 

Summa periodens totalresultat - - -17 707 -22 096 -39 803 1 030 -38 773 

Transaktioner med aktieägare i deras 

egenskap av ägare.

Summa transaktioner med aktieägare - - - - - - -

Utgående balans per den 31 mar 2018 688 798 472 19 235 -194 185 624 210 42 229 666 439 

KSEK

Aktie- 

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Valutaomräk- 

ningsreserv

Balanserat 

resultat

Eget kapital 

hänförligt till 

moderbolagets 

aktieägare

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande

Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 688 798 472 30 532 -223 016 606 676 18 533 625 209 

Periodens resultat - - - 6 930 6 930 922 7 852

Övrigt totalresultat för perioden - - 10 352 - 10 352 - 10 352 

Summa periodens totalresultat - - 10 352 6 930 17 282 922 18 204 

Transaktioner med aktieägare i deras 

egenskap av ägare.
 

Summa transaktioner med aktieägare - - - - - - -

Utgående balans per den 31 mar 2019 688 798 472 40 884 -216 086 623 958 19 455 643 413 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
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Koncernens rapport över kassaflöden 

   

jan-dec

KSEK 2019 2018 2018 

KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 37 059 11 782 62 682

Justeringar:

Poster som inte ingår i kassaflödet 42 341 34 212 146 809

Förändringar i rörelsekapital 

Ökning/minskning av varulager -1 887 -823 1 119

Ökning/minskning av rörelsefordringar 97 156 128 168 10 942

Ökning/minskning av rörelseskulder -21 310 -17 174 31 646

Ökning/minskning av förutbetalda intäkter -563 -5 864 10 195

Betalda räntor förutbetalda intäkter -14 458 -12 171 -52 779

Betald inkomstskatt -8 101 -20 052 -24 881

Kassaflöde från den löpande verksamheten 130 236 118 079 185 733

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av andelar i intresseföretag - - -8 492

Förvärv av dotterföretag -138 965 -611 000 -627 982

Ökning/(minskning) av depositioner och andra tillgångar - 38 49

Förvärv av immatriella anläggningstillgångar -41 221 -20 662 -96 694

Förvärv och avyttring av materiella anläggningstillgångar -79 -76 -2 007

Kassaflöde från investeringsverksamheten -180 265 -631 700 -735 127

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Ökning/minskning av kortfristiga lån 12 008 - 94 036

Amortering av långfristiga skulder - 8 528 -9 892

Upptagna lån -16 680 591 718 575 579

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 672 600 246 659 723

Kassaflöde för perioden -54 701 86 625 110 329

Livida medel vid periodens början 201 797 93 879 93 879

Valutakursdifferens i likvida medel -2 286 918 -2 411

Likvida medel vid periodens slut 144 810 181 422 201 797

Q1



 

 
 

Delårsrapport, Januari – mars 2019i 15 

Moderbolagets resultaträkning 

 

jan-dec

KSEK 2019 2018 2018

Nettoomsättning - - -

Summa intäkter - - -

Övriga rörelsekostnader -3 429 -694 -18 294

Rörelseresultat -3 429 -694 -18 294

Finansiella intäkter 4 942 3 363 19 277

Finansiella kostnader -5 318 -5 380 -19 865

Finansiella intäkter och kostnader -376 -2 017 -588

Resultat före skatt -3 805 -2 711 -18 882

Inkomstskatt - - -215

Periodens resultat -3 805 -2 711 -19 097

Summa totalresultat för perioden -3 805 -2 711 -19 097

Q1
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Moderbolagets balansräkning 

 
 

  

KSEK Not 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Tillgångar

Fordringar hos koncernföretag 188 191 193 758 192 444

Andelar i koncernföretag 759 500 761 599 759 500

Summa anläggningstillgångar 947 691 955 357 951 944

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 17 639 6 486 5 790

Övriga fordringar 2 235 - 67

Aktuell skatt 23 332 5 461 18 341

Likvida medel 642 2 141 974

Summa omsättningstillgångar 43 848 14 088 25 172

SUMMA TILLGÅNGAR 991 539 969 445 977 116

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 688 688 688

Fritt eget kapital

Överkursfond 798 472 798 472 798 472

Balanserade vinstmedel -58 111 -37 256 -53 644

Summa eget kapital 741 049 761 904 745 516

Långfristiga skulder

Upplåning från närstående 224 158 204 329 218 819

Summa långfristiga skulder 224 158 204 329 218 819

Kortfristiga skulder

Lån från kreditinstitut 1 - -

Leverantörsskulder 528 - 1 608

Kortfristiga skulder till koncernföretag 12 438 1 521 4 225

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 317 1 691 6 948

Övriga kortfristiga skulder 48 - -

Summa kortfristiga skulder 26 332 3 212 12 781

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 991 539 969 445 977 116
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Noter 

 Redovisningsprinciper 

Karnov Group AB:s koncernredovisning har upprättats i enlighet 

med IAS 34 och tillämpliga regler i årsredovisningslagen. 

Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen samt RFR 2.  

 Redovisningsprinciperna för koncernredovisningen är 

oförändrade jämfört med årsredovisningen 2018, med undantag 

av följande som beskrivs nedan. 

Eget kapital 

Den 28 december 2018 hölls en extra bolagsstämma i ett av 

koncernbolagen som beslutade att aktieägare utan bestämmande 

inflytande skulle erbjudas att få sälja sina preferensaktier. Avtal 

om köp av aktier skrevs till ett totalt värde om 27 MSEK. En skuld 

uppgående till detta belopp har redovisats i balansräkningsposten 

Upplåning från närstående. Köpeskillingen för aktierna betalades 

2019. 

Nya redovisningsstandarder tillämpade från 1 januari 
2019 

Ett antal nya och ändrade standarder träder ikraft för det 

innevarande räkenskapsåret och koncernen har ändrat sina 

redovisningsprinciper och gjort retroaktiva justeringar vid 

tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal. Effekten av övergången till 

den nya leasingstandarden och de nya redovisningsprinciperna 

visas nedan. De övriga förändringarna har inte haft någon inverkan 

på koncernens redovisningsprinciper och föranledde inga 

retroaktiva justeringar. 

IFRS 16 LEASINGAVTAL 

Koncernen tillämpar IFRS 16 retroaktivt där den ackumulerade 

effekten av övergången redovisats i den ingående balansen 1 

januari 2019. Jämförelsetalen har, i enlighet med reglerna i 

standarden, inte räknats om. Omklassificeringarna och juster-

ingarna som gjorts vid tillämpningen av de nya leasingreglerna 

redovisas därför i ingångsbalansräkningen 1 januari 2019. 

Justeringar vid övergången till IFRS 16 

Vid övergången till IFRS 16 redovisade koncernen leasingskulder 

hänförliga till leasingavtal som tidigare klassificerats som 

operationella leasingavtal i enlighet med reglerna i IAS 17 

Leasingavtal. Dessa skulder har värderats till nuvärdet av framtida 

minimileaseavgifter. Vid beräkningen har leasetagarens marginella 

låneränta per 1 januari 2019 använts. 

 För leasingavtal som tidigare klassificerats som finansiella 

leasingavtal, redovisar koncernen det redovisade värdet av 

leasingtillgången och leasingskulden omedelbart före övergången 

som det redovisade värdet för nyttjanderätten och leasingskulden 

vid övergångstidpunkten. Värderingsprinciperna i IFRS 16 har 

endast tillämpats efter detta datum.  

 Omvärderingen av leasingskulderna redovisades som 

justeringar av de hänförliga nyttjanderätterna omedelbart efter 

övergångstidpunkten. 

 

Nyttjanderätter för leasing av fastigheter har värderats retroaktivt 

som om de nya reglerna alltid hade tillämpats. Övriga nyttjande-

rätter har värderats till leasingskuldens värde, med justering för 

förutbetalda eller upplupna leasingavgifter hänförliga till avtalet 

per 31 december 2018. Det fanns inga förlustbringande avtal som 

skulle ha krävt en justering av nyttjanderätten vid övergångstid-

punkten.  

Den redovisade nyttjanderätten är hänförlig till följande 

tillgångstyper:

 
 

 

 

Den ändrade redovisningsprincipen påverkade följande poster i 

balansräkningen 1 januari 2019:  

 
Tillämpade praktiska lösningar 

När IFRS 16 tillämpades första gången använde koncernen följande 

praktiska lösningar som beskrivs i standarden:  

• Tillämpning av samma diskonteringsränta på en 

leasingportfölj med liknande egenskaper 

• Att utgå ifrån en tidigare gjord bedömning vid förlust-

bringande avtal 

KSEK 2019

39 768       

68 551

2 094-         

106 225    

14 221       

92 004       

106 225    

Långfristiga leasingskulder

Kortfristiga leasingskulder

Operationella leasingåtaganden per den 31 december 

2018

Justeringar pga. förändringar avseende optioner 

att förlänga och säga upp avtal

Justeringar pga. förändringar i index eller pris hänförliga 

till variabla avgifter

Redovisad leasingskuld per 1 januari 2019

Av vilka är:

KSEK
31 mar 

2019
01 jan 2019

Byggnader 99 803       103 784    

Utrustning 1 141         1 159         

Bilar 1 103         1 282         

Totala nyttjanderätter 102 047    106 225    

KSEK 01 jan 2019

106 225    

-106 225

-             

Leasingskulder – ökning med

Nettoeffekten på balanserat resultat 1 januari 2019 var 

en minskning med

Nyttjanderätter – ökning med
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• Operationella leasingavtal med en återstående avtalstid som 

1 januari 2019 understiger 12 månader redovisas enligt 

reglerna för korttidsleasingavtal 

• Att utesluta direkta anskaffningsutgifter vid värderingen av 

nyttjanderätter, och 

• Användande av bedömningar i efterhand vid till exempel 

fastställande av leasingperiod i 

• de fall avtalet innehåller möjligheter att för utöka eller säga 

upp. 

Koncernen har även valt att inte göra en ny bedömning huruvida 

ett avtal är eller innehåller ett leasingavtal vid 

övergångstidpunkten. Koncernen har istället gjort bedömningen i 

enlighet med IAS 17 och IFRIC 4 Fastställande huruvida ett avtal 

innehåller ett leasingavtal. 

Koncernens leasingavtal och hur de redovisas  

Koncernen leasar diverse kontor, lagerlokaler, butikslokaler, 

utrustning och bilar. Leasingavtalen skrivs normalt för fasta 

perioder mellan 3 och 10 år. Villkoren förhandlas separat för varje 

avtal och innehåller ett stort antal olika avtalsvillkor. Leasingav-

talen innehåller inga särskilda villkor eller restriktioner som skulle 

innebära att avtalen skulle sägas upp om villkoren inte uppfylldes, 

men de leasade tillgångarna får inte användas som säkerhet för 

lån.  

 Till och med år 2018 klassificerades leasing av materiella 

anläggningstillgångar som antingen finansiella eller operationella 

leasingavtal. Betalningar som gjordes för operationella leasingavtal 

(efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kost-

nadsfördes i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

Från 1 januari 2019 redovisas leasingavtal som nyttjanderätter och 

en motsvarande skuld, den dagen som den leasade tillgången finns 

tillgänglig för användning av koncernen. Varje leasingbetalning 

fördelas mellan amortering av skulden och finansiell kostnad. Den 

finansiella kostnaden ska fördelas över leasingperioden så att varje 

redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast 

räntesats för den under respektive period redovisade skulden. 

Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det kortare av tillgångens 

nyttjandeperiod och leasingavtalets längd. 

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas 

initial till nuvärde. Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av 

följande leasingbetalningar: 

• Fasta avgifter (inklusive till sin substans fasta avgifter), efter 

avdrag för eventuella förmåner i samband med tecknandet av 

leasingavtalet som ska erhållas 

• Rörlig leasingbetalning som baseras på index eller procent 

• Belopp som förväntas betalas ut av leasetagaren enligt 

restvärdesgarantier 

• Lösenpriset för en option att köpa om leasetagaren är rimligt 

säker på att utnyttja en sådan möjlighet, och 

• Straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet, om 

leasingperioden återspeglar att leasetagaren kommer att 

utnyttja en möjlighet att säga upp leasingavtalet. 

Leasingbetalningarna diskonteras med leasingavtalets implicita 

ränta om denna räntesats lätt kan fastställas, annars ska lease-

tagarens marginella låneränta användas. Den marginella låne-

räntan är den räntesats företaget skulle ha betalat för en 

finansiering genom lån under motsvarande period och liknande 

villkor. Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffnings-

värde och inkluderar följande:  

• Det ursprungliga beräknade beloppet för leasingskulden 

• Leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet, 

efter avdrag för eventuella förmåner som mottagits i 

samband med teckningen av leasingavtalet 

• Initiala direkta utgifter, och 

• Utgifter för att återställa tillgången till det skick som 

föreskrivs i leasingavtalets villkor. 

Betalningar för korta kontrakt och leasingavtal av mindre värde 

kostnadsförs linjärt i resultaträkningen. Korta kontrakt är avtal 

med en leasingtid på 12 månader eller mindre. Avtal av mindre 

värde inkluderar IT-utrustning och mindre kontorsmöbler. 

Nya standarder som ännu inte tillämpats av koncernen 

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för 

räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2020 och har inte 

tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av 

dessa standarder eller tolkningar väntas ha någon väsentlig 

inverkan på kommande perioder. 
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 Viktiga bedömningar och uppskattningar 

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att företagsledningen 

gör bedömningar och uppskattningar utöver de bedömningar som 

påverkar tillämpningen av redovisningsprinciper samt redovisade 

belopp gällande tillgångar och skulder, intäkter och kostnader. Det 

faktiska utfallet kan skilja sig från dessa uppskattningar. 

Bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningarna 

överensstämmer med de som presenteras i den senaste årsredo-

visningen. För mer detaljer kring viktiga bedömningar och upp-

skattningar hänvisas till årsredovisningen för 2018, not 4 sidan 40. 

 Verkligt värde på finansiella instrument 

 
 

Fordringar 

På grund av de kortfristiga fordringarnas natur anses redovisat 
värde överensstämma med verkligt värde.  

Likvida medel  

Likvida medel är inte säkrade och har en kort kredittid och anses 

ha ett redovisat värde som överensstämmer med verkligt värde. 

De klassificeras enligt nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. 

Tilläggsköpeskilling 

Redovisat värde för tilläggsköpeskillingar anses överensstämma 
med verkligt värde. Det verkliga värdet för tilläggsköpeskillingarna 
uppskattades genom att beräkna nuvärdet av förväntade framtida 
kassaflöden. Uppskattningarna baseras på diskonteringsräntor på 
mellan 7 och 10 procent. De klassificeras enligt nivå 3 i hierarkin 
för verkligt värde. 

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder är inte säkrade och betalas vanligtvis inom 

30 dagar efter att de bokförts. På grund av deras kortfristiga natur 

anses redovisat värde överensstämma med verkligt värde. 

Långfristig upplåning från kreditinstitut 

Redovisat värde anses överensstämma med verkligt värde, 
eftersom räntan som ska betalas för dessa lån ligger nära de 
aktuella marknadsräntorna. De klassificeras enligt nivå 2 i 
hierarkin för verkligt värde. 

Kortfristig upplåning från kreditinstitut 

Redovisat värde anses överensstämma med verkligt värde 

eftersom räntan som ska betalas på dessa lån antingen ligger nära 

de aktuella marknadsräntorna alternativt är upplåningen av 

 

Belopp i TSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31   2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

FINANSIELLA TILLGÅNGAR              
Finansiella tillgångar värderade till 

upplupet anskaffningsvärde
             

Kundfordringar 59 323 54 624 169 231   59 323 54 624 169 231

Likvida medel 144 810 181 422 201 797   144 810 181 422 201 797

Summa 204 133 236 046 371 028   204 133 236 046 371 028

         

FINANSIELLA SKULDER          
Finansiella skulder värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen
         

Tilläggsköpeskilling 32 508 60 551 44 759   32 508 60 551 44 759

Skulder värderade till upplupet 

anskaffningsvärde
         

Leverantörsskulder 25 567 9 864 30 890   25 567 9 864 30 890

Långfristig upplåning från kreditinstitut 1 392 006 1 471 711 1 378 199   1 392 006 1 471 711 1 378 199

Kortfristig upplåning från kreditinstitut 100 836 77 210 65 625   100 836 77 210 65 625

Uppskjuten betalning i samband med 

förvärv
- - 130 588   - - 130 588

Långfristiga lån från närstående 224 158 204 329 218 819   224 158 204 329 218 819

Kortfristiga lån från närstående 46 028 - 67 901   46 028 - 67 901

Summa 1 821 103 1 823 665 1 936 781   1 821 103 1 823 665 1 936 781

Redovisat värde Verkligt värde
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kortfristig natur. De klassificeras enligt nivå 2 i hierarkin för 

verkligt värde. 

Uppskjutna betalningar 

Uppskjutna betalningar är relaterade till avtalsmässiga åtaganden 

för att under framtida perioder erlägga det totala beloppet, vilket 

medför att redovisat värde anses överensstämma med verkligt 

värde. De klassificeras enligt nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. 

Långfristiga lån från närstående  

Det verkliga värdet för lån från närstående baseras på diskont-

erade kassaflöden med användning av en räntesats baserad på 

nuvarande låneränta. De klassificeras som verkligt värde enligt 

nivå 2 i hierarkin för verkligt värde på grund av användningen av 

icke-observerbara källor inklusive egen kreditrisk. 

Kortfristiga lån från närstående 

Det verkliga värdet för kortfristiga lån från närstående anses 

överensstämma med det redovisade värdet då räntan är antingen 

nära aktuella marknadsräntor eller så är lånen av kortfristig natur.

 

 Resultat per aktie 

 

Resultat per aktie före och efter utspädning påverkas av utdelning 

på preferensaktier. Formeln för beräkning av vinst per aktie: vinst 

per aktie = (periodens resultat – utdelning på preferensaktier) 

/genomsnittligt antal utestående stamaktier.  

Tabellen ovan visar resultatet per aktie baserat på aktieantalet per 

dagen för denna rapport. 

 Segmentsrapportering och uppdelade intäkter 

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 

den interna rapportering som lämnats till den ledande 

beslutsfattaren. VD har identifierats som den ledande 

beslutsfattaren och bedömer koncernens resultat och ställning 

samt fattar strategiska beslut. I Karnov definieras rörelsesegment 

geografiskt och följs upp ned till EBIT-nivå. Under EBIT-nivå och i 

balansräkningen samt i kassaflödesanalysen görs bedömningen av 

resultat och ställning uteslutande på koncernnivå. Karnovs 

verksamhet är oberoende av media och företaget följer på 

koncernnivå den övergripande trenden gällande fördelningen av 

intäkterna för online- och offlineprodukter. 

 

 

jan-dec

KSEK 2019 2018 2018

Resultat hänförligt till moderbolagets ägare 6 930 -22 096 -50 927

Genomsnittligt antal utestående aktier 97 670 567 97 670 567 97 670 567

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,07 -0,23 -0,52

Q1

KSEK  

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2018

Online 140 095 128 290 532 553

Offline 64 835 65 936 182 789

Nettoomsättning 108 946 101 914 95 985 92 312 204 930 194 226 715 342
 

EBITDA 38 756 33 289 40 651 12 706 79 407 45 995 209 491

EBITA 36 920 32 517 30 581 8 617 67 501 41 134 182 760

EBIT 21 328 17 548 15 738 -5 765 37 066 11 783 62 682

Finansnetto         -25 945 -33 838 -97 898

Resultat före skatt - - - - 11 121 -22 055 -35 216

Inkomstskatt - - - - -3 269 989 -11 591

Periodens resultat - -   - - 7 852 -21 066 -46 807

jan-dec

TotaltDanmark

Q1 Q1

Sverige

Q1
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 Förvärv 

Den 4 januari 2018 ingick Karnov-koncernen ett avtal om att 

förvärva samtliga aktier i Norstedts Juridik AB för 741,9 MSEK. 

Förvärvet av Norstedts Juridik AB kommer att ge Karnov Group en 

unik möjlighet att bredda sitt utbud inom juridik med ytterligare 

djupgående kommentarer och analyser. Genom förvärvet har 

koncernen möjlighet att erbjuda kunderna den bästa servicen och 

det bästa produktutbudet inom juridisk information, samt 

information om regler och förordningar på den svenska 

marknaden. Koncernen kommer fortsätta att utveckla sina digitala 

tjänster, stärka relationerna med specialiserade författare samt 

involvera medarbetarna för att integrera, växa och utveckla 

organisationen. Resultat, intäkter samt tillgångar och skulder 

tillhörande det förvärvade bolaget har konsoliderats från och med 

den 4 januari 2018. 

 Fördelningen av köpeskillingen var preliminär i ett år efter 

förvärvet och fastställdes 4 januari 2019: 

 
 

 

 

Redovisade belopp (preliminära verkliga värden) av identifierbara 

förvärvade tillgångar och övertagna skulder i Norstedts juridik AB 

per förvärvsdagen: 

  

Den goodwill som uppkommer vid förvärvet är hänförlig till 

Norstedts juridik AB:s starka ställning på marknaden, dess 

lönsamhet samt de synergier som förväntas från sammangåendet 

mellan koncernen och Norstedts. Goodwill som uppkommer 

förväntas inte vara avdragsgill vid en eventuell framtida 

nedskrivning. 

 Intäkterna för Norstedts Juridik, som inkluderats i koncernens 

resultaträkning sedan förvärvsdagen, uppgick till 215,8 MSEK och 

resultatet i koncernens resultaträkning uppgick till 42,6 MSEK. 

Uppskjuten betalning 

I enlighet med avtalet ska en del av betalningen för aktierna i 

Norstedts Juridik AB skjutas upp i ett år efter överlåtelsedatumet. 

Under den period som betalningen är uppskjuten kommer de 

utestående betalningarna att generera ränta. På förvärvsdagen 

fanns 65 MSEK spärrade medel på ett bankkonto som säkerhet för 

den uppskjutna betalningen. Vid slutet av perioden frisläpptes 

medlen och den utestående betalningen inklusive ränta betalades 

i sin helhet 4 januari 2019. 

Förvärvsrelaterade kostnader  

Förvärvsrelaterade kostnader om 20,9 MSEK (resultatbaserade) 

har inkluderats i övriga rörelsekostnader i koncernens rapport över 

totalresultatet för första kvartalet 2018. 

Finansiering 

Förvärvet av Norstedts Juridik AB finansierades genom ett lån som 

utfärdades av Nordea till ett belopp om 598 MSEK. Lånet är en 

tillkommande facilitet i enlighet med den befintliga 

kreditfaciliteten, och lånet har i princip samma villkor som de 

tidigare lånen.  

 Förvärven av Forlaget Andersen A/S och icke-materiella 

tillgångar i tidigare perioder finansierades till viss del av 

individuella earn-out modeller. Under perioden betalades 8 MSEK 

för den överens-komna earn-out modellen.  

 

 

 

Köpeskilling, MSEK

Likvida medel vid överlåtelsedatumet 611,0

Uppskjutna betalningar 130,9

Summa köpeskilling 741,9

Redovisade belopp, MSEK

Likvida medel 64,9

Materiella anläggningstillgångar 13,3

Immateriella tillgångar: Varumärke 147,5

Immateriella tillgångar: Kundrelationer 265,7

Immateriella tillgångar: Innehåll 133,3

Varulager 8,4

Kundfordringar och övriga fordringar 68,9

Leverantörsskulder och övriga skulder -126,5

Uppskjuten skatt -120,2

Summa identifierade tillgångar 455,3

Goodwill 286,6

Summa: 741,9
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 Avstämning av finansiella nyckeltal 

Karnovs finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal, som 

utgör ett komplement till de resultatmått som definieras eller 

specificeras i de tillämpliga reglerna för finansiell rapportering. 

Alternativa nyckeltal redovisas eftersom de, i sitt sammanhang, 

erbjuder mer djupgående information än de mått som definieras i 

de tillämpliga reglerna för finansiell rapportering. De alternativa 

nyckeltalen har hämtats från koncernens finansiella rapporter och 

redovisas inte i enlighet med IFRS.  

 Karnovs definition av dessa nyckeltal, som inte beskrivs enligt 

IFRS, presenteras under avsnitt Finansiella definitioner. 

Avstämning av de alternativa nyckeltalen redovisas nedan. 

 

 
 

 
 

 
 

Summa nettoomsättning jan-dec

KSEK 2019 2018 2018

Organisk verksamhet 200 349 118 373 469 169 

Förvärvad verksamhet - 71 363 223 418 

Valuta 4 581 4 489 22 755 

Summa nettoomsättning 204 931 194 226 715 342 

Q1

Summa nettoomsättning fördelning, % jan-dec

KSEK 2019 2018 2018

Organisk tillväxt, % 3,2% 4,6% 3,9%

Förvärvad tillväxt, % 0,0% 63,0% 49,5%

Valutaeffekt, % 2,3% 4,0% 5,0%

Total tillväxt, % 5,5% 71,6% 58,4%

Q1

Koncern jan-dec

KSEK 2019 2018 2018

Rörelseresultat (EBIT) 37 066 11 783 62 682 

Avskrivningar 42 341 34 212 146 809 

EBITDA 79 407 45 995 209 491 

Nettoomsättning 204 931 194 226 715 342 

EBITDA-marginal 38,7% 23,7% 29,3%

Jämförelsestörande poster 17 830 34 955 78 879 

Justerat EBITDA 97 238 80 950 288 370 

Justerad EBITDA-marginal, % 47,4% 41,7% 40,3%

Avskrivningar (förvärv) 30 435 29 351 120 078 

EBITA 67 501 41 134 182 760 

Jämförelsestörande poster 17 830 34 955 78 879 

Justerad EBITA 85 331 76 088 261 639 

Justerad EBITA-marginal, % 41,6% 39,2% 36,6%

Q1
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Danmark jan-dec

KSEK 2019 2018 2018

Rörelseresultat (EBIT) 21 328 17 548 80 733 

Avskrivningar 17 428 15 741 64 177 

EBITDA 38 756 33 289 144 909 

Nettoomsättning 108 946 101 914 396 624 

EBITDA-marginal 35,6% 32,7% 36,5%

Jämförelsestörande poster 7 563 2 296 15 273 

Justerad EBITDA 46 319 35 585 160 182 

Justerad EBITDA-marginal, % 42,5% 34,9% 40,4%

Avskrivningar (förvärv) 15 592 14 969 61 167 

EBITA 36 920 32 517 141 899 

Jämförelsestörande poster 7 563 2 296 15 273 

Justerad EBITA 44 483 34 812 157 172 

Justerad EBITA-marginal, % 40,8% 34,2% 39,6%

Q1

Sverige jan-dec

KSEK 2019 2018 2018

Rörelseresultat (EBIT) 15 738 -5 765 -18 051 

Avskrivningar 24 913 18 471 82 633 

EBITDA 40 651 12 706 64 583 

Nettoomsättning 95 985 92 312 318 718 

EBITDA-marginal 42,4% 13,8% 20,3%

Jämförelsestörande poster 10 267 32 659 63 606 

Justerad EBITDA 50 918 45 365 128 189 

Justerad EBITDA-marginal, % 53,0% 49,1% 40,2%

Avskrivningar (förvärv) 14 843 14 382 58 911 

EBITA 30 581 8 617 40 861 

Jämförelsestörande poster 10 267 32 659 63 606 

Justerad EBITA 40 848 41 276 104 467 

Justerad EBITA-marginal, % 42,6% 44,7% 32,8%

Q1
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Avkastning på kapital 

KSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Rörelseresultat (EBIT) 37 066 11 783 62 682 

Summa tillgångar 3 368 361 3 394 369 3 392 580 

Avkastning på eget kapital, % 1,1% 0,3% 1,8%

Rörelsekapital

KSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Rörelsetillgångar 276 906 364 657 427 587 

Rörelseskulder 763 081 656 177 908 580 

Rörelsekapital -486 175 -291 520 -480 993 

Kassagenerering

KSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Justerad EBITDA 97 238 80 950 209 491 

Justerad operativt kassaflöde 163 392 176 989 307 978 

Kassagenerering, % 168,0% 218,6% 106,8%

Kassaflöde från löpande verksamhet  

KSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Rörelseresultat 37 059 11 782 62 682 

Summa förändringar 93 177 106 297 123 051 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 130 236 118 079 185 733 

Nettoskuld

KSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Upplåning från kreditinstitut 1 392 006 1 471 711 1 378 199 

Långfristiga skulder till koncernföretag 224 158 204 329 218 819 

Leverantörsskulder 100 836 77 210 65 625 

Kortfristiga skulder till koncernföretag 46 028 - 67 901 

Likvida medel 144 810 181 422 201 797 

Nettoskuld 1 618 218 1 571 828 1 528 747 

Nettoskuld/justerad EBITDA LTM

KSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Justerad EBITDA LTM 305 179 212 373 288 370 

Nettoskuld 1 618 218 1 571 828 1 528 747 

Nettoskuld/justerad EBITDA LTM 5,3 7,4 5,3 

Soliditet

KSEK 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018

Eget kapital 643 413 666 439 625 209 

Summa tillgångar 3 368 361 3 394 369 3 392 580 

Soliditet, % 19,1% 19,6% 18,4%
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Kvartalsöversikt 

 
  

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

KSEK 2019 2018 2018 2018 2018

Rapport över totalresultatet

Nettoomsättning 204 931 178 817 176 175 166 124 194 226 

EBITDA 79 407 43 984 67 474 52 040 45 993 

EBITDA-marginal, % 38,7% 25,0% 38,0% 31,0% 24,0%

EBITA 67 501 36 529 60 194 44 905 41 132 

EBITA-marginal, % 32,9% 20,0% 34,0% 27,0% 21,0%

Justerad EBITA 85 331 60 642 69 632 55 260 76 088 

Justerad EBITA-marginal, % 41,6% 34,0% 40,0% 33,0% 39,0%

Rörelseresultat (EBIT) 37 066 6 317 29 938 16 644 11 783 

EBIT-marginal % 18,1% 4,0% 17,0% 9,0% 6,0%

Finansiella poster, netto -25 945 -21 150 -18 399 -24 511 -33 838 

Periodens nettoresultat 7 852 -15 261 6 540 -17 020 -21 066 

   

Balansräkning    

Anläggningstillgångar 3 091 455 2 964 993 2 981 501 3 043 992 3 029 712 

Omsättningstillgångar 276 906 427 587 252 214 265 449 354 963 

Likvida medel 144 810 201 797 65 260 92 017 181 422 

Eget kapital 643 413 625 209 669 481 672 464 666 439 

Långfristiga skulder 1 961 867 1 858 791 1 861 954 2 062 576 2 071 753 

Kortfristiga skulder 763 081 908 580 702 280 574 401 646 483 

Summa tillgångar 3 368 361 3 392 580 3 233 715 3 309 441 3 384 675 

   

Kassaflöde    

Kassaflöde från den löpande verksamheten 130 236 86 850 -36 384 17 187 118 079 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -180 265 -26 863 -30 377 -46 187 -631 700 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 672 75 793 41 455 -57 770 600 246 

Periodens kassaflöde -54 701 135 780 -25 306 -86 770 86 625 

     

Nyckeltal      

Nettorörelsekapital -486 175 -480 993 -450 066 -308 952 -291 520

Avkastning på totalt kapital, % 1,1% 0,2% 0,9% 0,5% 0,4%

Soliditet, % 19,1% 18,4% 20,7% 20,3% 29,4%

Kassagenereringsgrad, % 168,0% 176,8% -15,8% 36,5% 218,6%

Nettoskuld 1 618 218 1 528 747 1 622 586 1 620 466 1 571 829 

     

Aktieinformation

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,07 -0,17 0,06 -0,18 -0,23 

Antal aktier 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567 97 670 567 
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Finansiella definitioner och  

alternativa nyckeltal

Denna delårsrapport innehåller referenser till ett antal resultat-

mått (nyckeltal). En del av dessa nyckeltal definieras i IFRS, medan 

andra är alternativa nyckeltal som inte redovisas i enlighet med 

tillämpliga ramverk för finansiell rapportering eller annan 

lagstiftning. Dessa nyckeltal används av Karnov för att hjälpa både 

investerare och företagsledning att analysera verksamheten. 

Nedan definieras de nyckeltal som används i rapporten, 

tillsammans med en motivering kring deras användande. 

.

 

Nyckeltal Definition Förklaring till användningen 

Avkastning på totalt kapital Rörelseresultatet för de senaste 12 månaderna 
dividerat med totala tillgångar. 

Måttet visar avkastningen på det kapital som ägare 
och långivare har gjort. 

EBITA Resultat före finansiella poster och skatt, exklusive 
avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av 
köpeskilling. 

Måttet visar verksamhetens lönsamhet justerad för 
avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av 
köpeskilling. 

EBITA-marginal EBITA som en andel av nettoomsättning. Måttet visar den underliggande verksamhetens 
(d.v.s. exklusive avskrivning av förvärvsrelaterad 
fördelning av köpeskilling) lönsamhet över tid i 
förhållande till försäljningen.  

EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, 
finansiella poster och skatter. 

Måttet visar verksamhetens lönsamhet före 
avskrivningar och nedskrivningar. 

EBITDA-marginal EBITDA som en andel av nettoomsättningen. Måttet visar verksamhetens lönsamhet över tid, 
oberoende av finansiering, nedskrivningar och 
avskrivningar. 

Förvärvad tillfäxt Förändring i nettoomsättning under innevarande 
period hänförlig till förvärvade enheter, exklusive 
valutakurseffekter, i förhållande till 
nettoomsättning motsvarande period föregående 
år. Förvärvade enheters nettoomsättning definieras 
som förvärvad tillväxt under en period om 12 
månader från och med respektive förvärvsdatum. 

Måttet används eftersom det kompletterar måttet 
organisk tillväxt och ökar förståelsen för Karnovs 
tillväxt. 

Justerad EBITA EBITA justerat för jämförelsestörande poster. Måttet visar verksamhetens lönsamhet och är 
justerad för jämförelsestörande poster och 
avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av 
köpeskilling och avskrivning av investeringar 
hänförliga till förvärv. 

Justerad EBITA-marginal Justerad EBITA som en andel av 
nettoomsättningen. 

Syftet är att ge en indikation på Karnovs 
verksamhets underliggande lönsamhet exklusive 
jämförelsestörande poster och uttryckt som en adel 
av nettoomsättningen. 

Justerad EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella 
poster, skatt och jämförelsestörande poster. 

Avgörande för att förstå koncernens rörelseresultat, 
oavsett jämförelsestörande poster, finansiering och 
avskrivningar. 

Justerad EBITDA-marginal Justerad EBITDA som en andel av 
nettoomsättningen. 

Måttet syftar till att visa koncernens lönsamhet 
oavsett jämförelsestörande poster, finansiering och 
avskrivningar, på löpande basis. 

Justerat kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Justerad EBITDA plus förändringar i 
nettorörelsekapital minus investeringar i utveckling 
av nya produkter och förbättringar av befintliga 
produkter och affärssystem. 

Måttet används för att beräkna den underliggande 
kassagenereringen. 

Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster innefattar poster av 
betydande karaktär som förvrider jämförelser 
mellan olika perioder. 

Måttet används för att beräkna justerade mått, vilka 
är relevanta för att förstå den finansiella 
utvecklingen över tid. 



 

 
 

Delårsrapport, Januari – mars 2019i 27 

Nyckeltal Definition Förklaring till användningen 

Kassagenereringsgrad (%) Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten 
som en andel av Justerad EBITDA. 

Cash generation (kassagenerering) återspeglar den 
vedertagna termen cash conversion och är en typ av 
mått på hur effektivt redovisade intäkter omvandlas 
till ett konkret bidrag till Koncernens finansiering. 

Organisk tillväxt Förändring i nettoomsättning under innevarande 
period, exklusive förvärv och valutakurseffekter, i 
förhållande till nettoomsättningen motsvarade 
period föregående år. Förvärven inkluderas i 
organisk nettoomsättning efter en period om tolv 
månader. 

Måttet visar hur effektivt Justerat kassaflöde från 
den löpande verksamheten omvandlas till bidrag till 
finansieringen av Karnov. 

Medelantal anställda (FTE:s) Medelantalet heltidsanställda under 
rapporteringsperioden. 

Ej finansiellt nyckeltal. 

Nettoskuld Totala skulder minus likvida medel. Måttet möjliggör en bedömning av om Karnov har 
en lämplig finansieringsstruktur och kan uppfylla 
åtagandena enligt dess låneavtal. 

Nettoskuld/justerad EBITDA LTM Nettoskuld enligt balansräkningen dividerat med 
justerat EBITDA för löpande tolv månader (LTM). 

Förhållandet är relevant att analysera för att 
säkerställa att Karnov har en lämplig 
finansieringsstruktur och kan uppfylla sina 
åtaganden enligt låneavtalen. 

Nettoomsättning (Online) Nettoomsättning från onlinetjänster. Måttet ökar förståelsen för den totala 
nettoomsättningen och fördelningen av 
nettoomsättningen. 

Nettoomsättning (Offline) Nettoomsättning från tryckta produkter och 
utbildningstjänster. 

Måttet används eftersom det ökar förståelsen för 
den totala netto-omsättningen och fördelningen av 
nettoomsättningen. 

Nettorörelsekapital Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Måttet visar bindning av kortfristigt kapital i 
verksamheten och ökar förståelsen för förändringar i 
kassaflödet från den löpande verksamheten. 

Resultat per aktie  Resultat per aktie för perioden, i SEK, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, i relation till det viktade 
genomsnittliga antalet utestående aktier före och 
efter utspädning. 

Nyckeltal enligt IFRS. 

Rörelseresultat (EBIT) Resultat före finansiella poster och skatt. Måttet möjliggör jämförelser av lönsamheten 
oberoende av kapitalstruktur eller skattesituation. 

Soliditet (%) Eget kapital dividerat med summa eget kapital och 
skulder. 

Måttet används för att bedöma Karnovs finansiella 
stabilitet. 

Skuldsättningsgrad Nettoskuld dividerat med Justerad EBITDA. Måttet visar om Karnov har en lämplig 
finansieringsstruktur och kan uppfylla åtaganden 
enligt dess låneavtal. 

Valutakurser 

 

 

  

Stängningskurs Genomsnittskurs Stängningskurs Genomsnittskurs Stängningskkurs Genomsnittskurs

31 mar 2019 jan-mar 2019 31 mar 2018 jan-mar 2018 31 dec 2018 jan-dec 2018

1 DKK motsvarar i SEK 1,3963 1,3962 1,3811 1,3383 1,3760 1,3762



  

 

 

Om Karnov Group 

 60 000+  1 500+  240+  
 

 

 

 

 

 
 

       

 
 
 
 

Karnov Group (publ) är en ledande leverantör av informationstjänster för yrkesverksamma inom 
juridik, skatt och revision samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Karnov grundades utifrån 
en mans övertygelse att tillgång till lagen är grundläggande för alla framstående samhällen och vårt arv 
sträcker sig tillbaka till 1867. Över tid har Karnov utvecklats från ett traditionellt publiceringsföretag till 
en digital informationsleverantör. 
 

Vårt uppdrag är att vara en oersättlig samarbetspartner för alla rådgivare inom juridik, skatt och 
revision och att göra det möjligt för våra användare att fatta bättre beslut – snabbare genom att 
erbjuda innehåll av högsta kvalitet till bästa möjliga användarupplevelse som effektivt stödjer deras 
arbetsflöde.  
 

Våra lösningar är till stor del digitala och vi erbjuder abonnemangsbaserade onlinetjänster för 
advokatbyråer, revisionsbyråer, företag och offentlig sektor såsom domstolar, bibliotek, universitet, 
myndigheter och kommuner. Karnov ger även ut och säljer tryckta böcker och tidskrifter samt erbjuder 
juridiska fortbildningskurser.  
 

Med starka varumärken såsom Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member, and 
Forlaget Andersen, förser Karnov Group fler än 60 000 användare med kunskap och insikter. 
 

Karnov är organiserat i två geografiska rapporteringssegment och produkterbjudande är, med små 
variationer, likvärdigt i båda länderna.  

Danmark: Juridik, skatt och revision onlinelösningar och offlineprodukter 
Sverige: Legal online and offline products, compliance solutions and legal traing 
 

Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda.  
 

Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap, under kortnamnet ”KAR”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bättre beslut, snabbare. 
Hitta vad du söker efter, lita på vad du hittar och gör det snabbt. 

 

Karnov Group AB (publ)  |  Org.nr. 559016-9016  |  Säte: Stockholms län 
Huvudkontor: Hälsingegatan 43, 113 31 Stockholm, Sverige 
Tel: +46 8 587 670 00  |  www.karnovgroup.com  

Användare Specialister Medarbetare 


