
 

 

  

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som 

aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med 

företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna 

eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. 

Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. 

  

 

ANDRA KVARTALET: APRIL – JUNI 2020  
 Totala rörelseintäkter uppgick till 227 MSEK (285), en minskning med 20 procent. Justerat för avyttrade enheter var 

minskningen 13 procent. 

 EBITDA uppgick till 24 MSEK (36). EBITDA-marginalen uppgick till 10,6 procent (12,6).  

 Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till 18 MSEK (12).  

 Justerad EBITDA uppgick till 42 MSEK (48). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 18,5 procent (16,8) 

 Periodens resultat uppgick till 0 MSEK (-25). 

 Eniro framlägger rekonstruktionsplan jämte ackordsförslag om 25% för oprioriterade borgenärer med möjlighet till 

kvittning mot Preferensaktier serie A. 

 Lars Kevsjö utsågs till ny CFO. 

 Årsstämma och tillika första kontrollstämma hölls den 16 juni 2020. Kontrollstämman beslutade om fortsatt drift. 

HALVÅRET: JANUARI – JUNI 2020  

 Totala rörelseintäkter uppgick till 456 MSEK (560), en minskning med 19 procent. Justerat för avyttrade enheter 

var minskningen 11 procent.  

 EBITDA uppgick till 43 MSEK (60). EBITDA-marginalen uppgick till 9,4 procent (10,7).  

 Jämförelsestörande poster uppgick i perioden till 18 MSEK (12).  

 Justerad EBITDA uppgick till 61 MSEK (72). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 13,4 procent (12,9). 

 Periodens resultat uppgick till -652 MSEK (-63) varav -600 MSEK avser nedskrivning av goodwill och 

immateriella tillgångar.  

 Periodens resultat per stamaktie uppgick till -9,83 SEK (-0,98) före och efter utspädning.  

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
 Den 6 juli beslutade tingsrätten att företagsrekonstruktionen ska fortsätta i ytterligare tre månader. 

 Konvertibelinnehavarna har vid ett andra fordringsägarmöte accepterat Eniros ackord om 25 procent av oprioriterade 

fordringar. Obligationsinnehavarna har sedan tidigare accepterat ackordsförslaget.  

 Eniro AB genomför engångslösen av bolagets pensionsskuld om 40,6 MSEK genom ianspråktagande av pantsatta 

medel till förmån för Försäkringsbolaget PRI. 

 

 
1) IFRS16 Leasing betraktas inte längre som en jämförelsestörande post innebärande att inte några perioder justeras för IFRS16. 

 
 

 

 Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec 

MSEK 2020 2019 2020 2019 2019/20 2019 

Rörelseintäkter 227 285 
 
 

456 560 
 
 

956 

 

 

1 060 

EBITDA 24 

 

36 43 

 

60 59 76 

Justerad EBITDA
1) 42 48 61 72 121 132 

Rörelseresultat -9 -8 -624 -28 -992 -396 
 

 
Periodens resultat 0 -25 -652 -63 -1 223 -634 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 -3 4 6 49  51 

Räntebärande nettolåneskuld exklusive 
konvertibellån och pensionsförpliktelser 992 988 992 988 992 920 
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Utveckling andra kvartalet Affärsområde Digital 
Marknadsföring 
Andra kvartalet har präglats av Covid-19 och dess 

effekter på Eniros verksamhet. Vi såg, som tidigare 

kommunicerats, en direkt negativ påverkan på vår 

nyförsäljning. När våra kunders kunder inte kommer till 

salongen, restaurangen eller verkstaden så tappar våra 

kunder intäkter. Många av dem minskar då på 

marknadsföringen.  

Vi är mot den bakgrunden glada att vi idag har en 

prenumerationsmodell vilket gör oss något mindre 

sårbara än för bara två år sedan. 

Direkt när vi förstod de negativa konsekvenserna 

genomfördes ett kostnadsbesparingsprogram i alla 

länder. Vi har reducerat personal, minimerat 

utvecklingsprojekt och ansökt om statligt corona stöd för 

att minimera de negativa effekterna.  

Nedskrivningsprövningen som gjordes i kvartal ett och 

som resulterade i en nedskrivning av immateriella 

tillgångar om 600 MSEK baserades på en förväntad 

lägre försäljning bland annat på grund av Covid-19 

effekterna samt lägre utvecklingsaktivitet. Vi ser i kvartal 

två att våra antaganden varit rimliga. 

 

Ny produktstrategi - För ökad grad av 
återkommande intäkter 
I vårt arbete mot lönsam tillväxt så har vi lanserat en ny 

produktportföljsstrategi. Syftet har varit att skapa en mer 

hållbar portfölj med en högre grad av återkommande 

intäkter. Det gör vi genom att renodla våra produkter och 

paketera om till tre tydliga produktsegment med totalt sju 

produkter.  

Första segmentet är för alla företag som vill behålla sina 

kunder. Där ingår hemsidor och synlighet/listning på 

internet. Andra segmentet vänder sig till de av våra 

kunder som vill mer än att behålla sina befintliga kunder, 

det vill säga ha ännu fler kunder. För dem erbjuder vi 

produkter som annonsering på Google (Google Ads), 

högre ranking på Google (SEO) eller högre upp på våra 

egna sajter. Sista segmentet är för de kunder som vill 

stärka sitt varumärke än mer, där har vi tjänster för 

annonsering på sociala medier som Facebook och 

Instagram eller för andra lokala medier. Gå gärna in på 

vår nya hemsida (www.eniro.se) för mer information. 

Nu två veckor efter säljstart ser vi positiva resultat av de 

insatser som nu sker. 

Från Push till Pull - Leads först  
En annan viktig aktivitet är att vi flyttar bolaget från s.k. 

Push till Pull. Vi har idag fullt fokus på att flytta bolaget 

från kallringning till leadsgenerering. Idag växer leads 

med 100 procent mot föregående år. Innan året är slut 

kommer majoriteten av nya kunder komma från leads. 

Vilket i sin tur leder till lägre kundanskaffningskostnader. 

Eniro på sjön (Nautical) - visar stark tillväxt 
Denna produkt fortsätter att visa sin styrka och vi växer 

mot föregående år. Vi har idag över 700 000 

gratisanvändare och 80 000 betalande prenumeranter. 

Ökad kundbas är främst drivet av en relevant 

utvecklingsagenda. I år har vi lanserat, i god tid inför 

sommaren, efterfrågade funktioner såsom 

vägbeskrivningar och en webbversion (inte bara som en 

app). 

Utveckling andra kvartalet Affärsområde Voice 
Innan effekterna av Covid-19 pandemin utvecklades 

Voice affären i linje med förväntan med en svag tillväxt 

och jämfört med föregående år. Vi ser en fortsatt vikande 

volym i vår nummerupplysningsaffär, medan Contact 

center-affären och försäljningen av digitala 

marknadsföringsprodukter visar tillväxt. 

Effekterna av Covid-19 pandemin har dock gjort att 

nummerupplysningen blivit klart påverkad och vi arbetar 

med att möta vikande volymer med effektiv 

resursplanering. Inom Contact center-verksamheten har 

vissa tjänster (bl.a. taxiförmedlingen) blivit mer drabbade 

av pandemin och vissa (bl.a. kundtjänsten för e-handeln) 

har istället haft ökade volymer. Vi har kunnat behålla den 

lönsamhetsnivån med temporära permitteringar och 

övriga kostnadsbesparingar. 

  

http://www.eniro.com/
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Årsstämma genomfördes enligt plan 
Den 16 juni höll bolaget sin årsstämma tillika sin första 

kontrollstämma som fattade alla beslut i enlighet med 

valberedningens och styrelsens förslag, inklusive beslut 

om fortsatt drift av bolaget.  

Rekapitaliseringsplanen pågår 
I januari presenterade styrelsen en rekapitaliseringsplan 

för moderbolaget Eniro AB. Den 27 mars 2020 kunde 

styrelsen konstatera att det inte längre förelåg 

förutsättningar för att rekapitaliseringsplanen skulle 

kunna genomföras. Styrelsen beslutade att omgående 

upprätta kontrollbalansräkning och bolaget ansökte om 

företagsrekonstruktion den 30 mars 2020. 

För det fullständiga ackordsförslaget hänvisas till 

information på Eniros hemsida www.enirogroup.com. 

Organisation 
Under perioden har vi anställt Lars Kevsjö som ny CFO 

och koncernledningsmedlem. Lars ersätter Anne 

Langbraaten, som stannar kvar i bolaget fram till oktober 

för överlämning. Lars har en bred erfarenhet från 

relevanta industrier inom bolag som Nordomatic AB, 

Seamless Distribution Systems AB (publ.), Mawell och 

Enea AB (publ.). Jag ser mycket fram emot att ha Lars 

med i vårt team framåt. 

Resultat Q2 
Trots att intäkterna för kvartalet om 227 MSEK (285) 

blivit påverkade av Covid-19 har vi lyckats motverka 

tappet med kostnadsbesparingar och vår justerade 

EBITDA marginal landade på 18,5 procent vilket är 

något bättre än motsvarande period föregående år (16,8 

procent). 

Framåtblick 
Våra antaganden avseende effekterna av Covid-19 är att 

vi kommer fortsatt vara påverkade minst året ut, om än i 

avtagande grad. Vi har under de 2–3 senaste veckorna 

kunnat skönja en viss återhämtning i marknaden. 

Under sommaren kommer arbetet med företagsrekon-

struktionen fortgå. Ledningens mål tillsammans med 

styrelsen är att kunna vara ett i princip skuldfritt bolag, 

för första gången på 18 år. Det kommer att skapa frisk 

luft för bolaget och dess aktieägare. 

Vårt fokus ligger även på att komma tillbaka efter 

semestrarna med maximal kraft i verksamheten. Våra 

tillbakarullningsplaner är i full gång. Här blir det viktigt att 

vi kan fortsätta leverera på den nya produktportföljen för 

att säkerställa ökade återkommande intäkter.  

Med detta så ser vi fram emot lite trevlig semester för 

alla våra medarbetare samt för våra övriga intressenter. 

 

Kista 15 juli 2020 

 

Magdalena Bonde 

Group CEO  

 

http://www.enirogroup.com/
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Resultat andra kvartalet 2020 
Intäkter  
Rörelseintäkterna för andra kvartalet uppgick till 

227 MSEK (285), en minskning med 20 procent. Justerat 

för avyttrade enheter var minskningen 13 procent. 

Valutaomräkningseffekter påverkade intäkterna  med 

med -4 MSEK (4). 

Geografiskt var rörelseintäkternas fördelning; Sverige 92 

MSEK (104), Norge 40 MSEK (72), Danmark 37 MSEK 

(47) samt Finland 58 MSEK (62).  

Digital marknadsföring 
Digital marknadsföring innehåller intäktskategorierna 

Online sök och Kompletterande digitala marknads-

föringsprodukter. Eniros tjänster för Online sök erbjuds 

via sajter i de olika länderna – eniro.se, gulesider.no, 

krak.dk, dgs.dk. Dessa sajter tillhör de mest besökta på 

respektive marknad. Online söktjänster erbjuds även på 

mobilapparna Eniros app för lokalt sök, Eniro Navigation 

och Eniro På Sjön. Eniros annonsörer betalar för 

rankning och profilering i träfflistorna. Via Eniro kan 

kunderna få tillgång till externa tjänster från partners som 

Yext och Mono Solutions (hemsidor) och annonsering 

via partners som Google, Facebook och Bing. 

Rörelseintäkterna från Digital marknadsföring uppgick till 

156 MSEK (205), en minskning med 24 procent. Av 

rörelseintäkterna avsåg 116 MSEK (158) Online sök och 

40 MSEK (47) Kompletterande digitala marknadsförings-

produkter.  

Marknad och trafik 
I prognos för 2020 anger IRM

1
 i juni att marknaden för 

mediainvesteringar går ner med 13,3 procent och att Q2 
förväntas vara kvartalet med störst negativ utveckling    
(-21,3 procent vs 2019), men att det sker en gradvis 
förbättring under Q3/Q4. Varje vecka har Eniros sajter i 
Sverige, Norge och Danmark ca 4,7 miljoner unika 
besökare. 

Försäljnings- och kundbasutveckling 
Totalt för de tre skandinaviska länderna uppgår antalet 
kunder inom Digital marknadsföring till ca 63 000        
(83 000). Vid kvartalets ingång uppgick antalet kunder till 
ca 67 000 dvs en minskning med ca 6 procent under 
kvartalet. 

Säljorganisationen har successivt anpassats till att möta 
nya förutsättningar med nya erbjudanden, ny 
affärsmodell och ett mer värdeskapande förhållningssätt. 
Målet är att skapa ett större förtroende och lojalitet hos  
kunderna. 

                                                           
 

 

1
 Reklam och medieprognos Sverige 2020-2021, daterad 2020-05-29 

Voice 
Inom Voice erbjuder Eniro nummerupplysning via samtal 

och SMS samt viss contact center-verksamhet. I Sverige 

är Eniro marknadsledande med tjänsten 118 118. Utöver 

detta hanteras inkommande samtal på uppdrag av andra 

företag. I Finland har Eniro förutom tjänsten 0100100, 

även en contact center-verksamhet som hanterar 

telefonväxel och kundservice på entreprenad åt kunder. I 

Finland är Eniro den näst största aktören på contact 

center-marknaden. I Norge är Eniro majoritetsägare i 

1880 Nummeropplysningen AS (tjänsterna 1880 samt 

1888). 

Finland har även under föregående år inlett försäljning 

av digital marknadsföring under varumärket 0100100.  

Rörelseintäkterna från Voice uppgick till 71 MSEK (80), 

en minskning med 11 procent. 

Marknadsvolymerna för nummerupplysningstjänster 
fortsätter att minska till följd av en ökad digitalisering. 
Den contact center-verksamhet som Voice utför på 
entreprenad åt kunder i Finland växer och kompenserar 
delvis för nedgången för nummerupplysningstjänsten, 
något som i viss utsträckning även gäller i Sverige. 

Rörelseresultat 
Koncernens EBITDA uppgick till 24 MSEK (36), vilket 

motsvarar en EBITDA-marginal om 10,6 procent (12,6).  

EBITDA hade följande fördelning; 17 MSEK (26) avser 

Digital marknadsföring, 14 MSEK (15) avser Voice och   

-7 MSEK (-5) avser övriga koncernfunktioner.   

Koncernens rörelsekostnader, dvs kostnader exklusive 

av- och nedskrivningar, uppgick till -206 MSEK (-251). 

De jämförelsestörande posterna i perioden uppgick till 18 

MSEK (12), varav 15 MSEK avsåg 

omstruktureringskostnader och 7 MSEK 

företagsrekonstruktionskostnader samt 4 MSEK i 

erhållna statliga stöd som en följd av Covid-19 

pandemins utbrott. 

Efter justering för jämförelsestörande poster uppgick 

justerad EBITDA för koncernen till 42 MSEK (48), en 

minskning med 13 procent. Justerad EBITDA-marginal 

uppgick till 18,5 procent (16,8).  

Efter av- och nedskrivningar om -33 MSEK (-44) uppgick 

koncernens rörelseresultat till -9 MSEK (-8).  

Avskrivningar och nedskrivningar 
Koncernens totala avskrivningar uppgick till -33 MSEK 

(-44) under andra kvartalet 2020. Varumärket Gule Sider 

skrevs av med -14 MSEK (-13) och varumärket Krak 

med -2 MSEK (-2).  

Resterande avskrivningar om -17 MSEK (-29) består i 

huvudsak av avskrivningar av aktiverade utgifter för 

produktutveckling samt på nyttjanderättstillgångar enligt 

IFRS 16. 

Prövning av värdet på koncernens samtliga immateriella 

tillgångar görs årligen eller när indikationer på väsentliga 

ändringar i antaganden identifierats. Bolaget har, i 

anslutning till kvartalsrapporten, inte gjort någon förnyad 

analys av det bokförda värdet på koncernens rörelse-

tillgångar inklusive goodwill.  
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Finansnetto 
Finansnettot uppgick till -18 MSEK (-22). Det består av 

räntenetto -20 MSEK (-23), valutakursdifferenser 3 

MSEK (1) samt övriga finansiella kostnader -1 MSEK (0). 

Resultat före skatt och skattekostnad 
Resultat före skatt uppgick till -27 MSEK (-30). 

Redovisad skatteintäkt uppgick till 27 MSEK (5). Denna 

hänförs till nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Periodens resultat och resultat per stamaktie 
Periodens resultat uppgick till 0 MSEK (-25). Resultat 

per stamaktie uppgick till -0,02 SEK (-0,39) före och efter 

utspädning. 

 

 

  

  

INTÄKTER Q2 2020 

  

EBITDA Q2 2020 

  

KONCERNENS INTÄKTER PER LAND Q2 

2020 
KONCERNENS INTÄKTER PER 

KATEGORI Q2 2020 

69%

31%
Digital marknadsföring
(69%)

Voice (31%)

40%

18%

16%

26%

Sverige (40%)

Norge (18%)

Danmark
(16%)

Finland (26%)
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Resultat första halvåret 2020 
Intäkter  
Rörelseintäkterna för första halvåret uppgick till 

456 MSEK (560), en minskning med 19 procent. Justerat 

för avyttrade enheter var minskningen 11 procent. 

Valutaomräkningseffekter påverkade intäkterna med       

-4 MSEK (10). 

Geografiskt var rörelseintäkternas fördelning; Sverige 

183 MSEK (211), Norge 82 MSEK (143), Danmark 

76 MSEK (91) samt  Finland 115 MSEK (115).  

Digital marknadsföring 
Rörelseintäkterna från Digital marknadsföring uppgick till 

315 MSEK (407), en minskning med 23 procent. Av 

rörelseintäkterna avsåg 233 MSEK (320) Online sök och 

82 MSEK (87) Kompletterande digitala marknadsförings-

produkter.  

Voice 
Rörelseintäkterna från Voice uppgick till 141 MSEK 

(153), en minskning med 8 procent.  

Rörelseresultat 
Koncernens EBITDA uppgick till 43 MSEK (60), vilket 

motsvarar en EBITDA-marginal om 9,4 procent (10,7).  

EBITDA hade följande fördelning; 35 MSEK (49) avser 

Digital marknadsföring, 20 MSEK (24) avser Voice och   

-12 MSEK (-13) avser övriga koncernfunktioner.  

Koncernens rörelsekostnader exklusive av- och 

nedskrivningar uppgick till -420 MSEK (-504). De 

jämförelsestörande posterna i perioden uppgick till 18 

MSEK (12), varav 15 MSEK avsåg 

omstruktureringskostnader och 7 MSEK 

företagsrekonstruktionskostnader samt 4 MSEK i 

erhållna statliga stöd som en följd av Covid-19 

pandemins utbrott. 

Efter justering för jämförelsestörande poster uppgick 

justerad EBITDA för koncernen till 61 MSEK (72), en 

minskning med 15 procent. Justerad EBITDA-marginal 

uppgick till 13,4 procent (12,9).  

Efter av- och nedskrivningar om -667 MSEK (-88) 

uppgick koncernens rörelseresultat till -624 MSEK (-28).  

Avskrivningar och nedskrivningar 
Koncernens totala avskrivningar uppgick till -67 MSEK 

(-88) under första halvåret 2020. Varumärket Gule Sider 

skrevs av med -28 MSEK (-28) och varumärket Krak 

med -5 MSEK (-5).  

Resterande avskrivningar om -34 MSEK (-55) består i 

huvudsak av avskrivningar av aktiverade utgifter för 

produktutveckling och på nyttjanderättstillgångar enligt 

IFRS 16. 

I första kvartalet gjordes en nedskrivning av goodwill och 

immateriella tillgångar med 600 MSEK. 

Finansnetto 
Finansnettot uppgick till -55 MSEK (-38). Det består av 

följande: räntenetto -41 MSEK (-46), valutakursdifferen-

ser -12 MSEK (8) samt övriga finansiella kostnader -2 

MSEK (0).  

Resultat före skatt och skattekostnad 
Resultat före skatt uppgick till -679 MSEK (-66). 

Redovisad skatteintäkt uppgick till 27 MSEK (3). Denna 

hänförs till nedskrivningar av immateriella tillgångar. 

Periodens resultat och resultat per stamaktie 
Periodens resultat uppgick till -652 MSEK (-63). Resultat 

per stamaktie uppgick till -9,83 SEK (-0,98) före och efter 

utspädning. 
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Rörelseintäkter per kategori och rörelsesegment  

 
 
 
 

Avstämning mellan rörelseresultat och justerad EBITDA  

 
 
IFRS16 Leasing betraktas inte längre som en jämförelsestörande post innebärande att inte några perioder justeras för IFRS16. 
 
 

Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser 

 
 
1) Beloppet avser främst pantsatta bankmedel ställda som säkerhet för hyreskontrakt i Norge och Finland. 

2) I tillägg till räntebärande nettolåneskuld har Eniro 182 MSEK (182) avseende pantsatta bankmedel för framtida pensionsåtaganden. 

  

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec

MSEK 2020 2019 % 2020 2019 % 2019/20 2019

Digital marknadsföring 156 205 -24 315 407 -23 660 752

Voice 71 80 -11 141 153 -8 296 308

Totala rörelseintäkter 227 285 -20 456 560 -19 956 1 060

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec

MSEK 2020 2019 % 2020 2019 % 2019/20 2019

Rörelseresultat -9 -8 13 -624 -28 -992 -396

Avskrivningar 33 44 -25 67 88 -24 129 150

Nedskrivningar -           -           600 -           922 322

Total EBITDA 24 36 -33 43 60 -28 59 76

Varav Digital marknadsföring 17 26 -35 35 49 -29 64 78

Varav Voice 14 15 -7 20 24 -17 44 48

Varav Övrigt -7 -5 -40 -12 -13 8 -49 -50

EBITDA marginal % 10,6 12,6 9,4 10,7 6,2 7,2

Jämförelsestörande poster

Reaförlust vid avyttring av dotterbolag -           -           -           -           32 32

Omstruktureringskostnader 15 12 15 12 27 24

Företagsrekonstruktionskostnader 7 -             7 -             7 -             

Reducerade arbetsgivarrelaterade kostnader på grund av Covid-19 -4 -             -4 -             -4 -             

Total justerad EBITDA 42 48 -13 61 72 -15 121 132

Justerad EBITDA marginal % 18,5 16,8 13,4 12,9 12,7 12,5

Jun.30 Jun.30 Dec.31

MSEK Not 2020 2019 2019

Upplåning 1 085 1 027 1 053

Leasing skuld 92 126 91

Övriga långfristiga räntebärande fordringar1) -5 -10 -9

Likvida medel -180 -155 -215

Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån 

och pensionsförpliktelser2) 992 988 920
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Finansiell ställning  
Koncernens balansomslutning uppgick till 1 423 MSEK      

(2 824), en minskning med 50 procent.  

Immateriella anläggningstillgångar uppgick till 769 MSEK 

(1 946), varav goodwill avsåg 524 MSEK (1 496).  

Koncernens räntebärande nettolåneskuld exklusive 

konvertibellån och pensionsförpliktelser uppgick per den 

sista juni till 992 MSEK (988).  

Koncernens skuldsättning uttryckt som räntebärande 

nettolåneskuld exklusive konvertibellån och 

pensionsförpliktelser i förhållande till EBITDA uppgick till 

16,8 (6,3) per den sista juni. 

Per den sista juni uppgick den utestående skulden under 

befintliga kreditfaciliteter till  1 085 MSEK (1 027). Likvida 

medel uppgick till 180 MSEK (155). 

Konvertibellånet redovisas till upplupet 

anskaffningsvärde och uppgick per den sista juni till 

30 MSEK (27). Den nominella skulden vid samma 

tidpunkt uppgick till 29 MSEK (29), vilket innebär att 471 

(471) utav totalt 500 konvertibler omvandlats till 

stamaktier. 

Koncernens pensionsförpliktelse uppgick per den sista 

juni till 647 MSEK (710). Den minskade pensionsskulden 

är framför allt hänförlig till ändrade antaganden 

avseende marknadsräntor och inflation, (se not 6).  

Eniro har en kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti 

(PRI) som löper fram till och med den 31 december  

2020. Eniro har pantsatt bankmedel för framtida 

åtaganden, en så kallad utökad pensionsgaranti. Per 

den sista juni 2020 uppgick totala pantsatta medel till 

182 MSEK (182) inklusive avkastning. Pantsatta medel 

inklusive avkastning redovisas som Övriga långfristiga 

räntebärande fordringar.  

Avtalsskulder uppgick vid halvårets slut till 218 MSEK 

(297). Avtalsskulder förekommer främst inom Online sök 

där många kunder betalar för ett år i förskott. 

Minskningen om 27 procent jämfört med den sista juni 

2019 förklaras främst av en minskning av omsättningen. 

Totalt eget kapital i koncernen uppgick per 30 juni till -
913 MSEK (249). Nedskrivning av goodwill och 
immateriella tillgångar är den huvudsakliga faktorn till det 
negativa egna kapitalet.  

Kassaflöde  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

4 MSEK (6) för första halvåret. Rörelseresultatet har 

minskat med 596 MSEK från -28 MSEK till -624 MSEK. 

Rörelsekapitalet har förbättrats från -55 MSEK till -30 

MSEK. Periodens kurseffekt uppgår till 4 MSEK (-10). 

Övriga ej kassaflödespåverkande poster uppgår till         

-6 MSEK (4), vilket i huvudsak avser förändringar i 

avsättningar.  

Eniros skattebetalningar sker i huvudsak under första 

halvåret. Eniro har förlustavdrag i Sverige, Danmark, 

Finland och Polen varför skattebetalningarna varit låga.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till         

-12 MSEK (-10). 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till         

-28 MSEK (-2). Amorteringar uppgick till -27 MSEK (0). 

Utdelning till minoritetsaktieägare uppgick till -1 MSEK    

(-2). 

Periodens kassaflöde uppgick till -36 MSEK (-6).  

Förvärv/avyttringar 
Inga förvärv eller avyttringar har skett under första 

halvåret. 

Långsiktig kapitalstruktur, kontrollbalans-
räkning, Covid-19 och företagsrekonstruktion 
Styrelsen inledde i oktober 2019 en översyn av 

koncernens långsiktiga kapitalstruktur. I januari 2020 

presenterade styrelsen ett förslag till rekapitalisering av 

moderbolaget i huvudsak innebärande utbyte av 

obligationslånet om ca 989 MSEK och konvertibel-

skulden om ca 29 MSEK mot nyemitterade preferens-

aktier. Förslaget accepterades av obligationsinne-

havarna men trots ett intensivt arbete från bolaget 

uppnåddes ej erforderlig acceptans för förslaget från 

konvertibelinnehavarna. Styrelsen beslutade att upprätta 

kontrollbalansräkning för moderbolaget.  

Parallellt med arbetet med rekapitaliseringen slog Covid-

19 pandemin till och även Eniro drabbades av 

ekonomiska konsekvenser. Kundsegmentet som Eniro 

vänder sig till är små- och medelstora företag vilka 

omedelbart blev hårt drabbade. Detta har i sin tur fått 

negativ påverkan på Eniros nyförsäljning. Dessutom har 

bland annat projekt som var en förutsättning för tidigare 

planer nu fått senareläggas. I anledning härav 

upprättade bolaget ett impairment test varvid de 

immateriella anläggningstillgångarna skrevs ned 

väsentligt. Även moderbolagets värde på aktier i 

dotterbolag skrevs ned. Nedskrivningen av aktier i 

moderbolaget medförde att moderbolagets egna kapital 

blev förbrukat. Vid första kontrollstämma den 16 juni 

2020 beslutade stämman om fortsatt drift. 

Den 30 mars 2020 ansökte moderbolaget Eniro AB om 
företagsrekonstruktion. Solna Tingsrätt beslutade 
samma dag bifalla ansökan, och Advokat Lars Eric 
Gustafsson, Advokatfirman Schjødt till rekonstruktör. 
Tingsrätten beslutade den 6 juli om fortsatt 
företagsrekonstruktion i ytterligare tre månader. 

Den 18 maj offentliggjordes ett ackordsförslag som 
innebär i korthet ett ackord om 25 procent för bolagets 
helt eller delvis oprioriterade fordringar, dvs. en 
nedskrivning om 75 procent. Ackordslikviden ska 
erläggas genom antingen (i) kontant betalning alternativt 
(ii) möjlighet att genom kvittning (utbyte) mot den 
ackorderade fordringen teckna nyemitterade 
preferensaktier i bolaget av serie A.  

På möte för konvertibelinnehavarna som hölls den 10 juli 
har ackordsförslaget godkänts av tillräcklig majoritet av 
konvertibelinnehavarna. Erforderlig majoritet av 
obligationsinnehavarna accepterade ackordsförslaget i 
ett skriftligt förfarande som avslutades den 8 juni 2020. 
Eniro bedömer att det finns förutsättningar för ett beslut 
om offentligt ackord, men kommer även fortsätta 
undersöka möjligheterna för ett frivilligt ackord.   

I det fall företagsrekonstruktionen misslyckas, är det 
styrelsens bedömning att bolaget, har uttömt de 
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rättsmedel som står till buds för att rädda bolaget. I 
händelse av att företagsrekonstruktionen inte är 
genomförbar kommer styrelsen därför att ansöka om 
konkurs. 

Information om företagsrekonstruktionen finns att tillgå 

på bolagets hemsida www.enirogroup.com. 

Moderbolaget  
Rörelseintäkterna uppgick till 12 MSEK (13), vilket avser 

tjänster inom koncernen. Periodens resultat uppgick 

till -696 MSEK (-43). Per den sista juni uppgick Moder-

bolagets egna kapital till -570 MSEK (598), varav fritt 

eget kapital uppgick till -623 MSEK (-43). 

Aktier och innehav av egna aktier 
Per den sista juni 2020 uppgick det totala antalet aktier 

till 66 832 187, varav 66 573 410 aktier är stamaktier av 

serie A, och 258 777 är preferensaktier serie B. Det 

totala antalet röster uppgick per den sista juni till 

66 599 287,7, varav stamaktierna av serie A motsvarar 

66 573 410 och preferensaktierna av serie B motsvarar 

25 877,7 röster. 

Vid full utspädning, på grund av konvertering till aktier, 

uppgår antalet aktier till högst 67 039 506 stycken. 

Eniro hade per den sista juni ett eget innehav om 20 405 

aktier, varav 17 037 stamaktier av serie A och 3 368 

preferensaktier av serie B. Det genomsnittliga innehavet 

av egna stamaktier under perioden var 17 037. 

 

http://www.enirogroup.com/
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Årsstämman tillika första kontrollstämma 
den 16 juni 2020 
Årsstämman uttalade stöd för det av styrelsen framlagda 
ackordsförslaget. För att möjliggöra en nyemission av 
preferensaktier av serie A beslutade stämman om 
ändring av bolagsordningen på så sätt att gränserna för 
aktiekapitalet ska vara lägst 400 000 000 kr och högst    
1 600 000 000 kr samt dessutom att gränserna för antal 
aktier ska vara lägst 400 000 000 aktier och högst          
1 600 000 000 aktier. Detta beslut förutsätter för 
registrering hos Bolagsverket att styrelsen utnyttjar 
bemyndigandet att besluta om nyemission av 
preferensaktier av serie A i tillräcklig omfattning. 
Bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen 
under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission 
av preferensaktier av serie A i bolaget till bolagets 
borgenärer.  

Stämman beslutade vidare om ett bemyndigande till 
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram 
till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av 
stamaktier i bolaget. 

Årsstämman, som också var första kontrollstämma, 
beslutade om fortsatt drift av bolaget. En andra 
kontrollstämma ska hållas inom åtta månader för att på 
nytt pröva frågan om fortsatt drift eller om bolaget ska gå 
i likvidation. 

Ny styrelse 

Årsstämman den 16 juni 2020 beslutade i enlighet med 

valberedningens förslag om omval av styrelseleda-

möterna Arne Myhrman, Magdalena Bonde, Johnny 

Sommarlund, Henrik Salwén samt Urban Hilding. 

Stämman beslutade vidare om omval av Arne Myhrman 

som styrelsens ordförande. 

Utdelning 
Årsstämman 2020 beslutade att utdelning inte skall utgå, 

vare sig på stam- eller preferensaktier. 

Årsredovisning 2019 
Eniros årsredovisning 2019 finns tillgänglig på bolagets 

hemsida www.enirogroup.com.

Medarbetare 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Eniro genomför årligen en riskanalys, Enterprise Risk 

Management (ERM), som omfattar samtliga delar av 

verksamheten. I Årsredovisningen för 2019, på sidorna 

27-29, ges en detaljerad beskrivning av faktorer som kan 

påverka Eniros affärsverksamhet, finansiella ställning 

och resultat.  

Risker och osäkerhetsfaktorer som i den årliga risk-

analysen bedömdes kunna påverka koncernens ut-

veckling under 2019 var relaterade till hög personal-

omsättning, ökad konkurrens från globala aktörer inom 

Online sök, bristande digital kompetens hos säljstyrkan, 

svårighet att kommunicera kundnyttan samt likviditets- 

och finansieringsrisker. 

Händelser efter periodens utgång 
Konvertibelinnehavarna godkänner Eniros 

ackordsförslag 

Vid möte för konvertibelinnehavarna som hölls den 10 

juli 2020 har ackordsförslaget godkänts av tillräcklig 

majoritet av konvertibelinnehavarna. Erforderlig majoritet 

av obligationsinnehavarna accepterade ackordsförslaget 

i ett skriftligt förfarande som avslutades den 8 juni 2020. 

Eniro bedömer att det finns förutsättningar för ett beslut 

om offentligt ackord, men kommer även fortsätta 

undersöka möjligheterna för ett frivilligt ackord.  

Eniro löser moderbolagets pensionsskuld 

Eniro AB genomför engångslösen av bolagets 

pensionsskuld om 40,6 MSEK genom ianspråktagande 

av pantsatta medel till förmån för Försäkringsbolaget 

PRI. De redovisningsmässiga effekterna av lösen av 

pensionsskulden kommer att redovisas i rapporten för 

tredje kvartalet 2020. 

Granskningsrapport 
Denna halvårsrapport har varit föremål för revisorernas 

översiktliga granskning. 

Offentliggörande 
Denna information är sådan information som Eniro AB är 

skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-

förordning och lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-

persons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 

08.30 CET. 

Jun.30 Jun.30

2020 2019

Sverige 137 189

Norge 80 144

Danmark 80 111

Finland 21 28

Polen 12 25

Digital marknadsföring 330 497

Sverige 47 57

Norge 19 21

Finland 268 256

Voice 334 334

Totalt Koncernen 664 831

http://www.enirogroup.com/
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Kista den 15 juli 2020 

 

 

 Arne Myhrman Magdalena Bonde Johnny Sommarlund 
 Styrelseordförande VD och ledamot Ledamot 

 

 

Henrik Salwén Urban Hilding  Fredrik Haak Annicka Rydström 

Ledamot Ledamot Arbetstagarrepr. Arbetstagarrepr. 

 
 FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:  

 Magdalena Bonde   Lars Kevsjö 

VD och koncernchef Ekonomi- och finansdirektör 

Tfn: 08-553 310 00  Tfn: 08-553 310 00 

 

 

 

 
KALENDARIUM  

Delårsrapport jan-sept 2020 29 oktober 2020 

Bokslutskommuniké 2020 februari 2021 
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Revisorns granskningsrapport 

 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Eniro AB 

(publ)  org nr 556588-0936 per 30 juni 2020 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen 

och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet 

med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 

översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 

Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av 

att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 

analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning 

och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 

skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 

om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 

uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt 

för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten vad som skrivs i delårsrapporten där det framgår 

att bolaget under 2020 har redovisat en nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar vilket inneburit att 

moderbolagets egna kapital är förbrukat och en kontrollbalansräkning har upprättats. Företaget har den 30 mars ansökt om 

företagsrekontruktion. Eniro bedömer att det finns förutsättningar för ett beslut om offentligt ackord, men kommer även 

fortsätta undersöka möjligheterna för ett frivilligt ackord. Det är styrelsens bedömning att bolaget, i det fall 

företagsrekonstruktionen misslyckas, har uttömt de rättsmedel som står till buds för att rädda bolaget. I händelse av att 

företagsrekonstruktionen inte är genomförbar kommer styrelsen därför att ansöka om konkurs. Dessa förhållanden tyder på 

att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta 

verksamheten.  

Upplysning av särskild betydelse  

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på not 5 Goodwill i delårsrapporten där det 

framgår att värdet på företagets immateriella tillgångar är beroende av ett antal väsentliga antaganden av ledning och 

styrelse där tillväxttakten i omvandlingen är den mest väsentliga. Om inte transformationen av Eniros tjänsteutbud får 

genomslag i försäljningen i den takt som företagsledningen antagit eller om andra antaganden som legat till grund för det 

nedskrivningstest som ledningen gjort, skulle förändras på ett negativt sätt, kommer detta leda till ytterligare nedskrivningar 

då de antagna kassaflödena inte kommer inträffa alternativt skjuts längre fram i tiden. Motsvarande osäkerhet finns 

avseende värderingen av moderbolagets aktier i dotterbolag. 

Malmö 15 juli 2020 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

Carl Fogelberg 
Huvudansvarig och Auktoriserad revisor 
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Koncernens räkningar  

Koncernens resultaträkning 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec

MSEK Not 2020 2019 2020 2019 2019/20 2019

Rörelseintäkter 227 285 456 560 956 1 060

Produktionskostnader -91 -102 -188 -202 -388 -402

Försäljningskostnader -60 -92 -125 -181 -263 -319

Marknadsföringskostnader -23 -24 -48 -48 -88 -88

Administrationskostnader -43 -52 -87 -102 -188 -203

Produktutvecklingskostnader -22 -25 -39 -59 -84 -104

Övriga intäkter/kostnader 3 2 7 4 -15 -18

Nedskrivning av immateriella tillgångar -                -                -600 -               -922 -322

Rörelseresultat 2 -9 -8 -624 -28 -992 -396

Finansiella poster, netto -18 -22 -55 -38 -95 -78

Resultat före skatt -27 -30 -679 -66 -1 087 -474

Inkomstskatt 27 5 27 3 -136 -160

Periodens resultat 0 -25 -652 -63 -1 223 -634

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -1 -26 -654 -65 -1 226 -637

Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 2 2 3 3

Periodens resultat 0 -25 -652 -63 -1 223 -634

Resultat per stamaktie före utspädning, SEK 3 -0,02 -0,39 -9,83 -0,98 -18,42 -9,57

Resultat per stamaktie efter utspädning, SEK 3 -0,02 -0,39 -9,83 -0,98 -18,42 -9,57

66 556 66 556 66 556 66 556 66 556 66 556

66 763 66 763 66 763 66 763 66 763 66 763

Antal preferensaktier serie B vid periodens slut, tusental 259 259 259 259 259 259

Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning, tusental 

Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning, tusental 
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Koncernens rapport över totalresultat 

 

 

 

 

 

  

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec

MSEK 2020 2019 2020 2019 2019/20 2019

Periodens resultat 0 -25 -652 -63 -1 223 -634

Övrigt totalresultat

Omvärdering pensionsförpliktelser -60 -50 7 -140 64 -83

Skatt hänförlig till omvärdering pensionsförpliktelser -                11 -               30 4 34

Summa -60 -39 7 -110 68 -49

Valutakursdifferenser -4 10 6 27 -5 16

Summa -4 10 6 27 -5 16

Övrigt totalresultat, netto efter skatt -64 -29 13 -83 63 -33

Periodens totalresultat -64 -54 -639 -146 -1 160 -667

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -64 -56 -661 -150 -1 157 -671

Innehav utan bestämmande inflytande -                2 -3 4 -3 4

Periodens totalresultat -64 -54 -639 -146 -1 160 -667

Poster som har eller kan omföras till 

resultaträkningen

Poster som inte kan omföras till resultaträkningen
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Koncernens balansräkning 

    

 

 

 

 

 

  

Jun.30 Jun.30 Dec.31

MSEK Not 2020 2019 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Nyttjanderättstillgångar 88 115 88

Övriga materiella anläggningstillgångar 7 10 7

Immateriella anläggningstillgångar 5 769 1 946 1 423

Uppskjutna skattefordringar 9 197 10

Finansiella anläggningstillgångar 233 237 237

Summa anläggningstillgångar 1 106 2 505 1 765

Omsättningstillgångar

Avtalstillgångar 39 32 29

Kundfordringar 59 74 51

Aktuella skattefordringar 11 14 6

Övriga kortfristiga fordringar 28 44 39

Likvida medel 180 155 215

Summa omsättningstillgångar 317 319 340

SUMMA TILLGÅNGAR 1 423 2 824 2 105

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 53 641 53

Övrigt tillskjutet eget kapital 5 829 5 829 5 829

Reserver -301 -302 -312

Balanserat resultat -6 530 -5 960 -5 883

Eget kapital moderbolagets aktieägare -949 208 -313

Innehav utan bestämmande inflytande 36 41 40

Summa eget kapital -913 249 -273

Långfristiga skulder

Upplåning 1 085 1 027 1 053

Leasingskuld 59 90 56

Konvertibellån - 28 -

Uppskjutna skatteskulder 65 129 96

Pensionsförpliktelser 6 647 710 655

Övriga långfristiga skulder -                10 4

Summa långfristiga skulder 1 856 1 994 1 864

Kortfristiga skulder

Konvertibellån 30 - 29

Leverantörsskulder 21 37 29

Aktuella skatteskulder 2 8 5

Upplupna kostnader 104 130 104

Avtalsskulder 218 297 237

Övriga kortfristiga skulder 56 59 58

Avsättningar 16 14 17

Leasingskuld 33 36 35

Summa kortfristiga skulder 480 581 514

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 423 2 824 2 105
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Koncernens förändringar i eget kapital 
 

 

 

 

 

  

MSEK Aktiekapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 

resultat

Summa 

eget 

kapital 

moder-

bolagets 

aktieägare

Innehav 

utan 

bestämm-

ande 

inflytande

Summa 

eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2019 1 198 5 829 -327 -6 342 358 39 397

Periodens totalresultat - - 25 -175 -150 4 -146

Nedsättning av aktiekapitalet -557 - - 557 0 0

Utdelning innhav utan bestämmande inflytande - - - - - -2 -2

Utgående balans 30 juni 2019 641 5 829 -302 -5 960 208 41 249

Ingående balans 1 januari 2019 1 198 5 829 -327 -6 342 358 39 397

Periodens totalresultat 15 -686 -671 4 -667

Nedsättning av aktiekapitalet -1 145 - - 1 145 -                 - -                 

Utdelning innhav utan bestämmande inflytande -3 -3

Utgående balans 31 december 2019 53 5 829 -312 -5 883 -313 40 -273

Ingående balans 1 januari 2020 53 5 829 -312 -5 883 -313 40 -273

Periodens totalresultat - - 11 -647 -636 -3 -639

Utdelning innhav utan bestämmande inflytande - - - - - -1 -1

Utgående balans 30 juni 2020 53 5 829 -301 -6 530 -949 36 -913
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Kassaflödesanalys 

 

      

 

 

  

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec

MSEK Not 2020 2019 2020 2019 2019/20 2019

Rörelseresultat -9 -8 -624 -28 -992 -396

Justering för

Avskrivningar och nedskrivningar 33 44 667 88 1 051 472

Realisationsresultat och övriga ej 

kassaflödespåverkande poster 5 5 -6 4 28 38

-                -                -                -                -6 -6

-1 -4 -3 -3 -6 -6

28 37 34 61 75 102

-18 -40 -30 -55 -26 -51

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 -3 4 6 49 51

-                -                -                -                77 77

-5 -6 -12 -10 -20 -18

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 -6 -12 -10 57 59

-3 - -6 - -19 -13

-10 - -21 - -61 -40

-                -                -1 -2 -2 -3

- - - - -                -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 -                -28 -2 -82 -56

Periodens kassaflöde -8 -9 -36 -6 24 54

187 164 215 165 155 165

-8 -9 -36 -6 24 54

1 -                1 -4 1               -4

180 155 180 155 180 215

Kursdifferens i likvida medel

Utdelning till aktieägare utan bestämmande inflytande

Nyemission

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital

Amortering av lån

Likvida medel vid periodens slut 

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början 

Finansiella poster, netto

Betald inkomstskatt

Förvärv/avyttring av koncernföretag och övrig 

verksamhet

Investeringar i övriga anläggningstillgångar, netto

Amortering av leasingskuld 
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Moderbolagets räkningar 
Resultaträkning 

  

 

 

Balansräkning 

    

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec

MSEK 2020 2019 2020 2019 2019/20 2019

Rörelseintäkter 6 7 12 13 22 23

Administrationskostnader -11 -9 -22 -20 -40 -38

Övriga intäkter/kostnader -1 -1 -2 -1 -5 -4

Rörelseresultat -6 -3 -12 -8 -23 -19

Finansiella poster, netto -17 -18 -36 -37 -66 -67

Nedskrivningar av aktier i dotterföretag -                -                -648 -                -1 024 -376

Resultat före skatt -23 -21 -696 -45 -1 113 -462

Inkomstskatt -                 -               -                2 -55 -53

Periodens resultat -23 -21 -696 -43 -1 168 -515

Jun.30 Jun.30 Dec.31

MSEK 2020 2019 2019

Tillgångar

Aktier i dotterbolag 437 1 462 1 086

Uppskjutna skattefordringar -                 55 -                 

Fordringar på koncernföretag -                 -                 -                 

Finansiella anläggningstillgångar 217 217 217

Summa anläggningstillgångar 654 1 734 1 303

Fordringar på koncernföretag 9 11 18

Övriga fordringar 11 16 1

Likvida medel 6 3 10

Summa omsättningstillgångar 26 30 29

SUMMA TILLGÅNGAR 680 1 764 1 332

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 53 641 53

Bundet eget kapital 53 641 53

Överkursfond 704 690 704

Balanserad vinst -631 -691 -116

Periodens resultat -696 -42 -515

Fritt eget kapital -623 -43 73

Summa eget kapital -570 598 126

Obligationslån 1 092 1 039 1 053

Konvertibellån - 27 -

Pensionsförpliktelser 71 73 73

Summa långfristiga skulder 1 163 1 139 1 126

Konvertibellån 30 - 29

Lån från koncernbolag 45 19 45

Leverantörsskulder 5 2 1

Övriga kortfristiga skulder 7 6 5

Summa kortfristiga skulder 87 27 80

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 680 1 764 1 332
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Koncernens noter 

Not 1 Redovisningsprinciper  

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 

 

Moderbolaget upprättar enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. 

 

Tillämpade redovisningsprinciperna i delårsrapporten är i överensstämmelse med dem i årsredovisningen för 

räkenskapsåret som slutade den 31 december 2019 vilken upprättades i enlighet med International Financial Reporting 

Standard (IFRS) och IFRIC tolkningar godkända av Europeiska Unionen (EU) och ska läsas tillsammans med dessa. 

Hänsyn ska dock tas till nedanstående nya standard avseende leasing som trätt ikraft 2019. 
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Not 2 Segmentsinformation 
Eniro redovisar sitt resultat fördelat på affärsområdena Digital marknadsföring och Voice. Inom digital marknadsföring finns 

de landsöverskridande funktionerna Products & Technology (tidigare Digital Solutions), Sales & Marketing (tidigare Nordic 

Sales), Human Resources samt Finance. Affärsområdet Voice styrs separat och är inte en integrerad del av 

funktionsorganisationen.  

  

 

  

  

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun

MSEK 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Rörelseintäkter

Sverige 78 88 155 177 14 16 28 34

Norge 34 64 70 128 6 8 12 15

Danmark 37 47 76 91 0 - 0 -

Finland 7 6 14 11 51 56 101 104

Summa 156 205 315 407 71 80 141 153

 EBITDA 17 26 35 49 14 15 20 24

Jämförelsestörande poster 14 12 14 12 1 -                1 -                

Justerad EBITDA 31 38 49 61 15 15 21 24

Avskrivningar -28 -38 -57 -76 -5 -6 -10 -12

Nedskrivning av Imm. tillgångar. -                 -               -586  -               -                 -               -14  -               

Rörelseresultat -11 -12 -608 -27 9 9 -4 12

VoiceDigital marknadsföring

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun

MSEK 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Rörelseintäkter

Sverige -                - - - 92 104 183 211

Norge -                - - - 40 72 82 143

Danmark -                - - - 37 47 76 91

Finland -                - - - 58 62 115 115

Summa -                - - - 227 285 456 560

 EBITDA -7 -5 -12 -13 24 36 43 60

Jämförelsestörande poster 3 -                3 -                18 12 18 12

Justerad EBITDA -4 -5 -9 -13 42 48 61 72

Avskrivningar -                -                -                -                -33 -44 -67 -88

Nedskrivning av Imm. tillgångar. -                -                -                -                -                -                -600 -                 

Rörelseresultat -7 -5 -12 -13 -9 -8 -624 -28

Finansiella poster netto -18 -22 -55 -38

Skatter 27 5 27 3

Periodens resultat 0 -25 -652 -63

Övrigt Summa
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Not 3 Resultat per aktie 
Resultat per stamaktie före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare minskat 

med periodens andel av fastställd utdelning till preferensaktieägare divideras med genomsnittligt antal stamaktier exklusive 

eget innehav före utspädning och justerat för fondemissionseffekt vid nyemission. 

Resultat per stamaktie efter utspädning 
Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras resultat samt genomsnittligt antal aktier med hänsyn till 

effekterna av den potentiella utspädningen av stamaktier som avser konvertibellånet samt optionsprogrammet. Detta 

innebär att resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att periodens resultat hänförligt till moderbolagets 

aktieägare plus räntekostnader efter skatt avseende konvertibellånet minskat med periodens andel av fastställd utdelning 

till preferensaktieägare divideras med genomsnittligt antal stamaktier exklusive eget innehav efter full konvertering och 

justerat för fondemissionseffekt vid nyemission. 

  

 

1) Då resultat per stamaktie efter utspädning innebar en minskad förlust gav stamaktierna inte upphov till någon utspädningseffekt. 

 

 

  

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec

MSEK 2020 2019 2020 2019 2019/20 2019

-1 -26 -654 -65 -1 226 -637

- - - - - -

-1 -26 -654 -65 -1 226 -637

Kupongränta för konvertibellån -                -                -                -                1 1

-1 -26 -654 -65 -1 225 -636

66 556 66 556 66 556 66 556 66 556 66 556

- Konvertibler 207 207 207 207 207 207

- Optioner -                -                -                -                -               -

66 763 66 763 66 763 66 763 66 763 66 763

Resultat per stamaktie före utspädning, SEK -0,02 -0,39 -9,83 -0,98 -18,42 -9,57

Resultat per stamaktie efter utspädning, SEK 1) -0,02 -0,39 -9,83 -0,98 -18,42 -9,57

Preferensaktier vid periodens slut, tusental 259 259 259 259 259 259

Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning, tusental 

Periodens fastställda utdelning till kumulativa preferensaktier

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

Justeringar för beräkning av resultat per aktie efter 

utspädning:

Resultat använt vid beräkning av resultat per stamaktie, före 

utspädning

Resultat använt vid beräkning av resultat per stamaktie, 

efter utspädning

Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning, tusental 
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Not 4 Finansiella instrument per kategori        

 

 

Not 5 Goodwill 

 
 

Nedskrivningsprövning 

Vid nedskrivningsprövningen testas om nedskrivningsbehov föreligger genom att den kassagenererande enhetens 

redovisade värde, inklusive goodwill och övriga koncernmässiga övervärden, jämförs med återvinningsvärdet. Om det 

redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet ner till återvinningsvärdet. Eniros lägsta 

kassagenererande enhet är rörelsesegment per land, d.v.s. Digital marknadsföring och Voice, vilket överensstämmer med 

den uppföljning som sker i såväl intern som extern rapportering. Återvinningsvärdet utgörs av nyttjandevärdet. En 

diskonteringsränta har tagits fram för respektive kassagenererande enhet. 

Prövning av värdet på koncernens samtliga immateriella tillgångar görs årligen eller när indikationer på väsentliga 

ändringar i antaganden identifierats.  

Ett impairment test baseras på ett antal olika antaganden om verksamheternas framtida utveckling. Sådana antaganden är 

alltid förenade med olika grader av osäkerhet. 

Som en följd av att erbjudandet till konvertibelägarna inte accepterades kunde Eniros rekapitaliseringsförslag inte 

genomföras. Styrelsen beslutade därför att upprätta en kontrollbalansräkning och ansöka om företagsrekonstruktion. I 

samband med upprättandet av kontrollbalansräkningen utfördes ett test om huruvida det förelåg nedskrivningsbehov av de 

immateriella tillgångarna.  

Eniro har, i likhet med många andra, märkt effekter av Covid-19 pandemin. Kundsegmentet som Eniro vänder sig till är 

små- och medelstora företag vilka omedelbart blev hårt drabbade. Detta har i sin tur fått stor negativ påverkan på Eniros 

nyförsäljning. Dessutom har bland annat projekt som var en förutsättning för tidigare planer nu fått senareläggas. 

Tillsammans har de ändrade förutsättningarna och antagandena inneburit en nedskrivning av goodwill om 513 MSEK. 

 

Tillgångar och skulder i balansräkningen Jun.30 Jun.30 Dec.31

MSEK 2020 2019 2019

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

Långfristiga tillgångar

Räntebärande fordringar, spärrade bankmedel 187 192 191

Kortfristiga tillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 59 74 68

Likvida medel 180 155 215

SUMMA 426 421 474

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Långfristiga skulder

Upplåning 1 085 1 027 1 053

Leasingskuld 59 90 56

Konvertibellån - 28 -

Övriga f inansiella skulder -                10 4

Kortfristiga skulder

Konvertibellån 30 -                29

Leasingskuld 33 36 35

Leverantörsskulder och övriga skulder 77 96 87

SUMMA 1 284 1 287 1 264

Jun. 30 Jun. 30 Dec. 31

MSEK 2020 2019 2019

Vid årets början 1 034 1 470 1 470

Utrangering av goodw ill hänförlig till Proffbolagen -                - -124

Periodens nedskrivningar -513 - -322

Periodens valutakurseffekt 3 26 10

Redovisat värde 524 1 496 1 034
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Not 6 Pensionsförpliktelse 
Pensionsförpliktelsernas nuvärde är beroende av ett antal faktorer som fastställs av oberoende aktuarie med hjälp av ett 

antal antaganden. Varje förändring i dessa antaganden kommer att påverka pensionsförpliktelsernas redovisade värde. 

Viktiga antaganden är diskonteringsränta, förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, framtida löneökningar, inflation 

samt demografiska förhållanden. 

De låga marknadsräntorna avspeglar sig i hur diskonteringsräntan för att värdera en pensionsskuld enligt IAS 19 förändras. 

Förändringar i antaganden avseende marknadsräntor och inflation har under 2019 och 2020 medfört väsentliga variationer 

av pensionsskulden. 

 

De viktigaste förändringarna i aktuariella antaganden är diskonteringsränta och inflation. Dessa har förändrats enligt 

nedan. 

2020-06-30     2019-12-31     2019-06-30 

Diskonteringsränta 1,3% 1,6% 1,4% 

Inflation  1,5% 1,8% 1,8% 

 

Antagande om lägre diskonteringsräntor innebär en ökning av pensionsskulden medan ett antagande om lägre inflation 

innebär en minskning av pensionsskulden. 

Diskonteringsräntan för de svenska pensionerna baseras på svenska bostadsobligationer, genom att följa en lång 

statsobligation med en tillagd spread mellan stat och bostad. I Sverige används faktisk inflation (sk break even inflation). 

 

Not 7 Händelser efter balansdagen 
 

Fortsatt företagsrekonstruktion 

Solna tingsrätt beslutade den 6 juli att företagsrekonstruktionen ska fortsätta i ytterligare tre månader. 

 

Konvertibelinnehavarna godkänner Eniros ackordsförslag 

Vid möte för konvertibelinnehavarna som hölls den 10 juli 2020 har ackordsförslaget godkänts av tillräcklig majoritet av 

konvertibelinnehavarna. Erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna accepterade ackordsförslaget i ett skriftligt 

förfarande som avslutades den 8 juni 2020. Eniro bedömer att det finns förutsättningar för ett beslut om offentligt ackord, 

men kommer även fortsätta undersöka möjligheterna för ett frivilligt ackord.  

Eniro löser moderbolagets pensionsskuld 

Eniro AB genomför engångslösen av bolagets pensionsskuld om 40,6 MSEK genom ianspråktagande av pantsatta medel 

till förmån för Försäkringsbolaget PRI. De redovisningsmässiga effekterna av lösen av pensionsskulden kommer att 

redovisas i rapporten för tredje kvartalet 2020. 
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Koncernens nyckeltal 

Nyckeltal per aktie 

 

  

Jun.30 Jun.30 Dec.31

2020 2019 2019

Eget kapital, genomsnitt 12 månader, MSEK -475 551 41

Avkastning på eget kapital, 12 månader, % neg neg neg

Avkastning på totalt kapital (ROA), 12 månader, % neg neg neg

Resultat per stamaktie före utspädning, SEK -9,83 -0,98 -9,57

Resultat per stamaktie efter utspädning, SEK -9,83 -0,98 -9,57

Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och 

pensionsförpliktelser, MSEK 992 988 920

Skuldsättningsgrad, ggr neg 4,0 neg

Soliditet, % neg 8,8 neg

Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och 

pensionsförpliktelser/EBITDA 12 månader, ggr 16,8 6,3 12,1

Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och 

pensionsförpliktelser/justerad EBITDA 12 månader, ggr 8,2 6,7 7,0

Medelantal heltidsanställda 726 860 838

Antal heltidsanställda vid periodens slut 664 831 787

Antal stamaktier vid periodens slut före utspädning efter avdrag 

eget innehav, tusental 66 556 66 556 66 556

Antal stamaktier vid periodens slut efter utspädning efter avdrag 

eget innehav, tusental 66 763 66 763 66 763

Antal preferensaktier serie B vid periodens slut, tusental 259 259 259

Jun.30 Jun.30 Dec.31

2020 2019 2019

Eget kapital per aktie, SEK -14,20 3,11 -4,68

Börskurs stamaktie vid periodens slut, SEK 1,65 1,68 0,97
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Finansiella definitioner 

Eniro presenterar vissa finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull 

kompletterande information till investerare och ledningen då de möjliggör utvärdering av koncernens resultat och finansiella 

ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som 

används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för de mått som definieras enligt 

IFRS.  

 

Finansiella IFRS mått 
 

Namn Definition Beräkning 

Periodens resultat per stamaktie före 
utspädning 

Periodens resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare minskat med 
periodens andel av fastställd utdelning 
avseende preferensaktier dividerat med 
genomsnittligt antal stamaktier före 
utspädning. 

(Periodens resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare - periodens 
andel av fastställd utdelning avseende 
preferensaktier) / (Genomsnittligt antal 
stamaktier före utspädning) * 1 000 

Periodens resultat per stamaktie efter 
utspädning 

Periodens resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare minskat med 
periodens andel av fastställd utdelning 
avseende preferensaktier samt 
räntekostnader efter skatt avseende 
konvertibellånet, dividerat med 
genomsnittligt antal stamaktier efter full 
konvertering. 

(Periodens resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare - periodens 
andel av fastställd utdelning avseende 
preferensaktier + räntekostnader efter skatt 
avseende konvertibellånet) / (Genomsnittligt 
antal stamaktier efter full konvertering)  
* 1 000 

Genomsnittligt antal stamaktier före 
utspädning 

Det genomsnittliga antalet utestående 
stamaktier, exklusive eget innehav. 

Genomsnittligt antal utestående stamaktier, 
exklusive eget innehav beräknad på daglig 
basis 

Genomsnittligt antal stamaktier efter 
utspädning 

Det genomsnittliga antalet stamaktier, 
exklusive eget innehav justerat för full 
konvertering av samtliga potentiella 
stamaktier inom konvertibellånet samt 
teckningsoptionsprogram. 

Genomsnittligt antal utestående stamaktier, 
exklusive eget innehav beräknad på daglig 
basis + Justering för full konvertering av 
samtliga potentiella stamaktier inom 
konvertibellånet samt 
teckningsoptionsprogram 

 

Finansiella icke-IFRS mått 
 

Namn Definition Beräkning  Syfte 

Avkastning på eget kapital 
(%) 

Rullande tolv månaders resultat 
hänförligt till moderbolagets 
aktieägare dividerat med 
genomsnittligt eget kapital. 

(Rullande tolv månaders 
resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare) / 
(Genomsnittligt eget kapital) 

Avkastning på eget kapital 
mäter koncernens avkastning 
på det kapital ägarna investerat 
i verksamheten och därmed hur 
lönsamt koncernen är för dess 
aktieägare. 

Avkastning på totalt kapital 
(%) 

Rullande tolv månaders 
rörelseresultat och finansiella 
intäkter minskat med 
valutakursförluster på finansiella 
poster dividerat med 
genomsnittliga totala tillgångar. 

(Rullande tolv månaders 
rörelseresultat + finansiella 
intäkter - valutaförluster på 
finansiella poster) / 
(Genomsnittliga totala 
tillgångar) * 100 

Avkastning på totalt kapital visar 
verksamhetens effektivitet 
oberoende av hur kapitalet är 
finansierat. Används för att 
bedöma om en koncerns 
verksamhet ger en acceptabel 
förräntning på dess resurser. 

EBITDA Rörelseresultat exklusive 
avskrivningar och 
nedskrivningar 

Rörelseresultat exklusive 
avskrivningar och 
nedskrivningar. Se beräkning 
”Avstämning mellan 
rörelseresultat och justerad 
EBITDA”. 

EBTIDA är ett mått på 
rörelseresultat före räntor, 
skatter, ned- och avskrivningar 
som används för att följa upp 
den operativa verksamheten. 
EBITDA är det mått som bäst 
överensstämmer med 
kassaflödet. 

EBITDA-marginal (%) EBITDA dividerat med 
rörelseintäkter. 

(EBITDA/ Rörelseintäkter) * 100 
Se ”Beräkning EBITDA-
marginal”. 

EBITDA i förhållande till 
rörelseintäkter används för att 
mäta den operativa 
lönsamheten samt visar på 
koncernens kostnadseffektivitet. 

Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 
dividerat med antalet aktier vid 

(Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare) / 
(Antalet aktier vid periodens slut 

Eget kapital per aktie mäter 
koncernens nettovärde per 
aktie. 
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periodens slut exklusive eget 
innehav. 

exklusive eget innehav) * 1 000 

Finansiella icke-IFRS mått, fortsättning 
 

Namn Definition Beräkning  Syfte 

Justerad EBITDA EBITDA exklusive 
omstruktureringskostnader samt 
övriga jämförelsestörande 
poster. I övriga jämförelse-
störande poster ingår 
vinster/förluster vid avyttring av 
bolag, legala kostnader vid 
tvister som inte tillhör den 
normala verksamheten, 
uppsägningskostnader för 
personer i företagsledning och 
större övriga poster av 
engångskaraktär. 

EBITDA exklusive 
omstruktureringskostnader samt 
övriga jämförelsestörande 
poster. Se ”Avstämning mellan 
rörelseresultat och justerad 
EBITDA”. 

Justerat EBTIDA ökar 
jämförbarheten genom att 
justera för 
omstruktureringskostnader, 
påverkan från förvärv/ 
avyttringar samt andra poster 
av engångskaraktär. 

Justerad EBITDA-marginal 
(%) 

Justerad EBITDA dividerat med 
rörelseintäkter. 

(Justerad EBITDA 
/Rörelseintäkter) * 100 Se 
”Beräkning av justerad EBITDA 
marginal”. 

Justerad EBITDA i förhållande 
till rörelseintäkter visar ett mer 
jämförbart mått på den 
operativa lönsamheten och 
koncernens kostnadseffektivitet. 

Operativt kassaflöde Kassaflöde från den löpande 
verksamheten och kassaflöde 
från investeringsverksamheten 
exklusive företagsförvärv och 
avyttringar. 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten + kassaflöde från 
investeringsverksamheten - 
företagsförvärv och avyttringar. 

Operativt kassaflöde mäter det 
kassaflöde som generas före 
effekter av förvärv/ avyttringar 
av koncernföretag och 
kassaflöden hänförliga till 
bolagets finansiering. 

Räntebärande nettolåneskuld 
exklusive konvertibellån och 
pensionsförpliktelser 

Upplåning med avdrag för 
likvida medel och räntebärande 
tillgångar. 

Upplåning - likvida medel - 
räntebärande tillgångar. Se 
”Avstämning av räntebärande 
nettolåneskuld exklusive 
konvertibellån och 
pensionsförpliktelser”. 

Räntebärande nettoskuld visar 
koncernens skuld mot 
kreditgivare med avdrag för 
likvida medel och räntebärande 
tillgångar. 

Räntebärande nettolåneskuld 
exklusive konvertibellån och 
pensionsförpliktelser / 
EBITDA 

Räntebärande nettolåneskuld 
exklusive konvertibellån och 
pensionsförpliktelser / EBITDA 

(Räntebärande nettolåneskuld 
exklusive konvertibellån och 
pensionsförpliktelser) / 
(EBITDA, tolv månader) Se 
”Beräkning av räntebärande 
nettolåneskuld/EBITDA”. 

Nettoskuld i förhållande till 
EBITDA ger en uppskattning av 
koncernens förmåga att minska 
sin skuld. Den representerar det 
antal år det skulle ta att betala 
tillbaka skulden om nettoskuld 
och EBITDA hålls konstant, 
utan hänsyn tagen till 
kassaflöden avseende ränta 
och skatt. 

Skuldsättningsgrad Räntebärande nettolåneskuld 
exklusive konvertibellån och 
pensionsförpliktelser dividerat 
med eget kapital inklusive 
innehav utan bestämmande 
inflytande. 

(Räntebärande nettolåneskuld 
exklusive konvertibellån och 
pensionsförpliktelser) / (Totalt 
eget kapital) 

Skuldsättningsgrad mäter i 
vilken utsträckning koncernen 
finansieras av lån. 

Soliditet (%) Eget kapital inklusive innehav 
utan bestämmande inflytande 
dividerat med 
balansomslutning. 

(Totalt eget kapital) / 
(Balansomslutning) 

Soliditet anger hur stor del av 
tillgångarna som är finansierade 
med eget kapital. Det egna 
kapitalets storlek i förhållande 
till övriga skulder beskriver 
koncernens långsiktiga 
betalningsförmåga. 

Totala rörelsekostnader Produktions-, försäljnings-, 
marknadsförings-, 
administrations- och 
produktutvecklingskostnader 
exklusive avskrivningar och 
nedskrivningar. 

Se ”Avstämning av 
rörelsekostnader”. 

 

Genomsnittliga totala 
tillgångar 

Totala tillgångar för de fyra 
senaste kvartalen dividerat med 
fyra. 
 

(Totala tillgångar för de fyra 
senaste kvartalen) / 4 

 

Genomsnittligt eget kapital Det genomsnittliga egna 
kapitalet hänförligt till 
moderbolagets aktieägare per 
kvartal som beräknats från 
ingående och utgående balans 
per kvartal. 

(Genomsnittligt eget kapital 
hänförligt till moderbolagets 
aktieägare per kvartal (UB+IB)/2 
för de fyra senaste kvartalen) / 
4 
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Övriga mått 
Namn Definition Beräkning  Syfte 

Medelantal heltidsanställda Beräknas som snittet av antalet 
heltidsanställda vid årets ingång 
och periodens utgång. 

(Antalet heltidsanställda vid 
årets ingång och periodens 
utgång) / 2 

 

 

Avstämning Finansiella icke-IFRS mått 
 

Avstämning mellan rörelseresultat och justerad EBITDA  

 

         IFRS16 Leasing betraktas inte längre som en jämförelsestörande post innebärande att inte några perioder justeras för IFRS16. 

 

Beräkning av EBITDA marginal  
 

 

 

Beräkning av justerad EBITDA marginal  

 

 

Avstämning av rörelsekostnader  

 

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec

MSEK 2020 2019 2020 2019 2019/20 2019

Rörelseresultat -9 -8 -624 -28 -992 -396

+ Avskrivningar 33 44 67 88 129 150

+ Nedskrivningar -               -             600 -             922 322

= Total EBITDA 24 36 43 60 59 76

Jämförelsestörande poster

+ Reaförlust vid avyttring av dotterbolag - -             - -             32 32

+ Omstruktureringskostnader 15 12 15 12 27 24

+ Företagsrekonstruktionskostnader 7 -             7 -             7 -             

+ Reducerade arbetsgivarrelaterade kostnader på grund av Covid-19 -4 -             -4 -             -4 -             

= Total justerad EBITDA 42 48 61 72 121 132

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec

2020 2019 2020 2019 2019/20 2019

EBITDA 24 36 43 60 59 76

÷ Rörelseintäkter 227 285 456 560 956 1 060

= EBITDA marginal % 10,6 12,6 9,4 10,7 6,2 7,2

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec

2020 2019 2020 2019 2019/20 2019

Justerad EBITDA 42 48 61 72 121 132

÷ Rörelseintäkter 227 285 456 560 956 1 060

= Justerad EBITDA marginal % 18,5 16,8 13,4 12,9 12,7 12,5

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec

MSEK 2020 2019 2020 2019 2019/20 2019

Produktionskostnader -91 -102 -188 -202 -388 -402

+ Försäljningskostnader -60 -92 -125 -181 -263 -319

+ Marknadsföringskostnader -23 -24 -48 -48 -88 -88

+ Administrationskostnader -43 -52 -87 -102 -188 -203

+ Produktutvecklingskostnader -22 -25 -39 -59 -84 -104

+ Avgår avskrivningar materiella anl.tillgångar 10 16 20 30 31 41

+ Avgår avskrivningar imm. anl.tillgångar 23 28 47 58 98 109

= Rörelsekostnader -206 -251 -420 -504 -882 -966
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Avstämning av räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser  

 

       1) Beloppet avser pantsatta medel ställda som säkerhet för hyreskontrakt i Norge och Finland. 

        2) I tillägg till räntebärande skuld har Eniro 182 MSEK (182) avseende pantsatta bankmedel för framtida pensionsåtaganden.  

Beräkning av räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och 

pensionsförpliktelser/EBITDA 12 månader, ggr  

  

 

Beräkning av räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och 

pensionsförpliktelser/justerad EBITDA 12 månader, ggr  

  

 

 

 
 

 

 

 

Jun.30 Jun.30 Dec.31

MSEK 2020 2019 2019

Upplåning 1 085 1 027 1 053

+ Leasing skuld 92 126 91

- Övriga långfristiga räntebärande fordringar1) -5 -10 -9

- Likvida medel -180 -155 -215

=
Räntebärande nettolåneskuld exklusive 

konvertibellån och pensionsförpliktelser 2) 992 988 920

Jun.30 Jun.30 Dec.31

2020 2019 2019

-
Räntebärande nettolåneskuld exklusive 

konvertibellån och pensionsförpliktelser 992 988 920

÷ EBITDA 12 månader 59 157 76

=

Räntebärande nettolåneskuld exklusive 

konvertibellån och 

pensionsförpliktelser/EBITDA 12 månader, 

ggr 16,8 6,3 12,1

Jun.30 Jun.30 Dec.31

2020 2019 2019

-
Räntebärande nettolåneskuld exklusive 

konvertibellån och pensionsförpliktelser 992 988 920

÷ Justerad EBITDA 12 månader 121 147 132

=

Räntebärande nettolåneskuld exklusive 

konvertibellån och 

pensionsförpliktelser/justerad EBITDA 12 

månader, ggr 8,2 6,7 7,0

 
  

  
 
 
 Eniro AB 

 Box 7044  Telefon  +46 8 553 310 00   Webbsida www.enirogroup.com 

 SE-164 07 Kista E-post     ir@eniro.com  Org.nr. 556588-0936  

     

http://www.enirogroup.com/

