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Cabonline är Nordens ledande taxiföretag
med 2 700 anslutna åkerier och cirka 5 300
taxibilar i Sverige, Norge och Finland. Inom
Cabonline finns en rad välkända varumärken
som Taxi Kurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen,
Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och
Sverigetaxi. Genom en franchisemodell får
åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal,
välrenommerade varumärken, branschledande
teknik, effektiv service och en gemensam
infrastruktur.

6 217
Intäkter, MSEK

239
Justerad EBITA, MSEK

Den formella årsredovisningen inklusive
förvaltningsberättelsen och räkenskaperna för
moderbolag och koncern omfattar sidorna 36 – 91.

3,8%
Justerad EBITA-marginal

Produktion: Addira
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Viktiga händelser under 2018
Kvartal 1
Peter Viinnapuu tillträder som ny VD och koncernchef för
Cabonline Group Holding AB.

1

Kvartal 3
Taxi 10 000 AB förvärvas. Förvärvet omfattar taxiverksamhet med 75 bilar i Trosa, Eskilstuna, Flen och
Katrineholm vilka verkar under varumärket Taxi
Samtrans Sörmland.

2
4
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Kvartal 4
Ett nytt publikt avtal sluts med Stockholms läns landsting
avseende färdtjänst 2019–2022 (med option till ett års
förlängning) samt ett avtal i Oslo avseende patienttransporter
2019–2020 (med option till två års förlängning).

Kvartal 2
Inför avregleringen på den finska taximarknaden 1 juli,
lanseras FixuTaxi, ett nytt varumärke inom värdesegmentet.

Justerad EBITA 2016–2018
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Nyckeltal
MSEK

2016

2017

2018

5 915

5 968

6 217

21

51

–121*

Jämförelsestörande poster

–56

–51

–77

Justerad EBITDA

252

301

330

Justerad EBITA

196

218

239

3,3

3,7

3,8

Intäkter
Rörelseresultat

Justerad EBITA - marginal, %
* Inkluderar en nedskrivning om –152 MSEK avseende goodwill.
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Detta är Cabonline

Vår mål är att skapa ett
taxiföretag i världsklass.

Cabonline underlättar människors
vardag genom att erbjuda bilburna
transporttjänster som är pålitliga och
tillgängliga. Med hjälp av digitala
lösningar, kundfokuserad service
och tillgänglighet erbjuder vi resurs
effektiva transporter.

45 000

37%

13%

resor per dygn

marknadsandel*
Stockholm

marknadsandel*
Norden

8 300

5 300

2 700

förare

bilar

åkerier

(10 000 personer sysselsätts direkt eller indirekt av Cabonline)
* Beräknad som andel av registrerade taxibilar.
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ÅKERIER

SLUTKUND

TEKNISK PLATTFORM,
SERVICE OCH VARUMÄRKEN

(äger bilarna)

TAXIFÖRARE

I nära samarbete med våra anslutna åkerier matchar vi resenärerna med
rätt bilar och förare under våra starka varumärken. Det kräver goda relationer med både kunden och åkaren och ett väl fungerande teknikstöd.

Vi äger ett stort antal olika varumärken,
bland andra:

TRANSPORTERS
(“CAR OWNER”)

Stark närvaro på 50+ lokala marknader

Franchise*
Franchise light**

*Franchise = komplett Cabonline erbjudande inkl kundtjänst, upphandling, IT, teknik, administration etc.
** Franchise light= Enbart användandet av varumärket.
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Ett taxiföretag i världsklass

Cabonline är Nordens ledande aktör inom taxi med mer än 5 300 taxibilar
som körs under något av våra varumärken i Sverige, Norge och Finland.
Under 2018 har vi tagit flera viktiga steg på väg mot vår

Vi vann betydelsefulla offentliga upphandlingar

målbild – ”ett taxiföretag i världsklass”. Vi har formulerat en ny

Under 2018 vann vi ett antal betydelsefulla offentliga

affärsplan och strategi för att ytterligare stärka vår position

upphandlingar i både Sverige och Norge. Vi vann tack vare

och för fortsatt tillväxt på den nordiska marknaden. Vi har lagt

en stark kombination av pris och kvalitet i de upphandlande

stort fokus på att forma en effektiv och skalbar plattform och

myndigheternas utvärderingar. Det har lett till högre prisnivåer

organisation och vi har genomfört ett målinriktat kvalitets-

jämfört med tidigare, vilket stärker förutsättningarna för oss

arbete för att bli än mer attraktiv som samarbetspartner för

att kunna leverera hög kvalitet samtidigt som det gynnar våra

våra kunder, åkare och förare.

åkare och förare. Flertalet av dessa offentliga uppdrag löper

Insatserna ger redan mätbara effekter. Under året har vi

intäkter framöver. En bra balans mellan offentliga uppdrag och

upplevelse av själva taxiresan och bedömning av både bilens

privata kunder är en viktig del av vår strategi. Den ger högre

skick och förarens sätt att bemöta resenärerna och köra bilen.

utnyttjandegrad av bilarna och gör Cabonline till en attraktiv

Dessa nyckeltal har steg för steg förstärkts under 2018. Vid

samarbetspartner för åkare, vilket i sin tur innebär att vi kan ha

årets utgång hade vi ett utfall på 4,4 på en skala 1–5, vilket

en hög tillgänglighet av taxibilar för våra kunder.

motsvarar cirka fem procents förbättring under året.

6

på tre till fyra år och lägger en sund och stabil bas för våra

infört ett systematiskt arbetssätt för att följa upp kundernas

VD-ord
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Vi leder utvecklingen av vår bransch
Avreglering och digitalisering har länge varit en del av vår

13%

marknadsandel Norden

verklighet. Marknader stöps om och nya affärsmodeller,
aktörer och tjänster dyker ständigt upp. För oss innebär det
att vi som marknadsledare måste analysera vad som händer,
undersöka nya affärsmöjligheter och utveckla nya erbjudanden till gamla och nya kunder. Den snabbt växande e-handeln
är en sådan möjlighet, där de s k ”last mile”-leveranserna av
paket kan skapa nya affärer för oss och åkarna på tider där
bilarna annars inte är högt utnyttjade. Under 2018 har vi bland
annat utvecklat en tjänst för att ta hand om returer av varor
som e-handelskunder beställt men inte vill behålla. Det är en
växande marknad som idag utgör ungefär en tredjedel av hela
e-handelsflödet. Därför har vi nu lanserat produkten ”Reliver”,
ett första steg i vårt arbete med att ta oss an nya marknader.

”Vi har lagt stort fokus
på att forma en effektiv
och skalbar plattform och
organisation och vi har
genomfört ett målinriktat
kvalitetsarbete."

Årets resultat
Resultatmässigt utföll 2018 väl på koncernnivå. Justerad

Förändringstakten är hög, möjligheterna är stora och det sak-

EBITA uppgick till 239 MSEK (218) – en ökning om 10 procent

nas inte utmaningar. Men det finns ett engagerat förhållnings-

jämfört med föregående år. Efter en engångsnedskrivning om

sätt i hela vår nordiska organisation som är en stor tillgång för

–152 MSEK samt justerat för jämförelsestörande poster om

företaget. Inte minst som vi på uppdrag av bolagets huvudä-

–77 MSEK (–51) uppgick rörelseresultat till –121 MSEK (51).

gare H.I.G. Capital under året även arbetat intensivt med att
förbereda koncernen för en eventuell ägarförändring där en
notering på Nasdaq Stockholm utgör ett alternativ.

Planer för 2019

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi tillsammans

I Sverige har vi idag en marknadsandel på cirka 25 procent av

i företaget nu bygger en effektiv organisation med en skalbar

antalet registrerade taxibilar och i Norden är motsvarande an-

affärsplattform och nya kunderbjudanden, vilket ger oss ett

del cirka 13 procent. Det visar att det fortsatt finns en mycket

bra utgångsläge för fortsatt lönsam tillväxt.

god potential för Cabonline att växa på samtliga nordiska
marknader.
Det har varit ett roligt och intensivt första år för mig som
nytillträdd VD och koncernchef, liksom för alla medarbetare,

Stockholm i mars 2019

åkare och förare i Cabonlines verksamhet. Jag är djupt imponerad av alla mina medarbetares kompetens och stora kunnande.
Peter Viinapuu

”Det finns ett engagerat
förhållningssätt i hela vår
nordiska organisation som är
en stor tillgång för företaget.”

VD och koncernchef
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Marknadsöversikt
Cabonline är verksam på den nordiska taximarknaden. Taximarknaden definieras som marknaden för persontransporter
och därtill närliggande tjänster utförda av en förare i en registrerad taxibil. Transporten sker mellan av kunden anvisade
destinationer mot betalning. Ofta är taxibilen förknippad med
ett specifikt varumärke.
Den nordiska taximarknaden har historiskt haft en begrän-

Uppskattat totalt marknadsvärde 2018
Mdr

20
15
10

sad men stabil tillväxt och uppskattades 2017 till cirka 45 Mdr
SEK och antalet taxibilar till 43 000. Finland är det landet i
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Norden som har det högsta antalet taxibilar per 1 000 personer, 2,02 därefter kommer Sverige med 1,73, Norge med 1,54

0

Sverige Norge

Finland Danmark

och Danmark med 0,71.
Historiskt har taximarknaden i Norden varit reglerad
avseende antal tillgängliga taxilicenser och pris. Även specifika
regionala begränsningar har funnits. Nivån på regleringarna

I samtliga de nordiska länderna är taxiverksamheten en del

har varierat mellan de nordiska länderna och mellan regioner.

av kollektivtrafiken och en stor del av taximarknaden utgörs

Den nordiska marknaden genomgår nu en avreglering med

av offentligt upphandlad verksamhet såsom färdtjänst och

Sverige som det land som avreglerades först, redan 1990.

skolskjuts. I samtliga länder går trenden mot ett större inslag

Därefter kom Finland under sommaren 2018 medan Norge och

av kvalitet som utvärderingskriterium vid denna typ av

Danmark fortfarande är i en tidig fas av avreglering.

upphandlingar.

Kundsegment
Marknaden delas in i tre övergripande kundsegment:
• Publika – B2P
• Företag – B2B
• Privatpersoner – B2C

Publika – B2P
Uppskattningsvis 50 procent av den nordiska taximarknaden

Under 2018 vann Cabonline ett antal kontrakt inte till följd av

utgörs av taxitjänster vilka utförs på uppdrag och genom

lägsta pris utan som en följd av att vi bäst kunde möta kraven

avtal med myndigheter och offentlig förvaltning. Tjänsterna

på kvalitet och tillgänglighet samt geografisk räckvidd.

inkluderar transporter av äldre och funktionsnedsatta, sk
färdtjänst samt skolskjuts.
B2P avtalen löper vanligtvis under tre till fyra år och är

är relativt jämn under året. Under dygnet är efterfrågan från

ofta strukturerade med en option till förlängning. Avtalen

färdtjänst och skolskjuts högst när efterfrågan från B2B och

upphandlas genom ett offentligt upphandlingsförfarande.

B2C är som lägst, vilket gör att dessa segment kompletterar

Historiskt har det huvudsakliga utvärderingskriteriet varit

varandra. För åkerier och förare blir detta centralt då de kan

pris. Under senare år har faktorer som kvalitet, kapacitet och

optimera utnyttjandet av sina bilar.

geografisk räckvidd fått större betydelse. Den publika sektorn
värdesätter i högre utsträckning kvalitetsaspekten idag.
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Efterfrågan på publika kontrakt har varit relativt stabil över
tid samtidigt som efterfrågan på färdtjänst och skolskjuts

Marknadsöversikt
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2%

Företag – B2B
Kundsegmentet avser taxiresor i tjänsten där ett företag
betalar. Efterfrågan är störst i storstäder där också flest stor-

tillväxt per år mellan
2008 och 2018

företag finns. Företag kan sluta avtal med en bokningscentral
för att därmed förenkla bokning, betalning och redovisning av
taxiresor. Vissa bokningscentraler, såsom Cabonline, erbjuder
företagskunderna boknings- och betalningslösningar vilka kan
integreras i bolagens HR system samt andra kringtjänster. Den
här typen av tjänster upphandlas ofta, dock inte på ett fullt så
formellt sätt som inom den publika sektorn.

Marknadsutsikt
Den nordiska taximarknaden har haft en relativt stabil utveckling under det senaste decenniumet och tillväxten uppskattas

Privatpersoner – B2C

till cirka två procent per år mellan 2008 och 2018. Även vid

B2C-segmentet utgörs av taxiresor som betalas och bokas av

konjunkturnedgångar är taximarknaden relativt stabil, som

privatpersoner. Tillsammans med B2B-segmentet utgör detta

exempelvis under finanskrisen då marknaden minskade med

uppskattningsvis 50 procent av den nordiska taximarknaden.

mindre än en procent. Stabiliteten upprätthålls av den stora

Privatkunder reser oftast tidiga morgnar och sena

efterfrågan från den publika sektorn i de nordiska länderna

eftermiddagar.

med dess statliga finansiering.

Marknadens drivkrafter
Regleringar

Avtal och prissättning

Ändringar av statliga regleringar kan få stor effekt på den

Taxipriserna har historiskt höjts i nivå med inflationen. Publika

nordiska taximarknaden framöver. Vid avregleringen i Sverige

kontrakt kan komma att höjas i något snabbare takt än infla-

ökade antalet taxibilar i landet med 29 procent och med 31

tionen då kraven på kvalitet ökar och premieras på bekostnad

procent i Stockholm. Norge och Danmark är fortfarande reg-

av pris.

lerade marknader och har därmed begränsningar beträffande
pris och antal taxilicenser som kan utfärdas, vilket givetvis
begränsar marknadstillväxten. Avregleringen av marknaden

Demografi

har påbörjats i Danmark och övervägs i Norge, vilket kan få

En ökad andel äldre befolkning gynnar sannolikt efterfrågan

effekt på marknaden under de kommande åren.

av färdtjänst inom B2P segmentet. Urbaniseringen kan också
komma att påverka efterfrågan inom B2C och B2B segmenten
positivt då taxitjänster är vanligast i storstadsområden.

Ekonomisk konjunktur
Historisk data indikerar att marknaden är relativt stabil för
svängningar i ekonomin. Dels är detta en följd av den stora an-

Ökad konkurrens från andra alternativ

delen B2P kunder men också beroende av tillgången till förare.

Taxiverksamheten påverkas av alternativa transporttjänster

Vid en nedgång i ekonomin tenderar tillgången till förare att

inklusive kollektivtrafiken, egna fordon samt andra nya initia-

öka och tvärtom vid en uppgång.

tiv inom transportsektorn.
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Cabonlines marknader
I samtliga de nordiska länderna är taxiverksamheten en del av kollektivtrafiken
och en stor del av taximarknaden utgörs av offentligt upphandlad verksamhet
såsom färdtjänst och skolskjuts. Cabonline är Nordens ledande taxiföretag
med en uppskattad total marknadsandel om 13%.
SVERIGE

NORGE

18

9

MARKNADENS
TILLVÄXTTAKT

Genomsnittlig årlig tillväxt 2010 – 2017: 3,7%

Genomsnittlig årlig tillväxt 2010 – 2017: 1,6%

AVREGLERAD
MARKNAD

År 1990

Under diskussion

• Förare måste informera kunden i förväg om
priset förväntas överstiga 500 SEK
• Förare måste ha licens men antal licenser
totalt är obegränsat

• Inga prisrestriktioner i större städer
• Ytterligare avreglering förväntas implementeras 2020 t ex avseende obegränsat antal
licenser

%

25

16

ANDEL AV
- INTÄKTER**
- BILAR

81%
83%

13%
12%

MARKNADENS
TOTALA VÄRDE

Marknaden

MDR SEK

MARKNADSANDEL*

Franchise***
Franchise Light ****

Franchise***

CABONLINE

RÄCKVIDD

VIKTIGASTE
VARUMÄRKEN

* Beräknad som andel av totalt antal registrerade taxibilar. ** Beräknat som andel av totala intäkter exklusive Övrigt.
*** Franchise = komplett Cabonline erbjudande inkl kundtjänst, upphandling, IT, teknik, administration etc. **** Franchise light= Enbart användandet av varumärket.
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Cabonline
utförde över

17 milj.
resor under 2018,
vilket motsvarar drygt
45 000 resor
per dygn

FINLAND

12
Genomsnittlig årlig tillväxt 2010 – 2017: 2,3%

År 2018, juli
• Inga prisrestriktioner, men kunden
måste informeras
• Förare måste ha licens men antal licenser
totalt är obegränsat
• Licensen gäller i hela Finland

7
5%
5%

Åkeriverksamhet samt franchise***

11

Vår affärsmodell

CABONLINE – ÅRSREDOVISNING 2018

Vår affärsmodell
Vår kärnaffär är att i nära samarbete med våra anslutna åkerier matcha resenärerna
med rätt bilar och förare. Det kräver goda relationer med både kunden och åkerierna,
ett väl fungerande teknikstöd, engagerade medarbetare samt åkare och förare som
säkerställer leveranser med hög kvalitet. Efterfrågan från de olika kundsegmenten
skiljer sig över dygnet, vilket ger åkerierna och förarna en jämn beläggning och ett
högt resursutnyttjande.

Kunderna betalar
för resan via Cabonlines
plattform

TEKNISK PLATTFORM, SERVICE OCH VARUMÄRKEN

SLUTKUND

~ 44%

Offentliga avtal

Cabonline överför normalt
betalning för resor minus
avgifter till åkeriet två
gånger per månad

ÅKERIER

(äger bilarna)

Totala avgifter motsvarar vanligen
~13% av totalt pris för resan

~ 2 700
åkerier

~56%

Företag &
Privatpersoner

Vi äger ...

Kund- Program- TrafikVarukontakter vara
planering märken

... men vi äger eller
anställer normalt inte

Bilar

Förare

~ 5 300
fordon

i Cabonlines plattform
Åkerier betalar löner till
taxiförare

TAXIFÖRARE
TRANSPORTERS
(“CAR OWNER”)

~ 8 300
förare

i Cabonlines nätverk
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Cabonline driver sin verksamhet huvudsakligen genom en

för kundrelationerna, varumärken, prissättning och de tekniska

franchisemodell med fristående åkerier. Affärsmodellen

plattformarna. Cabonline äger också de offentligt upphand-

karakteriseras av låg kapitalbindning, begränsat investerings-

lade kontrakten samt avtalen med företagskunder. För att

behov samt stor skalbarhet. Det är åkerierna som äger bilarna,

få tillgång till dessa resurser betalar åkerierna en fast och en

sköter transporterna och anställer förarna. Cabonline svarar

rörlig avgift till Cabonline.

Vår affärsmodell
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Ett unikt erbjudande till slutkund
Genom den geografiska räckvidden och de flexibla bokningsoch betalningslösningarna har vi ett unikt erbjudande till olika
kundsegment: den publika sektorn (B2P), där myndigheter och

Användandet av taxi under dygnet
Efterfrågan

offentlig förvaltning engagerar Cabonline för att utföra transporter som färdtjänst och skolskjuts; företagskunder (B2B)
vilka behöver en samarbetspartner för pålitliga transporter
och reseadministration samt privatpersoner (B2C). Kunderna
inom B2P svarar för 44 procent och B2B och B2C tillsammans
för 56 procent av intäkterna. De olika kundsegmenten utnyttjar taxitjänster vid olika tidpunkter på dygnet vilket leder till
ett högt utnyttjande av resurserna. Intäkterna från färdtjänst
och skolskjuts är relativt stabila under kontraktstiderna och

00:00
B2P

06:00

12:00

18:00

24:00

B2C / B2B

utgör därmed en trygg intäktsbas för såväl åkerierna som för
Cabonline.

”Affärsmodellen karakteriseras av låg kapitalbindning,
begränsat investeringsbehov samt stor skalbarhet.”
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Teknisk plattform, service och varumärken

ansvarar för relationerna med åkerierna och tillhandahåller

Vi utvecklar den tekniska plattformen successivt för att den

till exempel utbildningar, teknisk support, kvalitetssäkring av

ska kunna användas brett och vara skalbar. Till exempel kan

varumärken mm.

såväl myndigheter och offentlig förvaltning liksom företagskunder idag integrera sina administrativa system med

Cabonline äger ett antal välrenommerade varumärken i
såväl Sverige, Norge och Finland under vilka åkerierna verkar.

Cabonlines i syfte att sköta bokning, betalning och administration av taxiresor. Våra kunder kan boka sina resor via
olika kanaler: genom appar, webbplatser, via telefon till våra
bokningscentraler eller via interna system hos kunden som

Välrenommerade varumärken

är integrerade med oss genom standardiserade gränssnitt
(”API”). Genom en effektiv trafikplanering ser vi till att kundens
bokning hamnar hos rätt bil och förare som kan leverera resan i
rätt tid och med hög kvalitet.
Cabonline svarar för kundrelationerna och prissättningen
samt sköter offentliga upphandlingar och företagskunder.
Det är till Cabonline som kunden betalar sin resa och därefter
förs betalningen över till respektive åkeri efter avdrag av den
avgift som åkerierna betalar till oss. Avgiften till Cabonline
består av en fast avgift per bil samt en rörlig avgift baserad på
reseintäkter. Åkeriservice är en funktion inom Cabonline som

Flexibel teknisk plattform

APIs

RESENÄRER
B2P

ÅKERIERNAS NÄTVERK
BOKNINGSHANTERING

TRAFIKLEDNING

web

BEFINTLIGA
ÅKERINÄTVERK

B2B
B2C

Integration

App
FAKTURERING
Telefon
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Styrkor
1

 tabil marknad med spännande
S
tillväxtmöjligheter för Cabonline

3

Skalbar och hållbar affärsmodell i den
mest attraktiva delen av värdekedjan

Den underliggande nordiska taximarknaden förväntas växa

Under tre decennier har Cabonline byggt en portfölj med

stabilt de kommande åren. Marknaden bedöms enbart på-

de mest väletablerade och välkända taxivarumärkena i

verkas marginellt av en försämrad konjunktur. Demografiska

Sverige, Norge och Finland. Med sin lokala närvaro och

trender som en åldrande befolkning och ökad urbanisering

höga tillgänglighet har bolaget skapat en diversifierad

kan också påverka taximarknaden positivt. Avregleringen har

portfölj med kunder inom B2B, B2P och B2C. De anslutna

varit en avgörande faktor och resulterat i ökad användning

åkerierna får därmed en hög utnyttjandegrad av sina bilar

av taxitjänster. Den svenska taximarknaden avreglerades för

vilket i sig gör Cabonline till en attraktiv samarbetspart-

nästan 30 år sedan, då fri prissättning infördes, vilket ökade

ner. Cabonline har därmed byggt en marknadsledande

användningen av taxi i Stockholm och de större städerna. De

ställning på den nordiska marknaden samtidigt som man

andra nordiska marknaderna följer nu den svenska marknaden

fortsätter att växa.

med liknande villkor efter avreglering.

Skalbarheten baseras också på en flexibel teknisk
plattform vilken är tillgänglig och enkel för kunderna.
Den tekniska plattformen inkluderar bland annat använ-

2

 ydlig affärsmodell med bevisad förmåga
T
att försvara positionen som den ledande
aktören på den nordiska marknaden

darvänliga bokningskanaler; såväl appar och webbplatser
som bokning via telefon. Bokningscentralen är knuten
till trafikledningen för att säkerställa snabb och optimal
fördelning av uppdrag till rätt bilar och förare. Nya åkerier

Cabonline har en stark marknadsposition på den fragmentera-

och bilar kan också lätt integreras vilket gynnar förut-

de nordiska marknaden och därmed goda möjligheter att växa.

sättningarna för tillväxt.

Vi har en stark position inom färdtjänst och skolskjuts – en
stor och viktig del av marknaden. Vår höga tillgänglighet och
kvalitet i leveransen, liksom våra konkurrenskraftiga priser, har
lett till att vi vunnit en rad viktiga offentliga upphandlingar i

4

Stark finansiell profil med utmärkt och
stabil kassagenerering

både Sverige och Norge.
Vi har också ett starkt erbjudande till våra företagskunder,

På grund en relativt stor andel offentliga kontrakt är delar

inte minst genom vår tekniska plattform som kan integreras

av intäkterna stabila. Investeringarna är låga och kassa-

med kundernas HR-system och andra administrativa system.

genereringen relativt hög.

Dedikerade kundansvariga arbetar kontinuerligt med att
erbjuda företagskunderna skräddarsydda tjänster och den
bästa administrativa hjälpen.
Cabonline tillhandahåller en unik och attraktiv plattform

5

Möjligheter att accelerera
tillväxttakten

för åkerier och förare genom dess möjlighet att erbjuda
taxitjänster till de tre kundsegmenten. En taxiförare kan köra

Cabonline har en modell för förvärv och integration av

företagskunder och skolskjutsar på morgonen och eftermidda-

förvärvade bolag. Modellen har visat sig gynnsam och

gen/kvällen, färdjänst under eftermiddagen, för att sedan köra

intäkts- och kostnadssynergier har kunnat utvinnas av

privatpersoner på helger och sena kvällar – och därmed skapa

förvärven. Den nordiska marknaden är fragmenterad och

maximal beläggning för sin bil.

tillväxtmöjligheterna genom förvärv bedöms som goda.
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Strategier för tillväxt
Organisk tillväxt

Förvärv

• Höja kvaliteten ytterligare för att fortsätta vinna

Cabonline har historiskt förvärvat och integrerat taxibolag

upphandlingar
• Använda vår marknadsledande geografiska täckning till
att vinna fler företagskunder
• Vidareutveckla en dynamisk prismodell på kvällar och
helger riktat mot privatpersoner
• Fortsätta utveckla och införa nya tekniska lösningar
• Utveckla erbjudanden inom ramen för befintlig
verksamhet
– Budkörning för hemleveranser på kvällar och helger
– Expandera det framgångsrika svenska konceptet
Flygtaxi (delning av taxi) till Norge och Finland.
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på ett framgångsrikt sätt. Förvärv förväntas fortsatt vara en
viktig komponent i strategin och expansion kan ske såväl på
befintliga marknader som på nya geografiska marknader.

Historik
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Historik
Cabonline grundades i Sverige 1989 under
namnet Fågelviksgruppen och verkade i början
framförallt utanför Stockholm genom egen
verksamhet. I samband med avregleringen av
den svenska taximarknaden 1990 lades
grunden för den nuvarande affärsmodellen
med fristående åkerier.

1989
Grundas av
Rolf Karlsson

1996
Taxikedjan i
Göteborg
förvärvas

1990
6% av Taxi Kurir
förvärvas

2001
Norges Taxi
förvärvas

1997
100% av
Taxi Kurir
förvärvas

2008
Topcab och
Taxi 020
förvärvas

2005
Taxi Skåne
förvärvas.
Verksamhet i
Lettland

2013
Sverigetaxi
(Stockholm), Taxi
Stor och liten
(Gävle) förvärvas

2015
H.I.G Capital
förvärvar
bolaget

2014
Taxi Helsingborg,
2011
Taxi Borås
Taxi Jönköping
förvärvas
förvärvas

2017
Kovanen och
Mankkaan Taxi
i Finland förvärvas.
Taxi Väst förvärvas

2016
Namnbyte till
Cabonline Group
Taxi Halmstad,
Svetax förvärvas

2018
Peter Viinappuu
tillträder som VD
och koncernchef.
Taxi 10 000
förvärvas

Historik och ägande
1993 förvärvades majoriteten av Taxi Kurir i Stockholm och
under de följande åren förvärvades taxibolag i såväl Malmö
som Göteborg. Under 2001 bestämde man sig för att
expandera till Norge. Vid sidan av att växa geografiskt har
det varit viktigt att utveckla tjänsteutbudet och den tekniska
plattformen vilken ligger till grund för såväl beställning som
trafikplanering.
Under 2015 förvärvades bolaget av H.I.G. Capital och

2016

namnändrades bolaget till
Cabonline

namnändrades 2016 till Cabonline. Under 2016 förvärvades
även Flygtaxi och under 2017 gick man in på den finska
marknaden genom förvärv av tre åkerier. H.I.G. Capital äger
idag drygt 93 procent av bolaget och resterande sju procent
ägs av ett antal privatpersoner varav vissa är knutna till bolaget.
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Vårt styrkort – balansplattan
Balansplattans sex perspektiv är
Cabonlines övergripande styrverktyg.

Trygghet & Säkerhet
Ett område som vi aldrig kompromissar med,
Cabonlines ambition är att utveckla ett taxiföretag i världsklass. Vårt sätt att internt följa vår verksamhet för att säker-

det ska vara tryggt och säkert att både åka
och köra taxi.

ställa att vi utvecklas i rätt riktning och att vi ständigt förbättrar oss är genom att mäta och följa upp utifrån det vi kallar

Nöjda kunder

balansplattan. Balansplattan symboliserar vår prestation och

En förutsättning för en fortsatt god affär och

består av sex delar; nöjda kunder, engagerade åkare, opera-

våra kunder ställer allt högre krav på att vi

tionell excellens, hållbar lönsamhet, engagerade medarbetare

kan leverera våra tjänster med hög komfort,

och det viktigaste av allt trygghet och säkerhet. Trygghet och

bra service och miljövänliga fordon.

säkerhet utgör den sammanhållande mittpunkten och är alltid
det viktigaste för oss. Ambitionen är givetvis att prestera högt
även inom de andra områdena men liksom en balansplatta

Engagerade åkare

kan tyngdpunkten variera mellan de yttre delarna beroende

Ett nära samarbete med engagerade åkare

på olika initiativ och behov. Vi mäter och följer upp verksam-

och förare är en förutsättning för att lyckas

heten ur de olika perspektiven och när styrsystemet är fullt ut

i vår resa mot att bli ett taxiföretag i

implementerat kommer samtliga chefer inom Cabonline ha mål

världsklass.

för sina respektive funktioner inom samtliga områden.
Operationell excellens
I perspektivet operationell excellens arbetar
vi med att optimera de resurser vi hanterar
i vår verksamhet, till exempel genom smart

”Trygghet och säkerhet
utgör den sammanhållande
mittpunkten och är alltid
det viktigaste för oss.”

trafikledning.

Hållbar lönsamhet
Handlar om att skapa flexibilitet och anpassningsförmåga till förändring och den omställningen till ett hållbart samhälle som sker.

Engagerade medarbetare
Engagerade medarbetare är en förutsättning.

Läs mer på nästa sida
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Så här arbetar vi
Trygghet och säkerhet
För Cabonline innebär säkerhet att såväl resenärer som förare
ska känna sig trygga. Det handlar också om att säkerställa en
trafiksäker upplevelse liksom en trygg organisation och säkra
arbetsplatser. Våra resenärer ska känna sig säkra på att våra
förare alltid följer trafikregler, behåller lugnet och är rätt utbildade. Våra förare ska känna sig trygga i sitt arbete genom att
ha tillgång till genomtänkta tekniska verktyg och fordon som

”Målet är att kunder och
resenärer alltid ska välja våra
varumärken och förare i första hand. De ska gärna vilja
återkomma till oss.”

är rätt utrustade och i gott skick.
Vårt mål är trygga kunder som litar på våra förare och

staxi och trappklättrare och kurser för hjärt-och lungräddning.

gärna kan tänka sig att låta sina barn åka med oss. Det kräver

Varje kvartal genomför vi en NKI undersökning (Nöjd Kund

att vi säkerställer att förarna alltid har rätt kompetens och

Index) med våra åkerier där de ger sin bedömning av oss och

attityd, samt att bilarna är säkra, rätt utrustade och håller hög

våra tjänster.

standard. Trygghet och säkerhet mäts bland annat genom
incidentrapporter – där målet givetvis är inga incidenter.

Operationell excellens
För att skapa en effektiv organisation behöver vi kontinuerligt

Nöjda kunder
Vi vill skapa mesta möjliga värde för alla som använder våra
tjänster. Våra kundsegment är privat- och företagsmarknaden

utvärdera kvaliteten i våra tjänster och våra arbetssätt – så att
vi ständigt kan leverera på topp.
Målet är att driva verksamheten kostnadseffektivt med väl

och en stor del av vår verksamhet är offentliga uppdrag. Våra

beprövade processer, tydligt definierade leveranser och konti-

styrkor är trygghet, tillgänglighet, och teknik. Genom nöjda

nuerlig utvärdering av kvaliteten i våra tjänster och arbetssätt.

kunder säkerställer vi vår långsiktiga affär; nöjda kunder kommer tillbaka och förblir kunder.
Målet är att kunder och resenärer alltid ska välja våra varu-

Vi mäter kvaliteten i vår verksamhet utifrån samtliga våra
sex fokusområden i balansplattan. Vi låter våra resenärers och
förares upplevelse med oss vägleda vårt förbättringsarbete

märken och förare i första hand. De ska gärna vilja återkomma

och för att kunna uppfylla deras förväntingar på oss krävs det

till oss därför att vi upplevs som trygga, tillgängliga, moderna,

att vår verksamhet fungerar effektivt i hela kedjan. Vi definie-

smidiga och vänliga. Vi vill skapa största möjliga värde för

rar vår operationella excellens bland annat genom kvaliteten i

alla som använder våra tjänster. Vi mäter kontinuerligt detta

vår trafikledning, hantering av bokningar och kvaliteten i vårt

genom bl a förarappar, där föraren och bilen kan betygsättas

service center vilken används av både kunder och förare. För-

liksom kundnöjdhet.

bättringar mäts bland annat genom missade samtal, svarstid,
bil i tid.

Engagerade åkare och förare
Våra åkare och förare är nära knutna till vår verksamhet, även

Hållbar lönsamhet

om de inte är anställda av oss. Engagemang hos våra åkare

Vi arbetar för att bygga en hållbar och lönsam affär och för att

och förare är centralt för att vi skall leverera den bästa möjliga

generera värde för våra aktieägare – samtidigt som vi skapar

upplevelsen för våra kunder.

värde för våra kunder, medarbetare och samhället.

Målet är engagerade åkare och förare som är stolta över

affärsmodell med högt resursutnyttjande, som ger hög och

resenärer den bästa upplevelsen, som tjänar bra på att köra för

hållbar lönsamhet för både Cabonline och våra åkare. Därmed

oss, och som delar vår syn på en hållbar utveckling av

bygger vi en affär som generar värde för våra aktieägare, med-

Cabonline och vår bransch.

arbetare, samarbetspartners och för det samhälle vi verkar i.

Genom Cabonline får alla förare tillgång till utbildning, där vi
bland annat erbjuder grundutbildning, utbildningar för rullstol-
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Vårt mål är att utveckla en kostnadseffektiv och skalbar

att representera Cabonlines varumäken, som vill ge kunder och
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Engagerade medarbetare
De flesta medarbetare arbetar inom kundtjänst, ekonomi, IT
och ledning i Sverige, Norge, Finland och Lettland.
Vårt mål är engagerade medarbetare som arbetar tillsammans för att stötta åkare och förare, ge kunder och resenärer
bra service, och ständigt förbättra våra tjänster. Medarbetarna
ska känna sig involverade, och vilja stanna och utvecklas i
företaget, samtidigt som vi kan attrahera nya talanger.
Engagerade medarbetare mäter vi varje år med bland annat
medarbetarindex och utvecklingssamtal.

Så här arbetar vi

”Vårt mål är engagerade
medarbetare som arbetar
tillsammans för att stötta
åkare och förare, ge kunder
och resenärer bra service,
och ständigt förbättra
våra tjänster.”

10 000
personer sysselsätts direkt
eller indirekt av oss
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Hållbarhet för Cabonline
Cabonlines verksamhet omfattar Nordens största taxiflotta vilken har uppenbara
konsekvenser för miljön och verksamheten påverkar många människor, både våra
resenärer och de omkring 10 000 personer som sysselsätts genom verksamheten.
Därför både kan och vill vi bidra till omställningen mot mer hållbara städer och samhällen genom vår egen resa mot en än mer miljövänlig och socialt hållbar verksamhet.

Världen har enats om en
gemensam målbild
Genom de 17 globala utvecklingsmål som FN:s medlemsländer enades om i Paris år 2015 har målbilden för en hållbar
utveckling förtydligats. Att nå målen till år 2030 kräver stora
samhällsförändringar och resan har därför bara börjat.

#11 – Hållbara städer och samhällen

Delmål #11.2
”Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra,

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Det mål som i första hand är relevant

ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara

för Cabonline är mål #11 – Hållbara

transportsystem för alla. Förbättra trafiksäker-

städer och samhällen och dess

heten, särskilt genom att bygga ut kollektiv-

delmål #11.2 – Tillgängliggöra

trafiken, med särskild uppmärksamhet på

hållbara transportsystem för alla.

behoven hos människor i utsatta situationer,
kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.”*

#10 – Minskad ojämlikhet

Delmål #10.2
”Till 2030 möjliggöra och verka för att alla

Eftersom Cabonlines verksamhet

människor, oavsett ålder, kön, funktionsned-

sysselsätter nära 10 000 personer har

sättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller

vi också en viktig roll i att erbjuda

ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade

arbete till personer som har svårt att

i det sociala, ekonomiska och politiska livet.”*

komma in på arbetsmarknaden. Därför
vägleds vi även av mål #10 - Minskad
ojämlikhet och dess delmål #10.2 – Att främja social, ekonomisk och politisk inkludering. Att kunna försörja sig och på så
vis integreras i samhället är ett viktigt steg och en förutsättning för att bygga hållbara samhällen.
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* Källa: https://www.globalamalen.se
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Därför är vår roll viktig för samhället
Vi beskriver vår roll i en hållbar utveckling utifrån
fyra grundläggande behov i samhället;

Behov
av mobilitet

Tillgänglighet
av mobilitet

Optimerad
resursandvändning

Jobb & entreprenörskap för många

Vårt arbete syftar till att optimera de positiva effekterna av

onödigt slitage på bilar, däck och tillbehör får negativa effekter

att resenärer genom oss kan ta sig dit de vill. Människor som

på både miljön och lönsamheten. Ogynnsamma arbetsvillkor,

har svårt att resa själva får t ex den hjälp de behöver och får

överbelastade medarbetare eller hög personalomsättning

därmed ett bättre socialt liv. Åkarna som är egna företagare

påverkar individer och samhället negativt och även vår affär.

skapar genom sin verksamhet arbetstillfällen. Dessa ger för-

Vi genomför omkring 45 000 kundresor varje dygn, en volym

sörjning för många nyanlända, daglig språkträning och bidrar

som ställer höga krav på vår kompetens för att kunna möta

till integrationen i de nordiska samhällena.

varje kunds behov och i förlängningen samhällets behov.

Samtidigt finns det delar där det är viktigt att vi minimerar
vår inverkan på omvärlden. Felbokningar, onödigt långa resor,

45 000
resor / dygn
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Vårt hållbarhetsarbete

En fossilbränsleoberoende fordonsflotta
Efterfrågan på tillgänglig mobilitet kommer sannolikt att öka.
Samtidigt växer även kraven och förväntningarna på effektiv
resursanvändning och låga eller inga utsläpp av framförallt
koldioxid. Mot bakgrund av en snabb teknisk utveckling, nya
regler och upphandlingsvillkor, samt skiftande beteendemöns-

17 milj
resor / år

ter hos företag och resenärer, blir vår förmåga att anpassa
och integrera alla de sociala och miljömässiga aspekterna i
verksamheten avgörande för den ekonomiska hållbarheten
i vår affär. Ett tydligt exempel är övergången till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det handlar om stora men

lönsamhet, operationell excellens, engagerade medarbetare

nödvändiga investeringsbeslut för våra anslutna åkare som

och engagerade åkare. Läs mer på sidan 18.

äger fordonen. De besluten måste dock tas i en komplex och

Under det gångna året har vi arbetat med att ta fram en

föränderlig miljö där de ekonomiska och politiska riskerna inte

koncerngemensam struktur och arbetsprocesser, vilket gör det

är försumbara, varken för åkerierna eller för Cabonline.

möjligt att styra och driva hållbarhetsarbetet med en än högre
ambitionsnivå framåt. De aktiviteter vi genomför varje dag och
de val vi gör kan ha en liten enskild påverkan. Men i ett större

Balansplattan vägleder oss

sammanhang där effekterna av alla våra drygt 17 miljoner

Hållbarhetsarbetet behöver vara helt integrerat i det dagliga

kundresor per år summeras så har vårt dagliga arbete stor

arbetet för att på sikt skapa en önskvärd effekt. Därför arbetar

effekt. Det motiverar oss att arbeta vidare.

vi även med hållbarhet utifrån den s k balansplattans sex

Mer information om hur Cabonline arbetar med hållbarhet

perspektiv som är Cabonlines övergripande styrverktyg. Dessa

återfinns i vår hållbarhetsrapport som finns tillgänglig på

perspektiv är trygghet och säkerhet, nöjda kunder, hållbar

www.cabonline.com.

Omställning till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta

Fossilbränsleberoende

Fossilbränsleoberoende

I nuläget är drygt en fjärdedel av Cabonlines fordonsflotta
fossilbränsleoberoende. Med det menas fordon med möjlighet
att drivas utan fossilt bränsle, alltså el-, vätgas-, etanol- och
gasbilar. Elhybrider drivs till stor del av bensin eller diesel och
klassificeras därför som fossilberoende. Sedan 1:a juli 2018 är
det även krav på att diesel ska innehålla ca 19,3% biobränsle vilket minskar de fossila utsläppen men är fortfarande
fossilberoende.
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”Efterfrågan på tillgänglig
mobilitet kommer sannolikt
att öka. Samtidigt växer även
kraven och förväntningarna
på effektiv resursanvändning
och låga eller inga utsläpp av
framförallt koldioxid.”
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Våra medarbetare

Engagemang,
samarbete
& ständiga
förbättringar.

725
Män

384
Kvinnor

Vår gemensamma resa
För att skapa ett taxiföretag i världsklass är det väsentligt
att vi internt har en gemensam kultur. Kulturen måste bygga
på gemensamma värderingar, normer och regler vilka ska
vara tydliga ledstjärnor för alla våra medarbetare. Cabonline
består av många förvärvade bolag och det är därför väsent-

”Med en stark intern kultur
skapas goda förutsättningar
för framgång”

ligt att enas kring en gemensam kultur och värderingar. Med
en stark intern kultur skapas goda förutsättningar för framgång genom att det bidrar till att våra medarbetare känner
sig trygga i hur de ska agera såväl intern som externt.
Under 2018 drog vi därför igång en ambitiös kulturresa

Medelantal anställda 2018, fördelat per land

– ”Vår gemensamma resa”. Samtliga chefer har under två
heldagar diskuterat Cabonlines mål, strategier, vilken kultur
som krävs, hur vi sätter kunden i fokus och mycket mer.
Utgångspunkten för diskussionerna har varit vårt gemen-

1 109

samma styrkort, balansplattan. Cheferna har därefter samlat
sina respektive medarbetare för att gemensamt med dem
komma fram till hur det påverkar deras verksamhet och
diskuterat kultur och värderingar. Samtliga medarbetare har
nu deltagit i detta arbete och enats kring våra kärnvärden:

Sverige

Finland

Norge

Lettland

engagemang, samarbete och ständiga förbättringar.
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Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningen i Cabonline Group Holding AB (publ) (Cabonline)
grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551)
och årsredovisningslagen (1995:1554).

1

Översikt av styrning

Aktieägare
Röstar

6

2

Externa styrinstrument

Val

Bolagsstämma

Revisorer

Viktiga externa styrinstrument
som utgör ramen för bolagsstyr-

Information

ningen är:

Val

Information

• Svensk aktiebolagslag.

3

• Svensk årsredovisningslag.
• Svensk kod för bolagsstyrning.

4

Styrelse

Revisionsutskott

4

Ersättningsutskott

Interna styrinstrument
Viktiga interna bindande
styrdokument är:
• Bolagsordning.

Mål, strategier, policys, styrinstrument, kärnvärden

• Arbetsordning för styrelsen.
• Instruktioner för verkställande

5

direktören, revisionsutskott,

VD och koncernchef

ersättningsutskott och finansiell
rapportering.
• Policys.

5
Koncernledning
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Efter att Cabonline under 2017 noterade en obligation till

inte är noterad och Cabonlines aktier ägs till 93 procent av

handel på Nasdaq Stockholm följer Cabonline även Nasdaq

H.I.G. Luxembourg Holdings 5 Sarl, huvudägaren, har bolaget

Stockholms regelverk för emittenter av företagsobligationer.

under 2018 avvikit från koden vad gäller tillsättning av valbe-

Cabonline har även, trots att det inte föreligger några formella

redning, presentation av riktlinjer för ersättning till ledande

krav, i allt väsentligt även tillämpat Svensk kod för bolagsstyr-

befattningshavare samt avseende styrelsens närvaro på

ning (“Koden”) med vissa avvikelser. Eftersom Cabonlines aktie

bolagsstämmorna.
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1 Aktier
Vid utgången av 2018 uppgick aktiekapitalet till 3 555 684,93

omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade vi-

SEK fördelat på 355 568 493 aktier varav antalet A-aktier

dare om styrelsearvoden till de styrelseledamöter som inte är

med två röster uppgick till 33 779 007, antalet B-aktier med

anställda hos huvudägaren. Det noterades också att bolaget

en röst till 1 777 842 samt antalet C-aktier, vilka är preferens-

träffat ett konsultavtal med Jon Risfelt för insatser utöver

aktier med en röst, till 320 011 644.

rollen som styrelseordförande. Vid årsstämman omvaldes

Vid utgången av 2018 hade Cabonline 18 aktieägare enligt

vidare Ernst & Young till bolagets revisor för tiden intill slutet

aktieboken. Aktieinnehav som representerar minst en tiondel

av nästa årsstämma. Arvode till revisorerna ska utgå enligt

av röstetalet hade enbart H.I.G. Luxembourg Holdings 56 Sarl,

godkänd räkning.

vilka vid utgången av 2018 hade 93 procent av rösterna.

Extra bolagsstämma hölls den 5 november 2018, i syfte att
anpassa bolagets styrelsesammansättning samt dess arvo-

2 Bolagsstämmor

dering till en eventuell noterad miljö. Vid stämman närvarade
fem aktieägare vilka tillsammans representerade 93,8 procent
av samtliga röster och 93,8 procent av kapitalet. Vid den extra

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta

stämman valdes Anna Söderblom till ny ordinarie styrelseleda-

beslutande organ. Vid ordinarie bolagsstämma, som enligt

mot för tiden intill slutet av nästa årsstämma att tillsammans

aktiebolagslagen ska hållas inom sex månader från det före-

med de fyra styrelseledamöterna som valdes vid ordinarie

gående räkenskapsårets utgång, ska beslut fattas om bland

stämma utgöra Cabonlines styrelse intill slutet av årsstäm-

annat fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition

man 2019. Vidare beslutades det att fastställa det årliga

av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelsen och den verk-

arvodet för arbete i styrelsen till 600 000 SEK för styrelsens

ställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer.

ordförande och 200 000 SEK vardera till övriga ledamöter. Det

Extra bolagsstämma hålls när styrelsen anser det lämpligt eller

beslutades att ett extra arvode om 100 000 SEK ska utgå till

när antingen revisorn eller aktieägare som representerar minst

ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 SEK vardera till

tio procent av samtliga emitterade aktier skriftligen begär en

övriga ledamöter i revisionsutskottet. Det beslutades vidare

sådan extra bolagsstämma av specifika skäl.

att ett arvode om 50 000 SEK ska utgå till ordföranden i

Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma

ersättningsutskottet och om 20 000 SEK till övriga ledamöter

genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom

i ersättningsutskottet. I samband med den extra bolagsstäm-

att kallelsen hålls tillgänglig på Cabonlines webbsida

man upphörde samtliga konsultavtal med styrelseledamöter.

(www.cabonline.com). Att kallelse har skett ska annonseras i
Dagens industri. Kallelsen till årsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse

Valberedning

till en extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och
senast fyra veckor före datumet för den extra bolagsstämman

Cabonline har inte haft någon valberedning såsom anges i

om den extra bolagsstämman ska fatta beslut om en före-

Koden under 2018 givet bolagets ägarstruktur och därtill

slagen ändring av bolagsordningen. Till övriga extra bolags-

hörande aktieägaravtal. Däremot har styrelseordförande

stämmor ska kallelsen gå ut tidigast sex veckor och senast tre

tillsammans med huvudägaren bedrivit ett strukturerat arbete

veckor före stämman. En aktieägare är berättigad att rösta för

i syfte att säkerställa en optimal styrelsesammansättning

samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget.

med relevant kompetens. Detta arbete ledde till att styrelsen
utökades med en person och ytterligare kompetens vid den
extra bolagsstämman som hölls den 5 november 2018.

Bolagsstämmor 2018
Under 2018 hölls en ordinarie (årsstämma) och en extra
bolagsstämma. Årsstämman ägde rum den 18 april 2018. Vid

3 Styrelsen

stämman närvarade fem aktieägare vilka tillsammans representerade 93,8 procent av samtliga röster och 93,8 procent av

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen övergripande ansvarig

kapitalet. Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Jon

för Cabonlines organisation och förvaltningen, vilket innebär

Risfelt, Andreas Rosenlew, James Mitchell och Carl Harring till

att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och

ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöterna

strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av

omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jon Risfelt

fastställda mål, fortlöpande utvärdera resultat och finansiell
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ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsens

ytterligare kompetens i styrelsen. Under 2018 genomfördes

ordförande har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens

den strukturerade utvärderingen genom att en skriftlig enkät

arbete samt att tillse att styrelsens arbete är välorganiserat

skickades ut till samtliga styrelseledamöter. Resultatet av

och genomförs på ett effektivt sätt.

utvärderingen har diskuterats i styrelsen.

Enligt Cabonlines bolagsordning ska styrelsen bestå av
minst tre och högst tio ordinarie ledamöter med högst tio
suppleanter. Styrelsemedlem väljs av årsstämman för tiden

Styrelsens utvärdering av VD

intill slutet av nästa årsstämma. Det föreligger ingen begräns-

Vid varje ordinarie styrelsemöte har styrelsen normalt en

ning avseende hur länge en styrelsemedlem kan väljas till

diskussion utan närvaro av den operativa ledningen. Vid dessa

styrelseledamot. Cabonlines styrelse består av fem ordinarie

tidpunkter utvärderas VDs och ledningens insatser löpande.

styrelseledamöter. För en presentation av styrelsen, se sid 31.

VD utvärderas även vid en årlig strukturerad process.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning, varav den
senaste antogs den 15 oktober 2018. Arbetsordningen
revideras årligen och fastställas på det konstituerande

Styrelsens arbete 2018

styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat

Under 2018 har det hållits 19 styrelsemöten, 16 ordinarie

styrelsepraxis, styrelsens funktioner och fördelningen av

samt tre per capsulam varav ett var det konstituerande

arbete mellan styrelseledamöterna och VD. I samband med

styrelsemötet.

det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även

Inför de månatliga styrelsemötena skickas en agenda,

instruktionen för VD. Styrelsen arbetar efter en årsplan vilken

tillsammans med fördjupad information om viktigare ärenden

säkerställer att alla för styrelsen relevanta uppföljnings- och

samt beslutsunderlag till styrelseledamöterna.
Styrelsen har under året behandlat bokslutskommuniké,

fokusområden hanteras under året på ett planerat och

delårsrapporter, ärenden inför årsstämman, genomgång med

strukturerat sätt.

revisorer, årsredovisning, strategi samt budget. Utöver dessa
sedvanliga områden har styrelsen i Cabonline under 2018

Utvärdering av styrelsen och verkställande
direktören

bland annat fokuserat på tillväxtfrågor vilka har resulterat i ett

Styrelsen utvärderar löpande sitt arbete, ofta vid en uppsum-

Kopplat till tillväxtstrategin har den pågående avregleringen

merande diskussion i slutet av varje styrelsemöte. Styrelseord-

av den nordiska taximarknaden varit ett fokusområde liksom

föranden initierar dessutom en gång per år en mer struktu-

den förändrade konkurrensbilden. Som en följd av huvudäga-

rerad utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingens syfte

rens utvärdering av olika försäljningsalternativ har väsentlig

är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om

tid lagts på förberedelser av dessa. En översyn av bolagets

hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan göras

styrning har resulterat i att styrelsen antagit ett antal nya

för att effektivisera styrelsearbetet. Avsikten är också att få

styrdokument i form av policys. IT har också varit ett priorite-

en uppfattning om vilken typ av frågor styrelsen anser bör

rat område.

antal mindre förvärv i Sverige, men också expansion i Finland.

ges mer utrymme och på vilka områden det eventuellt krävs
Styrelsen, närvaro och arvode
Namn

Befattning

Nationalitet

Oberoende*

Styrelsemöten

Revisionsutskott

Styrelseordförande /
Utskottsordförande

Svensk

Ja/Ja

19/19

6/6

Carl Harring

Styrelseledamot /
Utskottsledamot

Svensk

Nej/Nej

17/19

James Mitchell

Styrelseledamot /
Utskottsledamot

UK

Nej/Nej

18/19

Andreas Rosenlew

Styrelseledamot

Finsk

Ja/Ja

18/19

Anna Söderblom**

Styrelseledamot /
Utskottsledamot

Svensk

Ja/Ja

2/2

Jon Risfelt

* Avser i förhållande till bolaget och dess ledning respektive till huvudägaren.
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Ersättningsutskott Beslutade arvoden totalt

3/3

750 000 SEK

3/3

-

2/6

-

200 000 SEK
2/2

Innehav av aktier

47 739 A-aktier
452 261 C-aktier

260 000 SEK

** Invaldes på extra bolagsstämma 5 november 2018

75 000 B-aktier
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Under året har styrelsen träffat ett flertal ledande befatt-

i Cabonline lagt stor vikt vid att skapa en större enhetlighet

ningshavare som deltagit vid hanteringen av enskilda punkter

inom bolaget avseende ersättningsstrukturer och incita-

på agendan. Mellan styrelsemötena håller styrelseordföranden

mentsprogram. Ersättningsutskottet har under 2018 haft tre

tillsammans med huvudägarens representanter i styrelsen

protokollförda möten.

löpande kontakt med VD, bland annat genom veckovisa möten.

4 Styrelsens utskott

5 VD
VD är underordnad styrelsen och ansvarar främst för den

För att förenkla styrelsens arbete och göra det effektivare

löpande förvaltningen och driften av verksamheten. Arbets-

i fråga om ersättning och revision utser styrelsen årligen

fördelningen mellan styrelsen och VD framgår av Cabonlines

ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskotts-

arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktionen. VD har

ledamöterna utses på högst ett år i taget och ledamöterna

också ansvaret för att förbereda rapporter och sammanställa

utses bland styrelsens ledamöter. Utskottens främsta syfte

information till styrelseledamöterna samt för att presentera

är att tillhandahålla förberedande och administrativt stöd till

sådant underlag på styrelsemöterna. Enligt VD-instruktionen

styrelsen. Styrelsens arbetsordning innehåller instruktioner

ansvarar VDn för den finansiella rapporteringen och måste

för utskottsarbetet.

således säkerställa att styrelsen får fullgod information så att
styrelsen ska kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.
VD ska fortlöpande hålla styrelsen informerad om omständig-

Revisionsutskottet

heter som inte kan anses vara av oväsentlig betydelser för

Revisionsutskottet har tre medlemmar och består av Jon Ris-

aktieägarna. För en presentation av VD och koncernledning, se

felt (styrelsens ordförande), Anna Söderblom och James Mit-

sid 32–33.

chell. Jon Risfelt är ordförande i utskottet. Revisionsutskottets
uppgift är att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra
bolagets finansiella rapportering. Vidare skall revisionsutskot-

6 Revision

tet fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som
bolaget får upphandla av bolagets revisorer. Utskottet har

Cabonlines lagstadgade revisor eller revisionsbolag utses

även till uppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till

vid årsstämman. Revisorn ska granska bolagets årsredovis-

valberedningen samt att biträda valberedningen vid framta-

ning och räkenskaper, tillämpade redovisningsprinciper samt

gandet av valberedningens förslag till årsstämman avseende

styrelsens och VDs förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska

val av revisorer samt storleken på revisionsarvodet. Förutom

revisorn lämna en revisionsberättelse till aktieägarna vid års-

ovanstående uppgifter har revisionsutskottet i Cabonline

stämman. Enligt bolagsordningen ska Cabonline ha en till två

under året lagt speciell vikt vid att utvärdera bolagets riskpro-

revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett regist-

cess, förenklat den legala strukturen samt utvärdera utkast

rerat revisionsbolag. Vid årsstämman 2018 omvaldes Ernst &

till policys och andra styrdokument. Revisionsutskottet har vid

Young AB till revisionsbolag intill slutet av årsstämman 2019,

flera tillfällen träffat bolagets ansvarige revisor och delar av

med Alexander Hagberg som huvudansvarig revisor. För infor-

revisionsteamet. Revisionsutskottet har under 2018 haft sex

mation om bolagets revisor, se sid 31. Under 2018 uppgick den

protokollförda möten.

totala ersättningen till bolagets revisor till 10,8 MSEK.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet har två medlemmar och består av Jon
Risfelt (styrelsens ordförande) och Carl Harring. Jon Risfelt
är ordförande i utskottet. Ersättningsutskottet ska bereda
förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra
anställningsvillkor för VD och koncernledningen, samt följa upp
och utvärdera bolagets ersättningspolicy, ersättningsprogram
och ersättningsstruktur. Under året har ersättningsutskottet
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Intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras främst i

rört ekonomisk rapportering och intern kontroll. Under året har

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Koden. Informa-

betydande kraft lagts på att skapa en mer enhetlig kontrollmil-

tion om de viktigaste inslagen i Cabonlines system för intern

jö. Förvärvade bolag integreras successivt.

kontroll och riskhantering i samband med den finansiella
rapporteringen ska varje år ingå i bolagsstyrningsrapporten.
Intern kontroll och ledning är en integrerad del av verksamheten och definieras brett som en process som har inrättats

Bolagets externa revisor rapporterar löpande sina iakttagelser till VD och till styrelsen. Revisorernas rapportering ger
styrelsen en god uppfattning och ett tillförlitligt underlag
avseende den finansiella rapporteringen i årsredovisningen.

för att erbjuda en rimlig försäkran om att de mål och strategier
som beskrivs härefter uppnås. Rutinerna för intern kontroll,
riskbedömning, kontrollaktiviteter samt övervakning med

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

avseende på den finansiella rapporteringen har utformats för

Risk definieras som osäkerhet om en händelse kommer att

att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rappor-

inträffa och dess effekt på en enhets förmåga att uppnå sina

tering och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS,

affärsmål under en given tidperiod (ett till tre år). Riskhantering

tillämpliga lagar och regler.

är en viktig del av den interna kontrollen. Styrelsen är ytterst
ansvarig för riskhanteringen och har också fastställt en riskpolicy. Riskbedömningen utförs regelbundet och i enlighet med

Kontrollmiljö

fastställda principer. Kontrollaktiviteterna är såväl interna som

Styrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen

externa och syftar till att identifiera och begränsa riskerna.

avseende den finansiella rapporteringen och godkänner

De risker som identifieras avseende den finansiella

årligen ett antal styrdokument för att ge stöd till styrelsen

rapporteringen hanteras via bolagets kontrollaktiviteter som

och koncernledningen för att agera på ett sätt som främjar

dokumenterats i process- och rutinbeskrivningar. Kontrollak-

en korrekt och grundlig intern kontroll och riskhantering. Bland

tiviteterna syftar till att löpande förebygga, upptäcka och

de centrala styrdokumenten ingår bland annat styrelsens

korrigera fel och avvikelser.

arbetsordning, instruktioner till utskotten samt instruktioner
för den finansiella rapporteringen. Styrelsen har också antagit

Cabonlines ledning avrapporterar sin syn på bolagets risker
kvartalsvis till revisionsutskottet.

attestinstruktioner och en finanspolicy. Bolaget har också
en ekonomihandbok vilken innehåller principer och riktlinjer
samt processer för redovisningen och den finansiella rappor-

Kommunikation och uppföljning

teringen. Därtill har styrelsen etablerat ett revisionsutskott

Cabonline har infört informations- och kommunikationsvägar,

vars huvuduppgift är att följa bolaget finansiella rapportering,

som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den

utvärdera hur effektiv den interna kontrollen är samt årligen

finansiella rapporteringen, exempelvis genom att styrande

utvärdera behovet av en funktion för internrevision samt

dokument i form av interna policyer och handböcker har gjorts

riskhanteringen och revisorernas opartiskhet. Styrelsen har för

tillgängliga för Cabonlines medarbetare via bolagets intranät.

2018 bedömt att det inte föreligger något behov att införa

kontroll till styrelsen en gång per år i samband med rapporte-

Ansvaret för att säkerställa att det löpande arbetet med kon-

ringen av tredje kvartalet.

trollmiljön fortgår vilar på VD, som regelbundet rapporterar till

Koncernledningen ansvarar för att informera alla medarbe-

styrelsen i enlighet med givna instruktioner. Bolagets ekono-

tare om att kontrollansvar ska tas på största allvar, samt att

mi-och finansavdelning spelar en viktig roll för att säkerställa

den finansiella rapporteringen sker på ett koncerngemensamt

kvaliteten på den finansiella informationen. Den är ansvarig

system för alla enheter och på gemensamma mallar.

för att den finansiella informationen är fullständig, korrekt och
framtagen i tid. Ekonomi- och finansavdelningen rapporterar
till CFO som i sin tur rapporterar till VD.
Cabonline har under de senaste åren vuxit kraftigt framför
allt via förvärv som bland annat rymt olikheter i frågor som
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Styrelse

Jon Risfelt

Carl Harring

James Mitchell

Styrelseordförande
Född: Sverige, 1961
Invald: 2016
Övriga uppdrag: Ordförande i CAB Group AB,
Ordförande i Bisnode AB, Ordförande i Bisnode
Business Information Group AB, Ledamot i Boule
Diagnostics AB, Ledamot i Elos Medtech AB,
Ledamot i Bilia AB och Ledamot i Knowit AB.
Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik
Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Ericsson, SAS, American
Express, VD i Nyman & Schultz, VD i Europolitan,
VD i Gambro Renal och styrelseproffs sedan 10 år.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till
större aktieägare.
Aktieinnehav: 47 739 A-aktier. 452 261 C-aktier.

Styrelsemedlem
Född: Sverige, 1976
Invald: 2015
Övriga uppdrag: Ledamot, Corona Corporate Solutions Ltd och Ledamot Xtera Communications Inc.
Utbildning: Examen från London School of Economics. Fil kand Molekulär Medicin Lunds Universitet.
Arbetslivserfarenhet: VD H.I.G Capital LLP
Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen. Beroende i förhållande till
större aktieägare.
Aktieinnehav: –

Styrelsemedlem
Född: UK, 1981
Invald: 2015
Övriga uppdrag: Ledamot Xtera Communication Inc.
Utbildning: Medicin University of Nottingham
-MBA INSEAD.
Arbetslivserfarenhet: H.I.G. European Capital
Partners LLP och Bain & Company.
Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen. Beroende i förhållande till
större aktieägare.
Aktieinnehav: –

Andreas Rosenlew

Anna Söderblom

Styrelsemedlem
Född: Finland, 1962
Invald: 2015
Övriga uppdrag: Ordförande Digitalist Group Oyj
(Plc), Ledamot Carnegie Holding AB, Ledamot A
House at Östermalm A och Ledamot Carnegie
Investment Bank AB.
Utbildning: Civilekonom, Svenska
Handelshögskolan i Helsingfors.
Arbetslivserfarenhet: Ordförande & Managing
Partner Grow AB, Global Brand Director Electrolux
Group AB (Plc), Senior Partner Lowe & Partners
Worldwide, Ordförande & Chief Strategy Officer
Lowe Brindfors, CEO Dreamland Entertainment Inc.,
Marketing Manager Nokia Group Oyj (Plc), Account
Director Young & Rubicam Ltd och Marketing Planner Lego System AS.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till
större aktieägare.
Aktieinnehav: 75 000 B-aktier

Styrelsemedlem
Född: Sverige, 1963
Invald: 2018
Övriga uppdrag: Ordförande Advenica AB,
Vice ordförande Länsförsäkringar, Liv försäkringsaktiebolag,. Ledamot Midway Holding AB, Ledamot
BTS Group AB, Ledamot Almi Företagspartner AB
och Ledamot Poolia AB.
Utbildning: Ekonomie doktor Handelshögskolan
i Stockholm och Universitetsexamen i matematik
Lunds Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Forskare och lärare
Handelshögskolan i Stockholm, Industrifonden,
Microsoft Nordic och Svenska Posten.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till
större aktieägare.
Aktieinnehav: –

Revisor
Ernst & Young AB med Alexander Hagberg
som huvudansvarig revisor. Alexander Hagberg
är född 1958 och är auktoriserad revisor.
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Koncernledning

Peter Viinapuu

Jan Ekenstedt

Olof Fransson

VD och koncernchef
Född: Sverige, 1964
Anställd i Cabonline: 2018
Övriga uppdrag: –
Utbildning: IHM Business School i Stockholm.
Vidareutbildning Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Koncernchef MTR Norden
och COO SAS Sverige.
Aktieinnehav: 340 000 B-aktier.

Chef M&A
Född: Sverige, 1965
Anställd i Cabonline: 1993
Övriga uppdrag: Ledamot Rodhulf AB.
Ledamot FV Group AB.
Utbildning: Civilekonom från Luleå
Universitet.
Arbetslivserfarenhet: CFO Cabonline och CFO
Taxi Kurir. Revisor.
Aktieinnehav: 303 141 A-aktie,

CFO
Född: Sverige, 1974
Anställd i Cabonline: 2015
Övriga uppdrag: Ledamot Baltic Cable Aktiebolag
Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik från Lunds
Tekniska Högskola.
Arbetslivserfarenhet: Director Group Business
Control TeliaSonera och Ekonomi- och finanschef
Carema Care.
Aktieinnehav: 266 676 B-aktier.

125 000 B-aktier, 2 871 859 C-aktier.
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Dag Kibsgaard-Petersen

Magnus Klintbäck

Kristofer Signer

VD Norgestaxi
Född: Norge, 1971
Anställd i Cabonline: 2018
Övriga uppdrag: –
Utbildning: Master från BI Norwegian Business
school.
Arbetslivserfarenhet: VD Galleberg AS och
koncerndirektör ISS Facility Services AS.
Aktieinnehav: –

Chef Stockholm
Född: Sverige, 1965
Anställd i Cabonline: 2004
Övriga uppdrag: Vice ordförande Svenska
Taxiförbundet.
Utbildning: Tekniskt Gymnasium.
Arbetslivserfarenhet: Mer än 25 år i taxibranschen.
Aktieinnehav: 94 477 A-aktier,
125 000 B-aktier, 904 523 C-aktier.

CTO
Född: Sverige, 1974
Anställd i Cabonline: 2018
Övriga uppdrag: –
Utbildning: Datavetenskap Umeå Universitet.
Arbetslivserfarenhet: IT Konsult på Netlight.
Aktieinnehav: –

Bolagsstyrningsrapport
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Topi Simola

Boel Sundvall

Kenneth Verlage

VD Cabonline Finland
Född: Sverige, 1976
Anställd i Cabonline: 2017
Övriga uppdrag: Gone Sailing Charter Services Oy.
Utbildning: MBA Åbo Handelshögskola.
Arbetslivserfarenhet: Chefsbefattningar inom
VR Group.
Aktieinnehav: 60 000 B-aktier.

IR ansvarig
Född: Sverige, 1959
Anställd i Cabonline: 2018*
Övriga uppdrag: –
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i
Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: IR ansvarig Handicare,
MIPS, Troax och Bufab. SVP Kommunikation & IR
Husqvarna Group.

Chef Sales & Business Development samt
Övriga Sverige
Född: Sverige, 1965
Anställd i Cabonline: 2018
Övriga uppdrag: Gigger ABot. Almi Företagspartner AB. Ledamot Poolia AB.
Utbildning: Diverse utbildningar inom marknadsföring och ekonomi.
Arbetslivserfarenhet: Ansvarig för affärsutveckling PostNord.
Aktieinnehav: –

Aktieinnehav: –

Charlotta Weigel

Charlotte Witt

Chef Customer Service
Född: Sverige, 1970
Anställd i Cabonline: 2017
Övriga uppdrag: Youcall Sverige AB.
Utbildning: IHM Business School Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Chef Tjänsteproduktion
SOS Alarm och Chef produktion Taxi Stockholm.
Aktieinnehav: –

HR-chef
Född: Sverige, 1964
Anställd i Cabonline: 2018
Övriga uppdrag: –
Utbildning: Fil kand ekonomi från Örebro
Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Förhandlingschef SSAB
och HR-direktör ÅF.
Aktieinnehav: –

Aktieinnehav i Cabonline 31 december 2018
*Genom konsultavtal
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Förvaltningsberättelse 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Cabonline Holding AB
AB (publ), org.nr. 559002-7156 med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret
2018.

Information om verksamheten
Cabonline Group Holding AB (publ), organisationsnummer
559002-7156, med säte i Stockholm är moderbolag i Cabonlinekoncernen. Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700
anslutna åkerier och cirka 5 300 fordon i Sverige, Norge och
Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som
TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst,
Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång
till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling,
samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. För mer information se
www.cabonline.com.

Väsentliga händelser 2018
I januari tillträdde Peter Viinapuu som koncernchef.
Inför avregleringen på den finska taximarknaden 1 juli,lanseras
FixuTaxi, ett nytt varumärke inom värdesegmentet.
I augusti förvärvades Taxi 10 000 AB från Transport IT Group.
Goodwill relaterat till den finska verksamheten skrevs ned med
152 MSEK.
Ett nytt publikt avtal sluts med Stockholms läns landsting avseende färdtjänst 2019–2022 (med option till ett års förlängning)
samt ett avtal i Oslo avseende patienttransporter 2019–2020
(med option till två års förlängning).

Intäkter och resultatutveckling
Intäkterna ökade med 4,2 procent till 6 217 MSEK (5 968), en
organisk minskning om 3,6 procent. Intäkterna ökade i Sverige
med 4,3 procent som en följd av förvärvsdriven tillväxt, medan de
organiska intäkterna minskade med 1,2 procent jämfört med föregående år. Intäkterna i Norge minskade med 10,4 procent till följd
av färre antal anslutna taxibilar jämfört med föregående år, vilket
gav en organisk intäktsminskning om 13,4 procent. Intäkterna i
Finland ökade drivet av en helårseffekt av förvärven under 2017,
medan de organiska intäkterna minskade med 7,8 procent jämfört
med föregående år.
Aktiverat arbete för egen räkning minskade till 25 MSEK (30)
eftersom arbetet inom teknikutveckling fokuserade något mer på
underhåll av befintliga produkter och mindre på nyutveckling.
Köpta transportkostnader avser ersättning till externa transportörer för utförda resor. Posten var i linje med föregående år.
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Detta reflekterar att kostnaderna för köpta transporter ökar på
grund av gjorda förvärv i Sverige men minskar som en följd av den
organiska omsättningsminskningen.
Övriga externa kostnader ökade till 561 MSEK (427) dels på
grund av helårseffekten av förvärven i Finland under 2017 men
också som en följd av ökade kostnader för rådgivning i samband
med förberedelse för ett ägarskifte. Personalkostnader har ökat
till 548 MSEK (437) främst på grund av helårseffekt av förvärven
i Finland där en stor del av kostnadsmassan utgörs av anställda
förare. Dessutom har personalkostnadsmassan inom kundtjänst
ökat då en satsning på höjd kvalitet och snabbare svarstider har
genomförts.
Avskrivningar av anläggningstillgångar avser till stor del avskrivningar av övervärden från förvärv. Dessa övervärden består
främst av transportörsrelationer och varumärken. Totalt sett ökade
avskrivningar av anläggningstillgångar under året till 223 MSEK
(199). Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar ökade som
en följd av ökade antal leasingbilar. Avskrivningar på övervärden har
ökat som en följd av helårseffekt av gjorda förvärv.
Goodwill har skrivits ned med 152 MSEK avseende Finland då
ledningen gjort en ny bedömning av marknadsläget efter avregleringen i Finland i juli 2018. Ledningen ser fortsatt positivt på
tillväxtmöjligheterna på den finska marknaden men den hårdnade
konkurrenssituationen, särskilt avseende förarrekrytering, gör att
de förväntade kassaflödena från den finska verksamheten har
skjutits längre fram i tiden.
Rörelseresultatet för perioden minskade till –121 MSEK (51).
Nedskrivningen av goodwill avseende den finska verksamheten
under fjärde kvartalet om 152 MSEK påverkade rörelseresultatet
negativt. Dessutom belastas året med jämförelsestörande poster
om –77 MSEK (–51). De jämförelsestörande posterna avser främst
kostnader relaterade till strategisk rådgivning och förberedelser
inför en möjlig ägarförändring.
Finansnettot uppgick till –94 MSEK (–137). Finansnettot
förbättrades jämfört med 2017 på grund av att jämförelseåret
belastades med kostnader för refinansiering i samband med
utgivande av obligationslånet.
Inkomstskatten uppgick till +2 MSEK (+13) och utgörs av
nettot från aktuell skatt samt positiva effekter från beräknade
uppskjutna skatter.
Justerad EBITDA ökade till 330 MSEK (301) eller med 10 procent, och justerad EBITDA-marginal ökade till 5,3 procent (5,0).
Justerad EBITA ökade till 239 MSEK (218), och justerad
EBITA-marginal uppgick till 3,8 procent (3,7). EBITA uppgick till
162 MSEK (167).
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Finansiell ställning

Sverige

Koncernens balansomslutning uppgick till 2 404 MSEK per den
31 december 2018 (2 660). Orsaken till minskningen är huvudsakligen minskade immateriella tillgångar, dels som en följd av
nedskrivning av goodwill relaterat till den finska verksamheten,
dels som en följd av planenliga avskrivningar på övervärden.
Det egna kapitalet i koncernen uppgick till –12 MSEK (198).
Minskningen beror huvudsakligen på den ovan nämnda goodwillnedskrivningen om –152 MSEK.
Nettoskulden uppgick till 1 574 MSEK per den 31 december 2018
(1 549) och nettoskuld / justerad EBITDA, R12 till 4,8 ggr (5,1).
Koncernen har ett utestående obligationslån med ett
totalt utrymme om 2 000 MSEK. Per den 31 december 2018
har 1 550 MSEK utnyttjats. Bolagets möjligheter att utnyttja
resterande utrymme regleras i obligationsvillkoren. Obligationen
är noterad på Nasdaq Stockholm. Marknadsvärdet per den 31 december 2018 uppgick till 1 562 MSEK, och kursen var 100,75 SEK.
Koncernen hade vid utgången av 2018 en garanterad kreditfacilitet (checkräkningskredit) motsvarande 200 MSEK (200),
utnyttjad till 30 MSEK (0).

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

Kassaflöde och likvida medel
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2018
till 149 MSEK (99). Ökningen jämfört med föregående år förklaras
framförallt av lägre betald skatt (21 MSEK) samt skillnad i kassaflöde från förändringar i rörelsekapital (29 MSEK).
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
–132 MSEK (–261), främst utgörandes av investeringar i anläggningstillgångar samt utbetalda tilläggsköpeskillingar. Under 2017
genomfördes ett antal större förvärv i Finland, vilket förklarar de
jämförelsevis lägre investeringarna 2018.
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick sammanlagt till 45 MSEK (59), och avser främst
egenutvecklade system samt inköp av nytt taxametersystem.
Rörelseförvärv och utbetalningar av tilläggsköpeskillingar har
påverkar likviditeten negativt med –86 MSEK (–203).
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
–23 MSEK (142). Refinansieringen med upptagandet av en obligation samtidigt som banklån och säljarrevers återbetalades hade
en positiv effekt på denna post 2017. Betalningar av finansiell leasing har ökat till 40 MSEK (29) vilket förklaras av en helårseffekt
av leasingbetalningarna i den finska verksamheten.

Sverige
MSEK

Intäkter
Intäkter (externa)
- Transportintäkter
- Avtalsintäkter
- Övriga intäkter
Organisk tillväxt
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Justerad EBITDA
Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal
Jämförelsestörande poster
EBITA

2018

2017

%

5 040,9
4 900,9
4 194,0
572,3
134,6
–1,2%
–4,0
–0,1%
440,1
391,9
7,8%
–290,1
101,8

4 859,0
4 701,0
4 009,2
554,3
137,5
–5,8%
–21,9
–0,4%
358,4
301,5
6,2%
–234,5
67,0

3,7%
4,3%
4,6%
3,3%
–2,1%
–
–81,9%
–
22,8%
30,0%
–
23,7%
52,1%

För helåret ökade externa intäkter med 4,3 procent till 4 901
MSEK (4 701). Organiskt minskade intäkterna med 1,2 procent
jämfört med 2017. Antalet bilar minskade samtidigt som intäkterna
per bil ökade jämfört med föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till –4 MSEK (–22) och inkluderar jämförelsestörande poster om –290 MSEK (–234). Jämförelsestörande
poster inkluderar interna lednings- och administrationstjänster.
För helåret uppgick justerad EBITA till 392 MSEK (301). Den
positiva utvecklingen är främst en följd av en positiv prisutveckling
avseende offentliga kontrakt samt förvärvad verksamhet.
Utöver avtalet avseende färdtjänsten i Stockholm har ett antal
andra viktiga kontrakt tecknats under 2018. Dessa avser framför
allt färdtjänsttaxi i övriga Sverige. De nya kontrakten förstärker
Cabonlines konkurrenskraft och utgör en viktig bas för en stabil
verksamhet under kommande år.

Jämförelsestörande poster
Årets resultat har belastats med jämförelsestörande poster om
77 MSEK (51). De jämförelsestörande posterna avser främst
förberedelse inför ägarförändringar och strategisk rådgivning.
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Norge

Finland

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

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

Norge

Finland

MSEK

Intäkter
Intäkter (externa)
-Transportintäkter
- Avtalsintäkter
- Övriga intäkter
Organisk tillväxt
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Justerad EBITDA
Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal
Jämförelsestörande poster
EBITA

2018

2017

%

815,0
814,9
738,9
74,1
2,0
–13,4%
–15,8
–1,9%
9,0
7,0
0,9%
–5,4
1,6

909,4
909,4
823,5
82,0
3,8
–3,6%
–19,7
–2,2%
6,6
–1,3
–0,1%
–1,4
–2,6

–10,4%
–10,4%
–10,3%
–9,7%
–48,1%
–
–20,1%
–
37,1%
–656,2%
–
299,9%
–160,3%

För helåret minskade externa intäkter med 10,4 procent till
815 MSEK (909) till följd av färre antal anslutna bilar vilket också
har lett till leveransproblem och högre viten på offentliga kontrakt.
Den organiska minskningen om 13,4 procent har delvis kompenserats av valutaeffekter. Intäkterna per bil har varit stabila över
perioden.
Rörelseresultatet uppgick till –16 MSEK (–20) och inkluderar
jämförelsestörande poster om –5 MSEK (–1).
Justerad EBITA uppgick till 7 MSEK (–1). En ökad lönsamhet
på offentliga kontrakt, kombinerat med en minskad kostnadsbas
driven av implementerade effektiviseringsprogram, förklarar den
positiva resultatutvecklingen.
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MSEK

Intäkter
Intäkter (externa)
- Transportintäkter
- Avtalsintäkter
- Övriga intäkter
Organisk tillväxt
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Justerad EBITDA
Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal
Jämförelsestörande poster
EBITA

2018

2017

%

329,3
329,3
314,8
1,4
13,1
–7,8%
–179,9
–54,6%
9,9
–6,5
–2,0%
–13,0

161,3
161,3
150,9
0,0
10,4
–
4,1
2,6%
26,9
21,3
13,2%
–13,4

104,1%
104,2%
108,6%
0,0%
25,9%
–
–
–
–63,1%
–130,4%
–
–2,8%

–19,5

8,0

–344,8%

För helåret ökade externa intäkter till 329 MSEK (161). Ökningen
är en helårseffekt av förvärven i Finland som genomfördes under
andra och tredje kvartalet 2017. Den organiska intäktsminskningen
om –7,8 procent beror i huvudsak på lägre utnyttjandegrad av den
egna flottan.
Rörelseresultatet uppgick –180 MSEK (4) och inkluderar jämförelsestörande poster om –13 MSEK (–13).
Justerad EBITA uppgick till –7 MSEK (21). 2018 innehåller en
helårseffekt av förvärven som genomfördes under 2017, medan
lönsamheten i den underliggande verksamheten har försämrats
främst på grund lägre utnyttjandegrad av flottan som en följd av
förarbristen. Cabonline arbetar intensivt med såväl nyrekrytering
av förare som andra åtgärder i syfte att höja produktionen.

Förvaltningsberättelse
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Övrigt

Moderbolaget

Inom segment Övrigt samlas koncerngemensamma funktioner
såsom ledningsfunktioner och administrativt stöd inom IT och
ekonomi. Utveckling av teknik bedrivs inom segmentet, samt drift
av callcenterverksamhet åt Sverige och Norge. Transportintäkterna
i segment Övrigt avser taxiresor som bokas och betalas genom
internt utvecklade tekniska plattformar (mobila applikationer
samt webbaserad bokningsklient).

Cabonline Group Holding AB (publ) är moderbolag i Cabonline
Group Holding-koncernen. Verksamheten omfattar koncernledning samt finansiering av koncernens verksamhet.
Intäkterna för 2018 uppgick till 17,3 (0) MSEK och resultatet
till 57,8 (0) MSEK. Tillgångarna uppgick till 2 546,7 (2 418,8) MSEK
och Eget kapital till 435,6 (377,8) MSEK.

Tvister
Övrigt
MSEK

Intäkter
Intäkter (externa)
- Transportintäkter
- Avtalsintäkter
- Övriga intäkter
Organisk tillväxt
Rörelseresultat
Rörelsemarginal %
Justerad EBITDA
Justerad EBITA
Justerad EBITA-marginal
Jämförelsestörande poster
EBITA

2018

2017

%

609,5
171,7
137,5
0,0
34,3
–12,3%
77,0
12,6%
–129,9
–154,5
–25,3%
231,5

566,0
196,1
161,2
0,0
34,9
25,2%
88,9
15,7%
–89,9
–102,6
–18,1%
197,9

7,7
–12,4
–14,7
–
–1,8
–
–13,4
–
44,5
50,6
–
17,0

77,0

95,3

–19,2

För helåret minskade externa intäkter till 172 MSEK (196). De
minskade transportintäkterna förklaras framförallt av något
minskade flöden genom centrala bokningskanaler för app- och
web-bokningar.
Rörelseresultatet uppgick till 77 MSEK (89) och inkluderar jämförelsestörande poster om 231 MSEK (198). Jämförelsestörande
poster inkluderar interna intäkter från lednings- och administrationstjänster.
Justerad EBITA uppgick till –154 MSEK (–103). Förstärkning och
etablering av befintliga och nya koncerngemensamma funktioner
har inneburit kostnadsökningar. Därtill har initiativ och satsningar
inom kundtjänst i syfte att höja kvaliteten även inneburit kostnadsökningar.

Sverigetaxi i Stockholm AB som är ett helägt dotterbolag i
Cabonlinekoncernen har en pågående tvist med en tidigare kund
avseende utebliven betalning av utförda skoltransporter. Avtalet
är nu avslutat. Tvistens värde uppgår till 20,3 MSEK exklusive
ränta. Stockholms tingsrätt dömde den 9 mars 2018 till Sverigetaxi i Stockholm ABs fördel. Bolaget har reserverat 5,0 MSEK för
förväntade kreditförluster i posten kundfordringar kopplade till
tvisten som kan intäktsföras om domen vinner laga kraft. Domen
är överklagad.

Säsongsvariationer
Normalt är efterfrågan lägre under sommarmånaderna det vill
säga under det tredje kvartalet.

Forskning och utveckling
Företaget bedriver utveckling avseende teknik för taxitjänster.
Aktiverade kostnader för teknikutveckling uppgår till 25 MSEK
(30). Detta omfattar teknik som riktar sig mot såväl konsumenter,
företag och offentliga institutioner som förare och åkare.

Miljö
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Cabonline valt att upprätta den
lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen
avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn
samtidigt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten finns
tillgänglig på www.cabonline.com/inv/rapporter

Medarbetare
Genomsnittligt antal heltidsanställda under året har varit
1 109 (1 009). Personalomsättningen i jämförbara verksamheter
har sjunkit jämfört med 2017.
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Förväntad framtida utveckling
Bolaget avger inte prognoser. Framåtriktad information i denna
rapport baseras på ledningens förväntan vid tidpunkten för
rapporten. Även om ledningen bedömer att förväntningarna är
rimliga, är det inte någon garanti för att förväntningarna är eller
kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall
variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtids
inriktade informationen beroende på bland annat ändrade
marknadsförutsättningar för koncernens tjänster och mer generella ändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och
konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och
variationer i valutakurser. Cabonline Group Holding AB (publ) åtar
sig inte att uppdatera eller rätta sådan framåtriktad information
annat än vad som stipuleras i lag.
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marknadsräntor. Det föreligger en finansieringsrisk eftersom den
utgivna obligationen behöver omfinansieras år 2020 och tillgången
till riskkapital inte kan garanteras.

Aktier
Vid utgången av 2018 uppgick aktiekapitalet till 3 555 684,93
SEK fördelat på 355 568 493 aktier varav antalet A aktier med
två röster uppgick till 33 779 007, antalet B aktier med en röst till
1 777 842 samt antalet C aktier, vilka är preferensaktier med en
röst, till 320 011 644.
Vid utgången av 2018 hade Cabonline 18 aktieägare enligt
aktieboken. Aktieinnehav som representerar minst en tiondel av
röstetalet hade enbart H.I.G. Luxembourg Holdings 56 Sarl, vilka
vid utgången av 2018 hade 93 procent av rösterna.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Förslag till disposition av fritt eget kapital

Koncernen verkar på transportmarknaden och är exponerade för
svängningar i konjunkturen som påverkar kundernas inköpsbeteende. Det föreligger en risk att koncernen skulle påverkas negativt
av ett ändrat inköpsbeteende till en följd av makroekonomiska
förändringar.
Det finns risker kopplade till att majoriteten av koncernens
åkare och förare inte är anställda utan enbart anslutna via avtal
vilket skulle kunna leda till avhopp och betydande variationer i
antal bilar och därmed i lönsamheten.
Vidare verkar koncernen på en konkurrensutsatt marknad med
både nya och gamla aktörer i taxibranschen. Offentliga transporter
är eller kan bli en konkurrent om slutkunderna.
Koncernen bedriver verksamhet som upphandlas i offentliga
förfaranden. Det finns risker att bli fast i oattraktiva upphandlade
avtal under en längre tid. Det finns en risk kopplat till beroendet
av ett antal större kontrakt som är viktiga för koncernens lönsamhet. Den upphandlade marknaden är dessutom beroende av
politiska beslut.
Koncernen är beroende av ett gott rykte bland slutkunder, förare och åkare. Det finns ett beroende av koncernens varumärken
och om dessa påverkas negativt skulle det ha väsentlig påverkan
på koncernen. Vidare finns risker förknippade med t.ex. incidenter
eller andra olämpliga beteenden hos anslutna åkare och förare
vilket skulle kunna skada koncernens varumärken, leda till negativ
mediabevakning och därmed påverka verksamheten negativt.
Tekniken i branschen förändras snabbt och en risk är att koncernen är beroende av att kunna erbjuda konkurrenskraftig teknik.
Koncernen är exponerad för datasäkerhetsrisker, bland annat
kopplade till GDPR.
Det finns en risk att taxinäringen påverkas negativt av ökade
miljökrav från både konsumenter och lagstiftare. Politiska beslut
även i övrigt, ökad eller förändrad reglering och andra beslut
utanför bolagets kontroll kan påverka verksamheten.
Finansiella risker är kopplade bland annat till en restvärdesrisk
i leasingflottan. Koncernen är utsatt för ränterisk då kostnaden
för en stor del av dess finansiering är beroende av gällande

Årsstämman för 2019 kommer att hållas i Stockholm den 24 april
2019. Kallelse till årssämman 2019 finns tillgänglig på
www.cabonline.com från och med den 21 mars 2019.
Styrelsen föreslår att årets vinst och balanserat resultat tillsammans med kvarstående överkurs balanseras i ny räkning. Vad
beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning
i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
Styrelsen föreslår att till förfogade stående vinstmedel,
432 060 402 SEK, disponeras enligt följande:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Summa
Disponeras så att i ny räkning överföres

22 245 703
352 012 808
57 801 891
432 060 402
432 060 402

Treårsöversikt
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Treårsöversikt, nyckeltal
2018

2017

2016

6 216,8

5 967,7

5 914,9

5 385,1

5 145,0

–

-Avtalsintäkter

647,8

636,0

–

-Övriga intäkter

183,90

187,0

–

–3,6%

–4,6%

–

–121,5

50,8

20,9

MSEK

Intäkter
-Transportintäkter

Organisk tillväxt %
Rörelseresultat
Rörelsemarginal %

–2,0%

0,9%

0,4%

Justerad EBITDA

330,2

301,3

251,8

5,3%

5,0%

4,3%

253,2

249,9

196,0

4,1%

4,2%

3,3%

239,0

218,2

195,5

Justerad EBITDA marginal %
EBITDA
EBITDA marginal %
Justerad EBITA
Justerad EBITA marginal %

3,8%

3,7%

3,3%

Jämförelsestörande poster

–77,0

–51,3

–55,9

EBITA

162,0

166,9

139,7

EBITA marginal %

2,6%

2,8%

2,4%

Resultat före skatt

–215,6

–86,4

–78,1

Periodens resultat

–213,7

–73,0

–75,6

Resultat per aktie före utspädning, SEK

–7,36

–3,40

–3,48

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

–7,36

–3,40

–3,48

Periodens kassaflöde

–6,2

–20,0

–25,3

Periodens resultat exkl avskrivningar på övervärden

69,9

43,2

43,2

Resultat per aktie, exkl avskrivningar på övervärden, före utspädning, SEK

0,61

–0,14

–0,14

Resultat per aktie, exkl avskrivningar på övervärden, efter utspädning, SEK

0,61

–0,14

–0,14

1 573,7

1 549,3

1 239,8

4,8

5,1

4,9

–196,0

–225,0

–192,1

Nettoskuld
Nettoskuldsättning/Justerad EBITDA R12, ggr
Rörelsekapital
Investeringar, CAPEX

45,0

59,0

77,7

Kassaflödesgenerering R12 exkl jämförelsestörande poster

245,2

213,3

163,0

Kassaflödesgenerering R12/Justerad EBITDA

84,0%

78,0%

67,7%

Se definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal på sid 97–99.
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Koncernens resultaträkning
MSEK

Intäkter

Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning

Not

2018

2017

2016

1, 2 ,3

6 216,8

5 967,7

5 914,9

4

13,4

10

24,6

29,8

47,5

Köpta transportkostnader

1

–4 875,2

–4 878,4

–4 976,6

Övriga externa kostnader

5

–561,0

–427,3

–516,8

Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Nedskrivningar av goodwill

6

–547,5

–436,9

–286,1

10, 11

–222,9

–199,2

–175,1

10

–151,8
–5,9

–2,5

Övriga rörelsekostnader
Resultat från andel intresseföretag

–4,5
7

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

0,1

1,0

2,0

–6 338,3

–5 916,9

–5 907,5

–121,5

50,8

20,9

8,2

1,6

Finansiella intäkter

8

12,5

Finansiella kostnader

8

–106,6

–145,4

–100,6

–94,1

–137,2

–99,0

–215,6

–86,4

–78,1

Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt

Inkomstskatt

9, 13

Periodens resultat

1,9

13,5

2,5

–213,7

–73,0

–75,6

–214,5

–73,4

–90,0

Periodens resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflyttande
Summa periodens resultat

42

0,8

0,5

14,4

–213,7

–73,0

–75,6

Resultat per aktie före utspädning, sek

19

–7,36

–3,40

–3,48

Resultat per aktie efter utspädning, sek

19

–7,36

–3,40

–3,48

Räkenskaper
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Koncernens rapport över totalresultat
MSEK

Periodens resultat

2018

2017

2016

–213,7

–73,0

–75,6

2,9

1,0

4,1

–210,8

–72,0

–71,5

–211,6

–72,4

–85,9

0,8

0,5

14,4

–210,8

–72,0

–71,5

Övrigt totalresultat:
Poster som kan omföras till periodens resultat

Periodens omräkningsdifferens
Periodens totalresultat

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflyttande
Summa totalresultat för perioden
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Koncernens balansräkning
Not

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Immateriella anläggningstillgångar

10

1 693,4

1 931,1

1 754,0

Materiella anläggningstillgångar

11

173,1

169,3

100,1

MSEK

Anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag
Uppskjutna skattefordringar
Övriga finansiella tillgångar

7

2,5

3,0

2,5

13

9,3

0,0

0,0

12, 14

10,4

0,9

0,0

1 888,7

2 104,3

1 856,7

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

15

4,0

8,8

4,0

14, 16

264,2

289,5

193,3

Övriga fordringar

14

40,6

78,9

65,1

Kortfristiga räntebärande fordringar

14

20,3

0,0

0,0

Varulager
Kundfordringar

Aktuella skattefordringar

23,6

0,5

0,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

76,8

87,1

83,4

Likvida medel

18

85,3

90,5

112,6

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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514,9

555,3

458,4

2 403,5

2 659,6

2 315,1
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Koncernens balansräkning, forts
MSEK

Eget kapital

Not

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

3,6

3,6

3,6

385,5

385,5

352,0

19

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

4,0

1,1

0,3

–411,2

–199,5

–129,0

–18,1

190,6

226,9

5,8

7,8

10,2

–12,4

198,4

237,1

14, 20, 30

1 606,5

1 592,6

1 315,8

Uppskjutna skatteskulder

13

84,6

85,9

111,7

Övriga långfristiga skulder

14

13,7

3,0

0,0

1 704,8

1 681,5

1 427,4

14, 20, 30

72,7

47,2

36,7

14

106,9

91,2

100,3

26,1

0,0

22,8

105,0

140,6

82,5

Balanserat resultat inkl periodens resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

14

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

400,6

500,7

408,3

711,2

779,7

650,6

2 403,5

2 659,6

2 315,1
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Koncernens rapport över förändring i
eget kapital
MSEK

Summa

Innehav
utan
bestämmande
inflytande

Summa
eget
kapital

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver*

Balanserat
resultat, inkl
periodens
resultat

3,6

352,0

–3,8

–71,3

280,5

0,0

280,5

–90,0

–90,0

14,4

–75,6

–90,0

–85,9

14,4

–71,5

32,4

32,4

–4,3

28,1

Ingående balans per 1 januari 2016
Totalresultat
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

4,1
0,0

0,0

4,1

4,1

4,1

Transaktioner med aktieägare:
Aktieägartillskott
Förvärv av innehav utan
bestämmande inflytande
Förändring av minoritetens andel
Utgående balans per 31 dec 2016

3,6

352,0

0,3

–129,0

226,9

10,2

237,1

Ingående balans per 1 januari 2017

3,6

352,0

0,3

–129,0

226,9

10,2

237,1

–73,4

–73,4

0,5

–73,0

Totalresultat
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

0,8
0,0

0,0

0,8

0,8
–73,4

–72,6

0,8
0,5

–72,2

Transaktioner med aktieägare:
Aktieägartillskott

33,5

33,5

Förändring av minoritetens andel

33,5

2,9

2,9

–2,9

0,0

Utgående balans per 31 dec 2017

3,6

385,5

1,1

–199,5

190,6

7,8

198,4

Ingående balans per 1 januari 2018

3,6

385,5

1,1

–199,5

190,6

7,8

198,4

–214,5

–214,5

0,8

–213,7
–210,8

Totalresultat
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

2,9

–214,5

–211,6

0,8

2,9

2,8

2,8

–2,8

3,6

385,5

4,0

–411,2

–18,1

5,8

Transaktioner med aktieägare:
Förändring av minoritetens andel
Utgående balans per 31 dec 2018

*Reserver avser i sin helhet omräkningsdifferenser

46

–12,4

Räkenskaper

CABONLINE – ÅRSREDOVISNING 2018

Koncernens rapport över kassaflöden
MSEK

Not

2018

2017

2016

–121,5

50,8

20,9

374,7

199,2

162,1

–97,8

–96,9

–59,0

1,5

3,8

1,6

–20,0

–40,7

–18,4

136,9

116,2

107,2

4,8

–4,8

3,1

54,1

–65,5

–8,2

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

22

Betald ränta
Erhållen ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

–47,2

53,0

–22,0

Förändring i rörelsekapital

11,7

–17,3

–27,1

148,6

98,8

80,0

–1,9

–203,2

26,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av rörelse

25

Avyttring av rörelse

26

Utbetald tilläggsköpeskilling
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

11,5
–83,5

10,11

Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–45,2

–58,9

–77,7

–1,4

–0,9

0,6

0,0

2,4

6,8

–132,0

–260,7

–32,4

Finansieringsverksamheten
Betalning av finansiell leasing
Upptagande av lån
Amortering av lån
Utnyttjande av checkräkningskredit

–39,7

–28,8

0,0

1 560,0

19,2

–12,5

–1 389,3

–92,2

29,5

0,0

0,0

–22,7

141,9

–73,0

Periodens kassaflöde

–6,2

–20,0

–25,3

Likvida medel vid periodens början

90,5

112,6

134,5

1,0

–2,1

3,4

85,3

90,5

112,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning
MSEK

Rörelsens intäkter

Not

2018

2017

2016

33

17,3

0,0

–

33, 34

–26,1

–0,7

–0,7

35

–6,8

–0,5

–15,7

–1,2

86,4

47,8

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

–0,7

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

36

Räntekostnader och liknande resultatposter

37

–94,0

–66,7

–25,9

Resultat efter finansiella poster

35

–23,3

–20,0

–26,5

38

122,1

75,9

26,5

Avsättning till periodiseringsfond

–24,7

–9,5

Resultat före skatt

74,2

46,3

–16,3

–10,2

57,8

36,1

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

39

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat
överensstämmer med årets resultat.
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Moderbolagets balansräkning
MSEK

Not

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

41

655,7

655,7

655,7

0,0

0,0

3,9

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjutna skattefordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

655,7

655,7

659,6

Summa anläggningstillgångar

655,7

655,7

659,6

1 865,5

1 763,1

26,6

Övriga kortfristiga fordringar

2,3

0,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0,0

0,0

0,1

1 867,8

1 763,1

26,6

0,0

0,0

0,1

Summa omsättningstillgångar

1 867,8

1 763,1

26,7

SUMMA TILLGÅNGAR

2 523,5

2 418,8

686,3

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

42

49
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Moderbolagets balansräkning, forts
31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Aktiekapital

3,6

3,6

3,6

Summa bundet eget kapital

3,6

3,6

3,6

352,0

352,0

352,0

Balanserat resultat

22,2

–13,9

–13,9

Periodens resultat

57,8

36,1

-0,0

Summa fritt eget kapital

432,1

374,3

338,1

Summa eget kapital

435,6

377,8

341,7

Periodiseringsfonder

34,2

9,5

Summa obeskattade reserver

34,2

9,5

1 539,5

1 532,6

MSEK

Eget kapital

Not
43

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

Obeskattade reserver

Långfristiga skulder

44

Obligationslån
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

0,0

0,0

323,9

1 539,5

1 532,6

323,9

0,7

0,0

0,0

486,1

487,8

0,6

20,3

6,3

0,5

0,1

0,1

6,9

4,6

20,0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

50

45

514,5

498,9

20,8

2 523,5

2 418,8

686,3
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Moderbolagets rapport över
förändring i eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

3,6

352,0

–13,9

341,7

Årets resultat

–

–

–0,0

–0,0

Summa totalresultat

–

–

–0,0

–0,0

Transaktioner med aktieägare

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående balans per 31 december 2016

3,6

352,0

–13,9

341,7

Ingående balans per 1 januari 2017

3,6

352,0

–13,9

341,7

Årets resultat

–

–

36,1

36,1

Summa totalresultat

–

–

36,1

36,1

MSEK

Ingående balans per 1 januari 2016
Totalresultat

Totalresultat

Transaktioner med aktieägare

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående balans per 31 december 2017

3,6

352,0

22,3

377,8

Ingående balans per 1 januari 2018

3,6

352,0

22,3

377,8

Årets resultat

–

–

57,8

57,8

Summa totalresultat

–

–

57,8

57,8

Transaktioner med aktieägare

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående balans per 31 december 2018

3,6

352,0

80,1

435,6

Totalresultat
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Moderbolagets rapport över
kassaflöden
MSEK

Not

Rörelseresultat
Erhållen ränta
Betald ränta
Betalda inkomstskatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring i rörelsekapital

2018

2017

2016

–15,7

–1,2

–0,7

0,0

43,3

0,2

–86,5

–58,1

–

–2,3

0,0

–

–104,5

–16,0

–0,5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

82,8

–19,2

–

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

21,7

380,9

0,6

0,0

345,7

0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Utlåning till dotterbolag

0,0

–1 530,0

–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,0

–1 530,0

0,0

1 550,0

–

–343,7

–

Finansieringsverksamheten
Försäljning obligation
Amortering skuld
Utgifter avseende upptagna lån

–22,1

–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,0

1 184,2

0,0

Årets kassaflöde

0,0

0,0

0,1

Likvida medel vid årets början

0,0

0,0

0,0

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Noter • Koncernen
Not

1 Redovisningsprinciper, finansiell riskhantering och viktiga uppskattningar för redovisningsändamål

Allmän information
Cabonline Group Holding AB, org nr. 559002-7156 (moderföretaget) är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Stockholm.
Styrelsen har den 3 april 2019 godkänt denna koncernredovisning
för offentliggörande. Koncernredovisningen är upprättad i svenska
kronor och beloppen anges i MSEK om inget annat anges.

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
koncernredovisning upprättats anges nedan.

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Cabonline-koncernen har upprättats
i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations
Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Den har upprättats
enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Koncernen och moderföretaget bildades under 2015. Koncernen har tillämpat IFRS från dess att koncernen bildades. Moderföretaget har tillämpat RFR 2 Redovisning för juridiska personer
från dess att moderföretaget bildades.

Nya/ändrade redovisningsprinciper 2018
IFRS 9 Finansiella instrument.
Denna standard omfattar redovisning av finansiella tillgångar och
skulder och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning
och värdering. Standarden trädde i kraft den 1 januari 2018. I likhet
med IAS 39 klassificeras finansiella tillgångar i olika kategorier,
varav vissa värderas till upplupet anskaffningsvärde och andra till
verkligt värde. IFRS 9 inför dock andra kategorier än de som finns
i IAS 39. IFRS 9 inför också en ny modell för nedskrivning av finansiella tillgångar. För finansiella skulder överensstämmer IFRS 9
i stort med IAS 39. För skulder redovisade till verkligt värde ska
den del av förändring i verkligt värde som är hänförlig till den egna
kreditrisken redovisas i övrigt totalresultat istället för i resultatet,
såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen. IFRS inför
även delvis andra ändrade kriterier för säkringsredovisning.
Syftet med den nya modellen är att kreditförluster ska redovisas tidigare. Vid redovisning med utgångspunkt i anskaffningsvärde ska nedskrivningsprövning och förlustriskreservering enligt
IFRS9 tillämpas. Det innebär att Cabonline reserverar för förväntade kreditförluster redan vid första redovisningstillfället till
skillnad mot tidigare års redovisningsprincip med reservering vid
objektivt konstaterad förlusthändelse. Cabonlines investeringar
utgörs i allt väsentligt av finansiella anläggningstillgångar vilket
innebär att reservering för förväntade kreditförluster sker för
finansiella instrument i form av finansiella anläggningstillgångar
och omsättningstillgångar. För Cabonline medför det framförallt

reservering för förväntade kreditförluster för kundfordringar
avsättning för förväntad förlust på samtliga finansiella fordringar,
inklusive icke-förfallna.
Den första tillämpningen av IFRS 9 har inte haft någon effekt
på koncernens eget kapital per den 1 januari 2018. Övergången
till IFRS 9 har inte heller föranlett några förändringar i värdering
av finansiella instrument annat än benämningen av klassificeringskategorierna: Lånefordringar och kundfordringar samt övriga
finansiella skulder under IAS 39 klassificeras och värderas under
IFRS 9 till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar och
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen föregående år fortsätter under IFRS 9 att klassificeras och värderas till
verkligt värde via resultatet. Koncernen har inte identifierat några
finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat.
Effekten av den första tillämpningen av förväntade kredit
förluster har varit av oväsentlig karaktär för koncernen. Av den
anledningen har ingen ytterligare reservering gjorts vid övergången, varför redovisade värden för tillgångar som redovisas
till upplupet anskaffningsvärde ej har påverkats.
De finansiella tillgångar som omfattas av reservering för
förväntade kreditförluster enligt den generella metoden utgörs
av likvida medel, kundfordringar samt avtalstillgångar. Cabonline
tillämpar en ratingbaserad metod i kombination med annan känd
information och framåtblickande faktorer för bedömning av
förväntade kreditförluster. Koncernen har definierat fallissemang
som då betalning av fordran är 90 dagar försenad eller mer, eller
om andra faktorer indikerar att betalningsinställelse föreligger.
Väsentlig ökning av kreditrisk har per balansdagen inte bedömts
föreligga för någon fordran eller tillgång. Sådan bedömning
baseras på om betalning är 30 dagar försenad eller mer, eller om
väsentlig försämring av rating sker, medförande en rating under
stigande investment grade. I de fall beloppen inte bedöms vara
oväsentliga redovisas en reserv för förväntade kreditförluster.
Övergången till IFRS 9 innebar ingen väsentlig inverkan på
koncernens finansiella ställning.
IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder.
IFRS 15 medför nya krav avseende redovisning av intäkter och
ersätter IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal samt flera
relaterade tolkningar. Den nya standarden ger mer detaljerad vägledning inom många områden som tidigare inte framgått, bland
annat om hur man redovisar avtal med flera prestationsåtaganden,
rörlig prissättning, kundens returrätt med mera.
IFRS 15 tillämpas av koncernen från räkenskapsåret som
påbörjades den 1 januari 2018. Koncernen har valt att tillämpa
standarden med tillämpning av en full retroaktiv övergång i enlighet
med IFRS 15, således presenteras samtliga jämförelsetal i enlighet
med de nya principerna i IFRS 15, så som de tillämpas under 2018.
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Koncernens har analyserat effekterna av IFRS 15. Koncernens
intäktsströmmar har analyserats med utgångspunkt utifrån
standardens femstegsmodell. Väsentliga intäktsströmmar som
har analyserats är transportintäkter och avtalsintäkter.
Transportintäkter är koncernens huvudsakliga intäktsström
och utgörs av intäkter från utförda transporttjänster. Koncernens
bedömning är att avtalet med kund uppstår i samband med att
resa påbörjas. Avtalen innehåller ett prestationsåtagande, att
utföra persontransport, vilket uppfylls över tid i takt med att
transporten utförs. I vissa avtal, avseende de offentliga uppdragen,
kan Cabonline föreläggas kvalitetsavdrag då vissa parametrar i
avtalet inte uppnås. Cabonline har tidigare redovisat dessa kvalitetsavdrag som en kostnad, men har som en följd av implementeringen av IFRS 15 övergått till att redovisa kvalitetsavdrag, om
de skulle uppstå, som en reduktion av intäkten. Det är fortsatt
Cabonlines bedömning att koncernen agerar som huvudman även
för de transporttjänster som utförs av anslutna transportörer.
Bedömningen grundar sig på att koncernen genom avtalet med
transportören kontrollerar den tjänst som utförs till kund genom
att kontrollera bl.a. prissättning och varumärket. Cabonline har
dessutom det huvudsakliga ansvaret att leverera tjänsten samt
bär i viss utsträckning också kreditrisken. Som en del av analysen
av kriterierna för om Cabonline agerar som huvudman har koncernen gjort bedömningen att även ersättning som betalas kontant
till transportören omfattas av huvudmannaskapet och ska därmed
inkluderas i nettoomsättning och den relaterade kostnaden som
övrig extern kostnad. Koncernens bedömning grundar sig på att
Cabonline har kontroll över de tjänster som utförs av transportörerna, vilket inte påverkas av hur slutkunden väljer att betala.
Avtalsintäkter är de avgifter som transportörerna betalar för
att vara anslutna till Cabonline och nyttja koncernens tjänster. Avtalets längd överensstämmer normalt med uppsägningsperioden.
Prestationsåtagandet utgörs av åtagandet att anvisa transport
uppdrag till kunden där koncernen har ett åtagande att hela
tiden finnas tillgänglig för att kunna utföra tjänsten oavsett om
tjänsten nyttjas av kunden. Kontrollen bedöms därmed överföras
till kunden över tid, i takt med att Cabonline utför tjänsten.
Tidpunkten för intäktsredovisning överensstämmer med nuvarande redovisningsprincip, vilket innebär över tid. Däremot har
principerna för presentation av eventuella kvalitetsavdrag samt
ersättning som erläggs kontant till transportören ändrats.
Koncernen har inte haft några effekter vid tillämpning av
IFRS 15 som påverkat eget kapital per 1 jan 2016 och 1 jan 2017.
Nedanstående tabeller visar effekterna på motsvarande
perioder för 2016 och 2017.
MSEK 2016

Intäkter

Kontanter

Kvalitetsavdrag

IFRS 15

5 543,0

427,9

–42,5

5 928,4

Aktiverat arbete för
egen räkning

47,5

Transportkostnader

–4 591,2

47,5
–427,9

42,5

Intäkter
Aktiverat arbete för egen
räkning
Transportkostnader

IAS 18

Kontanter

Kvalitetsavdrag

IFRS 15

5 665,1

347,8

–45,2

5 967,7

–347,8

45,2

–4 878,4

30,0
–4 575,8

30,0

Externa kostnader

–427,0

–427,0

Personalkostnader

–437,0

–437,0

Avskrivningar

–199,0

–199,0

–6,0

–6,0

1,0

1,0

Övriga rörelsekostnader
Resultat från andel i
intresseföretag
Rörelseresultat

51,3

0,0

0,0

51,3

Övriga ändringar
Från och räkenskapsåret 2018 har bolaget gjort följande ändringar; resultat per aktie redovisas, köpta transportkostnader
redovisas på en egen rad i resultaträkningen (ingick tidigare i
övriga externa kostnader), en nyckeltalsöversikt har lagts till
med nyckeltal, vilka bolaget anser ger en ökad förståelse för hur
verksamheten utvecklas. Jämförelsetal har i förekommande fall
räknats fram enligt samma principer som för 2018 års nyckeltal.

Nya eller ändrade redovisningsstandarder
som ännu inte trätt i kraft
Nya standarder och tolkningar som träder ikraft för räkenskapsår
som börjar efter 1 januari 2018 har inte tillämpats vid upprättandet
av denna finansiella rapport.
IFRS 16 Leasingavtal.
IFRS 16 ersätter IAS 17 samt tillhörande tolkningsuttalande
IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27 från och med 1 januari 2019. IFRS 16
kommer främst att påverka leasetagare där den nuvarande åtskillnaden mellan operationella och finansiella leasingavtal tas bort och
så gott som samtliga leasingavtal redovisas i balansräkningen.
Ett avtal är ett leasingavtal enligt IFRS 16 om avtalet överlåter
rätten att under en viss period bestämma över användningen av
en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning. Den nuvarande
åtskillnaden mellan operationella och finansiella avtal tas bort
för leasetagare och standarden kräver istället att en tillgång
(nyttjanderätten) och en finansiell skuld ska redovisas för alla avtal som uppfyller definitionen av ett leasingavtal det vill säga om
avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över
användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.
Avskrivning på tillgången redovisas i resultatet liksom en ränta på
leasingskulden. Erlagda leasingavgifter redovisas dels som betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden. Standarden
undantar leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader (korttidsleasingavtal) och leasingavtal avseende tillgångar
som har ett lågt värde, understigande cirka 50 000 kr.

–4 976,6

Externa kostnader

–516,8

–516,8

Övergången till IFRS 16

Personalkostnader

–286,1

–286,1

Avskrivningar

–175,1

–175,1

–2,5

–2,5

2,0

2,0

Under 2018 har Cabonline utvärderat effekterna av IFRS 16.
Merparten av koncernens leasingavtal som leasetagare redovisas
idag som finansiell leasing för vilka övergången till IFRS 16 inte
kommer leda till några effekter då dessa inte omvärderas vid övergången. Däremot innehar koncernen som leasetagare ett antal
operationella leasingavtal (framförallt avseende hyreslokaler) som

Övriga rörelsekostnader
Resultat från andel
intresseföretag
Rörelseresultat
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IAS 18

MSEK 2017

20,9

0,0

0,0

20,9
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kommer påverkas av övergången till IFRS 16. Dessutom vidare
uthyrs en stor del av koncernens finansiella leasingavtal och
klassificeringen av vidareuthyrningen påverkas av IFRS 16.

Övergångseffekt per 1 januari 2019

Tillgångar
Nyttjanderättstillgång
– varav tidigare operationella leasingavtal

Operationella leasingavtal där Cabonline är leasetagare
Som en följd av införandet av IFRS 16 kommer balansomslutningen
att öka genom redovisning av nyttjanderättstillgångar och
leasingskulder för avtal som tidigare var klassificerade som operationella leasingavtal. Leasingavgifter som under IAS 17 har redovisats som en kostnad i rörelseresultatet ersätts av avskrivningar
på nyttjanderättstillgångarna vilka redovisas som en kostnad i
rörelseresultatet samt ränta på leasingskulden vilken redovisas
som en finansiell kostnad. Erlagda leasingavgifter redovisas dels
som betalning av ränta, dels som amortering av leasingskulden.
Koncernen kommer tillämpa IFRS 16 från 1 januari 2019 och
kommer tillämpa den förenklade övergångsmetoden vilket innebär
att jämförande information i tidigare perioder inte kommer att
räknas om. Cabonline kommer på den första tillämpningsdagen
redovisa samtliga nyttjanderättstillgångar till ett belopp som
motsvarar leasingskulden, justerat för eventuella förutbetalda
eller upplupna leasingavgifter, vilket innebär att det egna kapitalet inte kommer påverkas vid övergången. Cabonline kommer
tillämpa lättnadsreglerna avseende leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde och för leasingavtal kortare
än 12 månader, vilket inkluderar avtal med en kvarvarande löptid
understigande 12 månader. Dessa leasingavtal kommer inte att
ingå i de belopp som redovisas i balansräkningen.
Vid övergången till IFRS 16 har samtliga återstående leasing
avgifter hänförliga till operationella leasingavtal nuvärdesberäknats med den marginella låneräntan. Övergången innebär tillkommande nyttjanderättstillgångar och leasingskulder uppgående till
cirka 85 MSEK.
Finansiella leasingavtal där Cabonline är leasetagare
som vidareuthyrs
En stor del av de tillgångar som koncernen innehar genom
finansiell leasing avser fordon som vidareuthyrs till transportörer.
Under IAS 17 har denna vidareuthyrning klassificerats som operationell leasing, vilket inneburit att Cabonline bibehållit den leasade
tillgången och skulden i balansräkningen och redovisat en linjär
intäkt från Cabonlines kund. Vid övergången till IFRS 16 förändras
till viss del principen för att klassificera en vidareuthyrning vilket
innebär att Cabonlines vidareuthyrning istället klassificeras som
finansiell leasing. Således kommer Cabonline boka bort den del av
nyttjanderätten som vidareuthyrs vilken uppgår till cirka 52 MSEK
och istället redovisa en nettoinvestering i leasingavtalet som
uppgår till 52 MSEK och klassificeras som lång- respektive kortfristig fordran i balansräkningen. Den förändrade klassificeringen
innebär att rörelseintäkterna under 2019 kommer minska med
cirka 28 MSEK avskrivningarna minska med cirka 27 MSEK och
ränteintäkterna öka med cirka 2 MSEK.
Övergångseffekter
I enlighet med vad som beskrivits ovan kommer införandet av
IFRS 16 för Cabonline få effekter både på avtal där Cabonline är
leasetagare och som tidigare klassificerats som operationell leasing och för finansiella leasingavtal där Cabonline är leasetagare
och som vidareuthyrs. Den sammantagna effekten av IFRS 16 per
1 januari 2019 framgår av följande tabell:

MSEK

– varav tidigare finansiella leasingavtal som vidareuthyrs
Nettoinvestering i leasingavtal
– varav långfristig fordran
– varav kortfristig fordran

36
87
–52
52
23
29

Skulder
Leasingskulder
- varav långfristiga skulder
- varav kortfristiga skulder

87
61
26

Övergången till IFRS 16 förväntas under 2019 inte få några
väsentliga effekter på rörelseresultat eller resultat före skatt.
I nedan tabell illustreras skillnader mellan operationella
leasingåtaganden i enlighet med upplysningarna per den 31 dec
2018, (not 24), och den leasingskuld enligt IFRS 16 som redovisas
per 1 jan 2019.
Avstämning operationella leasingåtaganden

MSEK

Åtaganden för operationella leasingavtal 31 dec 2018

97

Effekt av diskontering med koncernens vägda genomsnittliga
marginella låneränta 5,5 %

–10

Finansiella leasingskulder per 31 dec 2018

Redovisad leasingskuld per 1 januari 2019

96
183

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt
i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Segmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader
och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig.
Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets
högsta verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet
samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Högsta
verkställande beslutsfattare är koncernchefen. För Cabonline
utgör geografiska områden den primära indelningsgrunden och
de geografiska områdena består av länder. Se not 2 för ytterligare
beskrivning av indelning.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen har bestämmande inflytande över
ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka
avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas
ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens
rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag
utgörs av de verkliga värdena av överlåtna tillgångar, skulder
som koncernen ådrar sig till tidigare ägare, tillgångar eller skulder
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som är en följd av ett avtal om villkorad köpeskilling samt tidigare
egenkapitalandel i det förvärvade företaget.
Identifierbara förvärvade tillgångar, övertagna skulder och
övertagna eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas, med
ett fåtal undantag, inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen.
Förvärvsrelaterade utgifter kostnadsförs när de uppstår.
Goodwill avser det belopp varmed överförd ersättning (och
verkliga värdet vid förvärvstidpunkten på tidigare egenkapital
andel i det förvärvade företaget om rörelseförvärvet genomförts
i steg) överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade
nettotillgångar.
Villkorad köpeskilling klassificeras som finansiell skuld och omvärderas varje period till verkligt värde. Eventuella omvärderings
vinster och -förluster redovisas i resultatet.
Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade
vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av
koncernens principer.
Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för
aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent
av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapital
andelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden
värderas investeringen inledningsvis till anskaffningsvärde och
det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta
koncernens andel av intresseföretagets vinst eller förlust efter
förvärvstidpunkten.
Koncernens andel av resultat som uppkommit efter förvärvet
redovisas i resultaträkningen med motsvarande ändring av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte
koncernen har påtagit sig legala eller informella förpliktelser eller
gjort betalningar för intresseföretagets räkning.
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det
finns objektiva omständigheter för att nedskrivningsbehov
föreligger för investeringen i intresseföretaget. Om så är fallet,
beräknar koncernen nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan
intresseföretagets återvinningsvärde och det redovisade värdet
och redovisar beloppet i Andel av resultat från intresseföretag i
resultaträkningen.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna
i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt
(funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska
kronor (kr), som är koncernens rapportvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller
den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och -förluster
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som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till
balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter
eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas i posten övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.
Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har
en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till
koncernens rapportvaluta enligt följande:
• Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna
omräknas till balansdagens kurs
• Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna
omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen,
annars omräknas intäkter och kostnader till transaktions
dagens kurs)
• Alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt
totalresultat.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid
förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och
skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens
kurs. Valutakursdifferenser redovisas i övrigt totalresultat.

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det
belopp varmed köpeskillingen samt verkligt värde per förvärvsdagen på tidigare egenkapitalandel i det förvärvade företaget,
överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill
som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter
eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli
gynnade av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av
enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå
i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna
styrningen. Goodwill övervakas per land (Sverige, Finland och
Norge). Goodwill testas för nedskrivning årligen eller oftare om
händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Det redovisade värdet på den kassagenererande enhet
som goodwillen hänförts till jämförs med återvinningsvärdet,
vilket är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet
minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas
omedelbart som en kostnad och återförs inte.
Åkarrelationer och varumärke
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till
anskaffningsvärde. Immateriella tillgångar som förvärvats genom
ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen.
Immateriella tillgångar som har en bestämbar nyttjandeperiod
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden
för åkarrelationer och varumärken över deras bedömda nyttjandeperiod på 5–10 år.
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Egenutvecklade immateriella tillgångar
Utvecklingskostnader, till exempel system för trafikledning, som
är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara
och unika programvaruprodukter som kontrolleras av koncernen,
redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är
uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa programvaran så att den
kan användas
• Företagets avsikt är att färdigställa programvaran och att
använda eller sälja den
• Det finns förutsättningar att använda eller sälja programvaran
• Det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida
ekonomiska fördelar
• Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja programvaran
finns tillgängliga
• De utgifter som är hänförliga till programvaran under dess
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den
period de uppkommer.
Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra
tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs
linjärt enligt följande:
• Byggnader 20–50 år
• Inventarier, verktyg och installationer 5–10 år
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje
rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om
tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde (not 11). Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det
redovisade värdet och redovisas i bland övriga rörelseintäkter och
rörelsekostnader i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av program
varan, innefattar utgifter för anställda och en skälig andel av
indirekta kostnader. Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller
dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader
som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande
period.
Utgifter för underhåll av programvara kostnadsförs när de
uppstår. Utvecklingsutgifter som redovisas som tillgång skrivs av
under sin bedömda nyttjandeperiod, 5 år.

Redovisning i och borttagande från
rapporten över finansiell ställning

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod
eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt
nedskrivningsbehov. Inga materiella sådana poster finns i koncernen utöver goodwill. Se not 10 för test av nedskrivningsbehov
av goodwill. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det
högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt
väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter).

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport över
finansiell ställning när bolaget blir part enligt instrumentets
avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat
och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala,
även om faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar tas upp
i rapport över finansiell ställning när faktura har skickats. Skuld
tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet
föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell
ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller
bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av
en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från rapport över
finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat
sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas
med ett nettobelopp i rapport över finansiell ställning endast
när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller
att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen. Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder sig
att förvärva eller avyttra tillgången.

Materiella anläggningstillgångar

Klassificering

Materiella anläggningstillgångar innefattar huvudsakligen
inventarier, verktyg och installationer. Alla materiella anläggnings
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras
till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde
eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är
lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska
förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma
koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas
på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas
bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och

2016 och 2017 klassificerar finansiella tillgångar i följande
kategori: lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen är
beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades.
Från 2018 klassificeras finansiella tillgångar i olika kategorier,
varav vissa värderas till upplupet anskaffningsvärde och andra
till verkligt värde. IFRS 9 inför dock andra kategorier än de som
finns i IAS 39. IFRS 9 inför också en ny modell för nedskrivning
av finansiella tillgångar. För finansiella skulder överensstämmer
IFRS 9 i stort med IAS 39. För skulder redovisade till verkligt värde
ska den del av förändring i verkligt värde som är hänförlig till den
egna kreditrisken redovisas i övrigt totalresultat istället

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
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Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som
inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Lånefordringar utgörs främst av förskott
till åkare. Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs av
Kundfordringar och Övriga fordringar samt Likvida medel i balansräkningen.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernens finansiella tillgångar, förutom de som klassificeras
till verkligt värde via resultatet eller egetkapitalinstrument som
värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat, omfattas av
nedskrivning för förväntade kreditförluster. Nedskrivning för
kreditförluster enligt IFRS 9 är framåtblickande och en förlustreservering görs när det finns en exponering för kreditrisk, vanligtvis vid första redovisningstillfället. Förväntade kreditförluster
återspeglar nuvärdet av alla underskott i kassaflöden hänförliga
till fallissemang antingen för de nästkommande 12 månaderna
eller för den förväntade återstående löptiden för det finansiella
instrumentet, beroende på tillgångsslag och på kreditförsämring
sedan första redovisningstillfället. Förväntade kreditförluster
återspeglar ett objektivt, sannolikhetsvägt utfall som beaktar
flertalet scenarier baserade på rimliga och verifierbara prognoser.
Den förenklade modellen tillämpas för kundfordringar och avtals
tillgångar. En förlustreserv redovisas, i den förenklade modellen, för
fordrans eller tillgångens förväntade återstående löptid.
För övriga poster som omfattas av förväntade kreditförluster
tillämpas en nedskrivningsmodell med tre stadier.
Initialt, samt per varje balansdag, redovisas en förlustreserv
för de nästkommande 12 månaderna, alternativt för en kortare
tidsperiod beroende på återstående löptid (stadie 1). Koncernens
tillgångar har bedömts vara i stadie 1, det vill säga, det har inte
skett någon väsentlig ökning av kreditrisk. Bedömningen är att
koncernens motparter har hög kreditvärdighet vilket baseras
på att de motparter som har externt kreditratingbetyg innehar
investment grade rating. Huvuddelen av koncernens motparter
utgörs av kommuner och landsting, samt nordiska banker avseende likvida medel.
Värderingen av förväntade kreditförluster baseras på en ratingbaserad metod genom extern kreditrating. Förväntade kreditförluster värderas till produkten av sannolikhet för fallissemang, förlust
givet fallissemang samt exponeringen vid fallissemang. För kreditförsämrade tillgångar och fordringar görs en individuell bedömning
där hänsyn tas till historisk, aktuell och framåtblickande information. Värderingen av förväntade kreditförluster beaktar eventuella
säkerheter och andra kreditförstärkningar i form av garantier.
De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen till
upplupet anskaffningsvärde, det vill säga, netto av bruttovärde
och förlustreserv. Förändringar av förlustreserven redovisas i
resultaträkningen.
För jämförelsesåren 2017 och 2016, under IAS 39, användes
en annan metod för reservering för kreditförluster, som innebar
att reservering skedde vid en konstaterad kredithändelse.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med
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användning av först in-, först ut metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande
verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. Kostnader för sålt varulager avser i huvudsak försäljning
av taxametrar samt varor till taxibilar och redovisas bland övriga
externa kostnader i koncernens resultaträkning.

Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda
varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten. Om
betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som
omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar. Kundfordringar redovisas inledningsvis till det fakturerade
värdet och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning
av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för
värdeminskning. Fordringar med kort löptid diskonteras dock inte.

Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över
kassaflöden, kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga
placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten. Likvida medel omfattas av kraven på förlustreservering för förväntade kreditförluster.

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.

Räntebärande skulder
Räntebärande skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde,
netto efter transaktionskostnader. Räntebärande skulder redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad
mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat
över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.
Checkräkningskrediter redovisas som räntebärande skulder
bland Kortfristiga skulder i balansräkningen.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en
befintlig eller legal eller formell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av
när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningen
genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet.
Diskonteringen sker till en räntesats före skatt som återspeglar
aktuella marknadsbedömningar av pengarnas tidsvärde.

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten
skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då
underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller
i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt
totalresultat eller i eget kapital.. Den aktuella skattekostnaden
beräknas på basis av de skatteregler och de skattesatser som är
beslutade eller i praktiken beslutade per balansräkning i de länder
där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet
de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer
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där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så
bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas
till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och
skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen.
Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår
till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt
redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion
som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som
inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen,
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar)
som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatteskuld beräknas på skattepliktiga temporära skillnader
som uppkommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag.
Uppskjuten skattefordran som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader avseende innehav i dotterföretag och intresse
företag, redovisas endast i den omfattning det är sannolikt att
den temporära skillnaden kommer att återföras i framtiden och
det kommer att finnas skattepliktiga överskott som avdraget kan
utnyttjas mot.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns
en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatte
skulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatte
skulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma
skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller
olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona
genom nettobetalningar.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder
om de förefaller inom ett år eller tidigare. Om inte, tas de upp som
långfristiga skulder. Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till
verkligt värde och därefter till upplupet anskaffnings\-värde med
tillämpning av effektivräntemetoden
.

Intäktsredovisning

Intäkter från avtal med kunder
Transportintäkter
Transportintäkter är koncernens huvudsakliga intäktsström och
utgörs av intäkter från utförda transporttjänster. Koncernens
bedömning är att avtalet med kund uppstår i samband med att
resa påbörjas. Avtalen innehåller ett prestationsåtagande, att
utföra persontransport, vilket uppfylls över tid i takt med att
transporten utförs.

uppdrag till kunden där koncernen har ett åtagande att hela
tiden finnas tillgänglig för att kunna utföra tjänsten oavsett om
tjänsten nyttjas av kunden. Kontrollen bedöms därmed överföras
till kunden över tid, i takt med att Cabonline utför tjänsten.
Övriga intäkter
Övriga intäkter som koncernen har utgörs huvudsakligen av försäljning av varor (utrustning till taxibilar samt uniformer), franchise
intäkter, leasingintäkter, samt passeringsavgifter. Försäljning av
varor intäktsredovisas när risker och förmåner avseende varan har
överförts till kunden vilket normalt infaller vid levereras av produkten
till kunden. Franchiseintäkter redovisas i enlighet med den aktuella
överenskommelsens ekonomiska innebörd när tjänsterna utförs
eller rättigheterna nyttjas.

Finansiella intäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivränte
metoden. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla
utdelning fastställts.

Transportkostnader
Som transportkostnader redovisas kostnader direkt relaterade till
resor utförda av externa transportörer.

Övriga externa kostnader
Inkluderar kostnader för lokaler, främmande tjänster men även
direkta kostnader som kreditkortskostnader, taxameterkostnader,
kostnad såld vara och övriga produktionskostnader.

Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing
och betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs
i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Övrig leasing
klassificeras som finansiell leasing och redovisas till nuvärdet av
minimileasingavgifterna och skrivs av över nyttjandeperioden.

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har avgiftsbestämda pensionsplaner. En
avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken
koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet.
Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att
betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som
hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande
eller tidigare perioder.
Vinstandels- och bonusplaner
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus. Koncernen redovisar en skuld när det finns en legal förpliktelse eller en
informell förpliktelse på grund av tidigare praxis.

Kassaflöde
Avtalsintäkter
Avtalsintäkter är de avgifter som transportörerna betalar för att vara
anslutna till Cabonline och nyttja koncernens tjänster.
Avtalets längd överensstämmer normalt med uppsägningsperioden.
Prestationsåtagandet utgörs av åtagandet att anvisa transport

Kassaflödesanalysen har upprättats med utgångspunkt från
resultaträkningen och övriga förändringar mellan ingående och
utgående balanser i balansräkningen med hänsyn tagen till
omräkningsdifferenser. Kassaflödet upprättas enligt indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar transaktioner som

59

Noter

CABONLINE – ÅRSREDOVISNING 2018

medför in- eller utbetalningar. Likvida medel i kassaflödesanalysen
består av bankmedel. Poster som inte påverkar kassaflödet utgörs
av avskrivningar, orealiserade valutakursdifferenser och omvärderingar. Realiserade vinster och förluster i samband med försäljning
av tillgångar elimineras då kassaeffekten rapporteras separat
under kassaflöde från investeringsverksamheten.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande
som härrör från en inträffad händelse och vars förekomst bekräftas
av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett
åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på
grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas eller inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Resultat per aktie
Beräknas som periodens resultat efter skatt och tillkommande
räntekostnader/utdelning för preferensaktier fördelat på ute
stående antal aktier.

Finansiell riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika
finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), kredit
risk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering
eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på
koncernens finansiella resultat. Riskhanteringen sköts av en

central finansavdelning (Group Finance). Group Finance utvärderar
och säkrar finansiella risker i nära samarbete med koncernens
operativa enheter.

Marknadsrisk
(i) Valutarisk
Koncernen verkar främst i Sverige, Finland och Norge och utsätts i
begränsad utsträckning för valutarisker. Den valutaexponering som
uppstår är framför allt avseende Euro och norska kronor (EUR och
NOK). Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Koncernen har ett antal innehav i utlandsverksamheter
vilkas nettotillgångar exponeras för valutarisker.
Om den svenska kronan hade förstärkts/försvagats med
10 procent i förhållande till EUR med alla andra variabler konstanta, skulle det omräknade årsresultatet per den 31 december 2018
ha påverkats med cirka 10 MSEK och koncernens egna kapital
per 31 december 2018 skulle ha varit 5 MSEK högre/lägre, som
en följd av valutakursdifferenser vid omräkning av resultat och
balansposter. Motsvarande exponering i NOK, vid 10 procent
förändring av valutakurser är cirka 1 MSEK i resultateffekt och
cirka 15 MSEK i eget kapital effekt. Ingen tabell över valutaexponeringen per post i balansräkningen inkluderas då de utländska
dotterföretagens balansräkningar inte har väsentligt betydelse
för koncernen.

Finansiella skulder
Per 31 december 2016
MSEK

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder och andra skulder
Villkorade köpeskillingar

Mindre än
3 månader

Mellan 3
månader och 1 år

Mellan 1
och 2 år

Mellan 2
och 5 år

Mer än 5 år

12,3

117,8

139,6

288,7

596,8

139,9

–

–

–

16,6

23,3

1,5

1,5

Säljrevers
Finansiell leasing
Summa
Per 31 december 2017

528,0
3,6

10,8

14,3

6,7

172,4

151,8

155,5

296,8

Mindre än
3 månader

Mellan 3
månader och 1 år

Mellan 1
och 2 år

Mellan 2
och 5 år

Skulder till kreditinstitut

15,5

–

–

–

Obligationslån

21,3

63,9

85,3

1 592,6

147,1

–

–

–

–

83,2

–

1,5

6,4

19,1

18,4

5,4

190,3

166,2

103,6

1 599,5

Mindre än
3 månader

Mellan 3
månader och 1 år

Mellan 1
och 2 år

Mellan 2
och 5 år

21,3

63,9

1 588,4

106,9

–

–

8,7

5,6

8,3

24,8

20,4

10,9

–

136,5

97,5

1 655,6

10,9

0,0

MSEK

Leverantörsskulder och andra skulder
Villkorade köpeskillingar
Finansiell leasing
Summa
Per 31 december 2018
MSEK

Skulder till kreditinstitut
Obligationslån
Leverantörsskulder och andra skulder
Finansiell leasing
Summa

Mer än 5 år

Mer än 5 år

43,6

Villkorade köpeskillingar
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1 124,8

–
–

–
–
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(ii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden

MSEK

Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk
avseende kassaflöde vilken delvis neutraliseras av kassamedel
med rörlig ränta. Upplåning som görs med fast ränta utsätter
koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. Under 2017
bestod koncernens upplåning till rörlig ränta av svenska kronor
och norska kronor. Koncernen har all väsentlig upplåning kopplad
till STIBOR med ett räntepåslag fram till 2020.
Genomförda simuleringar utvisar att den omräknade effekten
på resultatet av en ändring av STIBOR med på en procentenhet
skulle vara en maximal ökning med 13 MSEK respektive minskning
med 13 MSEK. Simuleringen görs kvartalsvis för att verifiera att
den maximalt möjliga förlusten ligger inom de gränser som satts
upp av företagsledningen.

Totala skulder

Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på koncernnivå, med undantag för kreditrisk
avseende utestående kundfordringar och fordringar på åkerier.
Varje koncernföretag ansvarar för att följa upp och analysera
kreditrisken för varje ny kund innan standardvillkor för betalning
och leverans erbjuds. Kreditrisk uppstår huvudsakligen genom
likvida medel och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut.
Koncernens tillgodohavanden samlas hos ett fåtal banker från vilka
även utlåning till koncernen sker. Inga kreditgränser överskreds
under rapportperioden och ledningen förväntar sig inte några
förluster till följd av utebliven betalning från motparter andra än
kunder och åkerier.

Likviditetsrisk
Kassaflödesprognoser upprättas av Group Finance. Group Finance
följer rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv för att
säkerställa att koncernen har tillräckligt med kassamedel för att
möta behovet i den löpande verksamheten.
Överskottslikviditet i koncernens rörelsedrivande företag,
överstigande den del som krävs för att hantera rörelsekapitalbehov, hanteras via koncernens Multi Currency Cash Pool. Via
den placerar koncernen överskottslikviditet på räntebärande
avräkningskonton.
Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder
som utgör finansiella skulder, uppdelade på den tid som på balansdagen återstår till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som
anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena
inklusive ränta.
Hantering av kapital
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra
intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för
att hålla kostnaderna för kapitalet nere. För att upprätthålla eller
justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning
som betalas till aktieägarna, ta upp och återbetala lån, återbetala
kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för
att minska skulderna.
Koncernens kapitalhantering syftar till att hantera rörelse
kapitalets säsongsvariationer och bibehålla handlingsutrymme för
förvärv och strategiska initiativ på ett kostnadseffektivt sätt.

Eget kapital
Skuldsättningsgrad*

2018

2017

2016

2 415,9

2 461,7

2 078,0

–12,4

198,4

237,1

–195,3

12,4

8,8

*(Totala skulder i koncernen) / (Eget kapital i koncernen)

Beräkning av verkligt värde
Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt
värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts.
De olika nivåerna definieras enligt följande:
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska
tillgångar eller skulder (nivå 1).
• Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade
priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (det vill säga. som
prisnoteringar) eller indirekt (det vill säga. härledda från pris
noteringar) (nivå 2).
• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (det vill säga. ej observerbara data) (nivå 3).
Per 31 dec 2018 hade koncernen finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen på nivå 3 bestående av villkorade
köpeskillingar uppgående till 14,3 (84,7) MSEK. Följande tabell visar
förändringarna för instrument på nivå 3 under 2016–2018:

Villkorad köpeskilling i samband med rörelseförvärv
MSEK

Ingående balans
Utbetalda villkorade
köpeskillingar
Tillkommande villkorade
köpeskillingar vid förvärv
Omräkningsdifferens

2018

2017

2016

84,7

42,9

59,2

–83,5

–36,9

–24,7

12,8

78,0

8,5

0,3

0,7

0,0

14,3

84,7

42,9

Summa vinster och
förluster under perioden
redovisade i resultaträkningen,för skulder som
innehas vid rapport
periodens slut

–

–

–

Förändring av orealiserade vinster och förluster
för perioden hänförlig till
skulder som innehas vid
periodens slut

–

–

–

Utgående balans

Viktiga uppskattningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras
på historisk erfarenhet och förväntningar på framtida händelser.
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden.
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga
resultatet. De uppskattningar som innebär en betydande risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.
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Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill
Koncernen undersöker varje år samt vid indikation om något
nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. Återvinningsvärden
för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning
av nyttjandevärde. Se vidare not 10.
Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella tillgångar
exklusive goodwill
Immateriella tillgångar som skrivs av bedöms med avseende
på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i för
hållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde.
Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker varje år ifall det är tillämpligt att aktivera
nya uppskjutna skattefordringar avseende årets eller tidigare
års skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas endast för underskottsavdrag för vilka det
är sannolikt att de kan nyttjas mot framtida skattepliktiga
överskott och mot skattepliktiga temporära skillnader. För mer
information om uppskjuten skattefordran se not 13.
Huvudmansredovisning
Koncernen gör löpande en bedömning i vissa intäktstransaktioner
om de agerar agent eller huvudman. Denna samlade bedömning
utgår från flera olika indikationer som om företaget har eller
inte har det primära ansvaret för att tillhandahålla varan eller
tjänsten, om företaget står risken för varulagret (före och under
transport till kund), om företaget kan påverka prissättningen,
om företaget uppbär kommission, och om företaget bär kredit
risken för kundens betalning. Idag agerar företaget huvudman
avseende transportintäkter.
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Företaget har bedömt att det har det primära ansvaret för att
leverera varan. Då en kund har synpunkter på resans pris eller
kvalitet vänder sig kunden till Cabonline eller något av dess
varumärken såsom Taxi Kurir, Sverigetaxi, TopCab etc snarare än
till transportören. Priset på resan bestäms av Cabonline Group
såtillvida att tariffer och fasta priser är givna av koncernen.
Även i de fall koncernens bolag deltar i offentliga upphandlingar
bestämmer Cabonline Group vilket pris som ska lämnas. Gruppens
avgifter gentemot transportörerna är i huvudsak baserade på
fasta avgifter och inte kommissionsbaserade, även om det finns
rörliga komponenter i avgifterna. Kreditrisken bärs i viss omfattning av Cabonline Group. Detta gäller främst transporter som
utförs mot faktura. Däremot har gruppen begränsad kreditrisk vid
kortbetalningar.
Bedömningen att koncernen agerar huvudman är således baserat
på att koncernen har det huvudsakliga ansvaret att leverera varan,
att företaget kan påverka prissättningen, att ersättning huvudsakligen inte är kommissionsbaserad och att det i viss utsträckning
bär kreditrisken. Om denna bedömning skulle ändras så kommer
intäkterna att minska med cirka 4,9 (4,9) miljarder SEK. Kostnaderna
skulle minska i samma omfattning varför koncernens resultat skulle
vara opåverkat av en sådan förändring av redovisningsprincip.
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2 Segmentsöversikt
2018

2017

Förändring

2016

Förändring

4 900,9
814,9

4 701,0
909,4

4,3%
–10,4%

4 826,4
931,9

–2,6%
–2,4%

Finland

329,3

161,3

104,2%

0,0

–

Övrigt

171,7

196,1

–12,4%

156,6

25,2%

0,0

0,0

N/A

0,0

–

6 216,8

5 967,7

4,2%

5 914,9

0,9%

MSEK

Intäkter (externa)
Sverige
Norge

Elimineringar
Summa
Transportintäkter
Sverige

4 194,0

4 009,2

4,6%

Norge

738,9

823,5

–10,3%

Finland

314,8

150,9

108,6%

Övrigt

137,5

161,2

–14,7%

0,0

0,0

–

5 385,1

5 144,8

4,7%

Sverige

572,3

554,3

3,3%

Norge

74,1

82,0

–9,7%

Finland

1,4

0,0

–

Övrigt

0,0

0,0

–

Elimineringar

0,0

0,0

–

647,8

636,3

1,8%

Elimineringar
Summa
Avtalsintäkter

Summa
Övriga intäkter
Sverige

134,6

137,5

–2,1%

Norge

2,0

3,8

–48,1%

Finland

13,1

10,4

25,9%

Övrigt

34,3

34,9

–1,9%

0,0

0,0

–

183,9

186,7

–1,5%

Sverige

–4,0

–21,9

–81,9%

10,9

–300,9%

Norge

–15,8

–19,7

–20,1%

15,9

–224,0%

Finland

–179,9

4,1

–

0,0

–

77,0

88,9

–13,4%

–0,6

–

1,1

–0,7

–255,0%

–5,3

–86,7%

–121,5

50,8

–339,3%

20,9

142,7%

Elimineringar
Summa
Rörelseresultat

Övrigt
Elimineringar
Summa
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2 Segmentsöversikt , forts

MSEK

2018

2017

Förändring

2016

Förändring

440,1

358,4

22,8%

256,1

39,9%

Justerad EBITDA
Sverige
Norge

9,0

6,6

37,1%

32,6

–79,9%

Finland

9,9

26,9

–63,1%

0,0

–

–129,9

–89,9

44,5%

–42,0

114,1%

Övrigt
Elimineringar
Summa

1,1

–0,7

–255,0%

5,1

–113,9%

330,2

301,3

9,6%

251,8

19,6%

Justerad EBITA
Sverige

391,9

301,5

30,0%

216,3

39,4%

Norge

7,0

–1,3

–656,2%

22,0

–105,7%

Finland

–6,5

21,3

–130,4%

0,0

–

–154,5

–102,6

50,6%

–47,8

114,5%

1,1

–0,7

–255,0%

5,1

–113,9%

239,1

218,2

9,6%

195,5

11,6%

–290,1

–234,5

23,7%

–211,7

10,8%

–5,4

–1,4

299,9%

–6,1

–77,7%

Övrigt
Elimineringar
Summa
Jämförelsestörande poster
Sverige
Norge
Finland

–13,0

–13,4

–2,8%

0,0

–

Övrigt

231,5

197,9

17,0%

166,0

19,2%

0,0

0,0

N/A

–4,1

–100,0%

–77,0

–51,3

50,1%

–55,8

–8,1%

150,0

123,9

21,0%

44,4

178,9%

Elimineringar
Summa
EBITDA
Sverige
Norge

3,6

5,2

–31,6%

26,5

–80,4%

Finland

–3,1

13,5

–123,0%

0,0

–

101,6

108,0

–5,9%

124,0

–12,9%

Övrigt
Elimineringar
Summa

1,1

–0,6

–272,1%

1,0

–164,4%

253,2

250,0

1,3%

196,0

27,6%

101,8

67,0

52,1%

4,6

1358,7%

1,6

–2,6

–160,3%

15,9

–116,5%

EBITA
Sverige
Norge
Finland

–19,5

8,0

–344,8%

0,0

–

Övrigt

77,0

95,3

–19,2%

118,2

–19,4%

1,1

–0,6

–272,1%

1,0

–164,4%

162,0

167,0

–3,0%

139,7

19,5%

Elimineringar
Summa

Cabonlines verksamhet är indelad efter geografiska områden.
Koncernen är verksam i Sverige, Norge och Finland. Övrig verksamhet avser bland annat Customer service, centrala stödfunk
tioner med till övervägande del interna intäkter.
Segmentsinformation baseras på samma redovisningsprinciper
som koncernen som helhet. Transaktioner mellan segment sker på
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marknadsmässiga villkor. Centrala styrnings- och rapporteringsbegrepp är nettoomsättning, EBITDA och EBITA före engångsposter
och management fee samt rörelseresultat. För fördelning av
goodwill, se not 10.
För 2016 saknas jämförbar information om fördelning av
intäkter per intäktsslag varför den utelämnats.
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Not

3 Intäkter

Not

6 Ersättningar till anställda

Intäkter fördelat per segment
MSEK

Sverige

2018

2017

2016

4 900,9

4 701,0

4 826,5

Norge

814,9

909,4

931,8

Finland

329,3

161,3

–

Övrigt

171,7

196,1

156,6

6 216,8

5 967,7

5 914,9

Summa intäkter från
avtal med kunder

Intäkter fördelat per väsentligt intäktsslag
2018

2017

5 385,1

5 145,0

Avtalsintäkter

647,8

636,0

Övriga intäkter

183,9

187,0

6 216,8

5 968,0

MSEK

Transportintäkter

Summa intäkter från
avtal med kunder

Not

2016

401,9

313,8

203,2

Sociala kostnader

91,2

75,8

66,4

Pensionskostnader –
avgiftsbestämda planer

45,9

30,8

15,0

539,1

420,5

284,7

Löner och
andra
ersättningar
(varav
tantiem)

Sociala
kostnader

Pensionskostnader

14,2

4,7

1,8

Löner, andra ersättningar
och ersättningar vid
uppsägning

Summa

Räkenskapsåret 2016

(varav tantiem)

2017

2016

Kursvinster på fordringar/
skulder av rörelsekaraktär

–

–

1,1

Realisationsvinst vid
avyttring av dotterföretag

–

–

3,1

Omvärdering vid successivt
förvärv

–

–

6,9

Övrigt

–

–

2,4

Summa

–

–

13,4

5 Ersättning till revisorerna

Övriga anställda

189,0

61,8

13,2

Totalt

203,2

66,4

15,0

Löner och
andra
ersättningar
(varav
tantiem)

Sociala
kostnader

Pensionskostnader

21,5

6,9

4,5

1,2

0,4

0,0

Övriga anställda

292,3

69,0

26,3

Totalt

313,8

75,8

30,8

Löner och
andra
ersättningar
(varav
tantiem)

Sociala
kostnader

Pensionskostnader

23,1

8,3

4,1

Räkenskapsåret 2017

MSEK

Styrelseledamöter, VD och
andra ledande befattningshavare
(varav tantiem)

2018

2017

2016

Revisionsuppdraget

–9,1

–5,5

–2,1

Övriga tjänster

–1,3

–0,2

–10,4

–5,7

MSEK

2016

Styrelseledamöter, VD
och andra ledande
befattningshavare

2018

Not

2017

MSEK

4 Övriga rörelseintäkter

MSEK

2018

MSEK

EY

Summa

Räkenskapsåret 2018
–2,1

BDO
Revisionsuppdraget

0,0

0,0

Övriga tjänster

0,0

–0,3

Summa

0,0

–0,3

–0,8
–0,8

MSEK

Styrelseledamöter, VD
och andra ledande
befattningshavare
(varav tantiem)

Övriga revisorer i
dotterbolag
Revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Summa
Totalt

–0,4

–0,2

0,8

0,3

0,0

Övriga anställda

378,8

82,6

41,8

Totalt

401,9

91,2

45,9

–0,7

0,0

–0,4

–0,4

–0,6

–0,7

–10,8

–6,6

–3,5
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6 Ersättningar till anställda, forts.

Ersättning till ledande befattningshavare
Räkenskapsåret 2016
Löner och
andra
ersättningar

Tantiem

Pension

Summa
ersättningar
och pension

0

0

0

0

0

0

0

0

Jon Risfelt, styrelseordförande (fakturerat styrelsearvode)

0

0

0

0

Andreas Rosenlew, styrelseledamot (fakturerat styrelsearvode)2)

0

0

0

0

kSEK

Carl Harring, styrelseledamot
James Mitchell, styrelseledamot
1)

Thomas Ekman, verkställande direktör

2 080

0

536

2 616

Övriga ledande befattningshavare (10 st)

11 292

0

1 271

12 563

Totalt

13 372

0

1 807

15 179

Räkenskapsåret 2017
Löner och
andra
ersättningar

Tantiem

Pension

Summa
ersättningar
och pension

Carl Harring, styrelseledamot

0

0

0

0

James Mitchell, styrelseledamot

0

0

0

0

Jon Risfelt, styrelseordförande

200

0

0

200

Andreas Rosenlew, styrelseledamot

150

0

0

150

3 219

103

796

4 118

kSEK

Thomas Ekman, verkställande direktör
Övriga ledande befattningshavare (10 st)

16 722

1 076

3 723

21 521

Totalt

20 291

1 179

4 519

25 989

Räkenskapsåret 2018

kSEK

Carl Harring, styrelseledamot
James Mitchell, styrelseledamot

Löner och
andra
ersättningar

Tantiem

Pension

Summa
ersättningar
och pension

0

0

0

0

0

0

0

0

Jon Risfelt, styrelseordförande

262

0

0

262

Andreas Rosenlew, styrelseledamot

158

0

0

158

Anna Söderblom, styrelseledamot
Peter Viinapuu, verkställande direktör, från 21 jan 2018

43

0

0

43

2 666

158

826

3 649

Övriga ledande befattningshavare (14 st)

19 102

661

3 269

23 032

Totalt

22 232

818

4 095

27 145

1) År 2016 fakturerade Jon Risfelt styrelsearvode om 657 tkr inkl sociala avgifter.
2) År 2016 fakturerade Andrew Rosenlew styrelsearvode om 198 tkr inkl sociala avgifter.

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid om 12 månader från företagets sida och 8 månader från VD:s
sida. Företaget äger rätt att mot ersättning påkalla konkurrensförbud under 18 månader för VD. Vid uppsägning från verkställande
direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.
Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6–12 månader. Vid uppsägning från
ledande befattningshavarens sida utgår inget avgångsvederlag.
Vid extra bolagsstämma den 5 november 2018 beslutades att ersättning till styrelsen utgår med 600 tkr till styrelsens ordförande
och 200 tkr till övriga ledamöter som är oberoende av huvudägaren, därtill tillkommer arvode till ordförande i revisionskommittén med
100 tkr och 60 tkr till var och en av övriga ledamöter samt 50 tkr till ordföranden i ersättningskommittén samt 20 tkr till övriga ledamöter i
ersättningskommittén.
Koncernen har även köpt in tjänster via konsultavtal av styrelseordförande Jon Risfelt om 734 (394) samt av styrelseledamot
Anna Söderblom om 41 (–) tkr. Inga liknande konsultavtal finns från 2019.
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6 Ersättningar till anställda, forts

Genomsnittligt antal anställda

Könsfördelning i koncernen

2018

Koncernen

2017

1 109

1 009

644

varav män

725

622

323

varav kvinnor

384

387

321

Sverige

533

524

499

varav män

300

265

277

varav kvinnor

233

259

222

Norge

23

28

34

varav män

13

16

20

varav kvinnor

10

12

14

Finland

448

337

–

varav män

388

315

–

60

23

–

Lettland

105

122

111

varav män

24

28

26

varav kvinnor

81

95

85

varav kvinnor

Not

31 dec 2018

2016

Antal på
balansdagen

31 dec 2017

Varav
kvinnor

Antal på
balansdagen

5

1

Verkställande
direktör och
övriga ledande
befattningshavare

11

Totalt

16

Styrelseledamöter

31 dec 2016

Varav
kvinnor

Antal på
balansdagen

Varav
kvinnor

4

–

4

–

3

9

2

9

2

4

13

2

13

2

7 Andelar i intresseföretag

Intresseföretag, org nr/ säte
Bokfört värde
Ägarandel %

Väderingsmetod

Verkligt värde

2018

2017

2016

49%

Kapitalandels
metoden

*

1,8

2,1

2,3

Övriga intresseföretag

0,7

0,9

0,2

Summa andelar i intresseföretag

2,5

3,0

2,5

MSEK

Taxipoolen SveDan A/S 25238176/ Virum,
Danmark

*Privat företag - noterat pris saknas

Intresseföretag

Räkenskapsår

Årets resultat

Koncernens
andel av årets
resultat

Taxipoolen SveDan A/S

2018

0,2

0,1

3,7

1,8

Taxipoolen SveDan A/S

2017

0,5

0,2

3,9

1,9

Taxipoolen SveDan A/S

2016

0,6

0,3

4,1

2,0

MSEK

Eget kapital

Koncernens
andel eget
kapital

Det finns ett väsentligt intresseföretag i koncernen, Taxipoolen SveDan A/S, med verksamhet och säte i Danmark, vars aktiekapital
utgörs av stamaktier som ägs direkt av koncernen. Ägarandelen är densamma som röstandelen.
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8 Finansiella intäkter och kostnader
2018

2017

2016

Ränteintäkter

1,5

3,2

1,5

Övriga finansiella intäkter

1,2

0,7

0,0

Valutakursdifferenser

9,8

4,4

Finansiella intäkter

12,5

8,2

1,5

–9,7

–39,1

–63,8

–85,3

–51,2

–

0,0

–14,4

–25,9

MSEK

Räntekostnader skulder till kreditinstitut
Räntekostnader
obligationslån
Räntekostnader säljarrevers
Räntekostnader finansiella leasingavtal

–2,9

–5,1

–

Övriga finansiella kostnader

–8,8

–35,7

–0,1

–106,6

–145,4

–100,6

–94,1

–137,2

–99,1

Valutakursdifferenser

–10,9

Finansiella kostnader
Finansnetto

Alla finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde och alla finansiella kostnader avser finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde”.

Not

9 Skatt på årets resultat

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från
det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning
av moderföretagets skattesats för resultaten i de konsoliderade
företagen enligt följande:

MSEK

2018

2017

2016

Aktuell skatt

–21,4

–11,3

–11,4

0,0

–3,7

–

23,4

28,4

13,9

1,9

13,5

2,5

Justering avseende tidigare år
Uppskjuten skatt
Inkomstskatt

MSEK

2018
Procent

Resultat före skatt

2018
Belopp

2017
Procent

–215,6

2017
Belopp

2016
Procent

–86,4

–78,9

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget

22%

47,4

22%

19,0

22%

17,2

Effekt av andra skattesatser för utländska
dotterföretag

–1%

–1,8

0%

0,1

–1%

–0,5

Ej skattepliktiga intäkter

0%

0,3

0%

0,2

4%

3,2

Ej avdragsgilla kostnader

–29%

–63,0

–35%

–30,0

–2%

–1,3

–1%

–0,6

0%

0,1

Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare
inte redovisats
Ej aktiverade underskottsavdrag
Skatt hänförlig till tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt

–2%

–4,3

0%

0,0

–4%

–3,7

–3%

–2,4

33%

28,4

–18%

–13,8

16%

13,5

3%

2,5

11%

23,2

Omvärdering av uppskjuten skatt

0%

0,1

Redovisad effektiv skatt

1%

1,9

Skillnaden mellan effekt i resultaträkning och förändring i balansräkning avser koncernmässiga värden per 31 dec 2017 som
nettoredovisats bland tillgångarna.
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10 Immateriella tillgångar
Egen
utvecklade
immateriella
tillgångar

Ingående redovisat värde
Ökning genom rörelseförvärv

Räkenskapsåret 2016
MSEK

Goodwill

Varumärken,
licenser och
liknande
rättigheter

Avtal med
transportörer

Övrigt

Summa

36,0

1 181,0

63,9

448,7

4,1

1 733,7

–

62,6

–

31,4

1,4

95,5

Omklassificeringar

6,5

Avyttringar/utrangeringar

0,3

6,9

–0,0

–0,0

Årets investeringar

47,5

–

–

–

3,2

50,7

Årets avskrivningar

–10,3

–

–6,9

–111,9

–3,6

–132,6

–

–

–

–

0,0

0,0

73,2

1 250,1

57,0

368,3

5,5

1 754,0

1 979,1

Årets omräkningsdifferenser
Utgående redovisat värde
Per 31 december 2016
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

89,9

1 250,1

69,1

559,3

10,7

–16,7

–

–12,1

–191,1

–5,3

–225,0

73,2

1 250,1

57,0

368,3

5,5

1 754,0

Räkenskapsåret 2017
Ingående redovisat värde

73,2

1 250,1

57,0

368,3

5,5

1 754,0

Ökning genom rörelseförvärv

0,0

198,8

69,0

15,3

1,2

284,3

Omklassificeringar

1,5

–0,5

23,4

–22,0

–3,7

–1,3

Avyttringar/utrangeringar

–0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

–0,2

Årets investeringar

29,8

0,0

0,2

0,0

0,2

30,1

Årets avskrivningar

–21,5

0,0

–7,4

–108,8

–1,2

–138,9

Årets omräkningsdifferenser

0,0

2,5

0,6

0,0

0,0

3,1

82,7

1 450,9

142,8

252,8

1,9

1 931,1

Anskaffningsvärde

120,9

1 450,9

162,2

552,7

8,3

2 295,0

Ackumulerade avskrivningar

–38,2

0,0

–19,4

–299,9

–6,5

–364,0

Redovisat värde

82,7

1 450,9

142,8

252,8

1,9

1 931,1

82,7

1 450,9

142,8

252,8

1,9

1 931,1

–4,8

21,5

0,2

–1,9

14,6

Årets investeringar

27,8

3,0

0,0

0,0

30,8

Årets avskrivningar

–24,4

–23,9

–108,8

0,0

–157,1

Utgående redovisat värde
Per 31 december 2017

Räkenskapsåret 2018
Ingående redovisat värde
Ökning genom rörelseförvärv
Omklassificeringar

8,0

8,0

Avyttringar/utrangeringar

0,0

Årets nedskrivningar
Årets omräkningsdifferenser
Utgående redovisat värde

–151,8

–151,8

0,2

13,2

3,3

2,1

0,0

18,8

81,5

1 320,3

146,7

144,9

0,0

1 693,4

144,1

1 472,1

190,0

553,6

6,4

2 366,2

Per 31 december 2018
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar
Redovisat värde

–62,6

–151,8

–43,3

–408,7

–6,5

–672,9

81,5

1 320,3

146,7

144,9

0,0

1 693,4
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10 Immateriella tillgångar, forts

Goodwill, förändring per segment

MSEK

Sverige
Norge
Per 31 december 2016
Sverige

Ingående
redovisat
värde

Förvärv

1 098,5

62,6

Nedskrivning

Omräkningseffekter och övriga
justeringar

Utgående
redovisat
värde

6,5

1 167,6

–

82,428

82,4
1 181,0

62,6

6,5

1 250,1

1 167,6

0,0

12,1

1 179,7

Norge

82,4

0,0

0,0

82,5

Finland

0,0

198,8

–10,0

188,8

1 250,1

198,8

2,1

1 450,9

1 179,7

1,5

0,0

0,0

1 181,3

82,5

0,0

0,0

1,4

83,8

Per 31 december 2017
Sverige
Norge
Finland
Per 31 december 2018

188,8

6,5

–151,8

11,8

55,2

1 450,9

8,0

–151,8

13,1

1 320,3

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Ledningen bedömer verksamhetens prestation utifrån geografi (koncernens rörelsesegment). Bolaget har identifierat Sverige, Norge
och Finland som huvudsakliga geografiska områden som har goodwill hänförligt till segmentet. Goodwill övervakas av ledningen på
rörelsesegmentsnivå, och som en följd av den årliga översynen avseende nedskrivningsbehov gjorde bolaget under 2018 en nedskrivning
av goodwill relaterat till segment Finland med 151,8 MSEK.
Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet (KGE, för koncernen rörelsesegment) har fastställts baserat på beräkningar
av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på långsiktiga prognoser
som godkänts av företagsledningen och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av
bedömd tillväxttakt enligt uppgift nedan. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för marknaden där berörd KGE
verkar. Bolaget har gjort en känslighetsanalys avseende diskonteringsränta och tillväxttakt i nedskrivningsprövningen av goodwill.
Känslighetsanalysen visar att det finns goda marginaler i segment Sverige och Norge. Analysen visar att en nedgång med 1 procent i
långsiktig tillväxt påverkar det framräknade värdet sammantaget negativt med cirka 380 MSEK för Sverige, 40 MSEK för Norge, samt
20 MSEK för Finland. En ökning av diskonteringsräntan med 1 procent påverkar det framräknade värdet negativt med cirka 490 MSEK
för Sverige, 50 MSEK för Norge, samt 25 MSEK för Finland.
I relation till att det framräknade värdet överstiger det bokförda värdet med cirka 2 200 MSEK visar det på goda marginaler för segment Sverige och Norge.
För varje KGE till vilket ett betydande goodwillbelopp har fördelats, anges nedan de väsentliga antaganden, långsiktig tillväxttakt
och diskonteringsränta som använts när nyttjandevärde beräknats.
31 dec 2016

Sverige

Norge

Finland

Skattesats

22%

24%

20%

Långsiktig tillväxttakt

1,5%

1,5%

1,5%

Diskonteringsränta före skatt

9,2%

9,2%

9,2%

31 dec 2017

Sverige

Norge

Finland

Skattesats

22%

24%

20%

Långsiktig tillväxttakt

1,5%

1,5%

1,5%

Diskonteringsränta före skatt

9,1%

9,1%

9,1%

31 dec 2018
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Sverige

Norge

Finland

Skattesats

22%

24%

20%

Långsiktig tillväxttakt

2,0%

2,0%

2,0%

Diskonteringsränta före skatt

9,1%

9,1%

9,1%

Noter

CABONLINE – ÅRSREDOVISNING 2018

Not

11 Materiella anläggningstillgångar

MSEK

Byggnader
och mark

Inventarier

Leasade
tillgångar

Summa

39,7

58,2

–

97,9

Räkenskapsåret 2016
Ingående redovisat värde
Ökning genom rörelseförvärv

–

3,8

–

3,8

–31,6

–

–

–31,6

Avyttringar och utrangeringar

–3,3

–3,1

–

–6,4

Omklassificeringar

–4,5

–0,3

–

–4,8

Årets investeringar

–

26,9

55,5

82,4

Årets avskrivningar

–0,3

–31,0

–11,0

–42,2

–

1,3

–

1,3

0,0

55,8

44,5

100,3

Anskaffningsvärde

–

110,9

55,5

166,3

Ackumulerade avskrivningar

–

–54,8

–11,2

–65,9

Ackumulerade nedskrivningar

–

–0,3

–

–0,3

Redovisat värde 31 dec 2016

0

55,8

44,3

100,1

Ingående redovisat värde

–

55,8

44,3

100,1

Ökning genom rörelseförvärv

–

39,6

23,7

63,4

Avyttring av rörelse

–

0,0

0,0

0,0

Avyttringar och utrangeringar

–

–7,7

0,0

–7,7

Omklassificeringar

–

–4,2

3,9

–0,3

Årets investeringar

–

28,8

45,4

74,3

Årets avskrivningar

–

–29,6

–30,6

–60,1

Årets nedskrivningar

–

–0,2

0,0

–0,2

Årets omräkningsdifferenser

–

–0,0

0,0

–0,0

Avyttring av rörelse

Årets omräkningsdifferenser
Utgående redovisat värde

Räkenskapsåret 2017

Utgående redovisat värde

–

82,5

86,8

169,3

Anskaffningsvärde

–

167,4

128,5

295,9

Ackumulerade avskrivningar

–

–84,4

–41,7

–126,1

Ackumulerade nedskrivningar

–

–0,5

0,0

–0,5

Redovisat värde 31 dec 2017

–

82,5

86,8

169,3
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11 Materiella anläggningstillgångar, forts
Byggnader
och mark

Inventarier

Leasade
tillgångar

Summa

82,5

86,8

169,3

8,2

0,0

8,2

Avyttringar och utrangeringar

–1,6

–13,1

–14,7

Årets investeringar

14,2

60,4

74,7

Årets avskrivningar

–28,0

–37,9

–65,9

MSEK

Räkenskapsåret 2018
Ingående redovisat värde
Ökning genom rörelseförvärv

Årets omräkningsdifferenser
Utgående redovisat värde
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde 31 dec 2018

1,6

0,0

1,6

76,9

96,1

173,1

189,8

175,8

365,6

–112,3

–79,7

–192,0

–0,5

0,0

–0,5

76,9

96,1

173,1

Leasade tillgångar avser bilar som används i taxiverksamhet med 91,6 (82,2) tkr. Resterande belopp om 4,5 (4,6) tkr
avser främst tjänstebilar.

Not

12 Övriga finansiella tillgångar

MSEK

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Andra långfristiga fordringar

9,7

0,3

0,0

Andra långfristiga värdepappersinnehav

0,7

0,7

0,0

10,4

0,9

0,0

Ingående balans

0,9

0,0

1,7

Ökning genom rörelseförvärv

2,4

0,2

0,9

Avtal om ett framtida förvärv av Norrtälje Taxi

7,0

Total

Avyttring
Utgående balans

10,4

0,7
0,0

–2,5

0,9

0,0

Andra långfristiga fordringar avser förskott avseende kommande förvärv av Norrtälje Taxi AB på 7 MSEK och resterande avser
hyresdepositioner.
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13 Uppskjuten skatt

Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan.
Uppskjutna skatteskulder, per 31 december 2016

MSEK

Ingående balans
Redovisat i
resultaträkningen

Uppskjutna skattefordringar, per 31 december 2016

Obeskattade
reserver

Övriga immateriella tillgångar
exkl goodwill

Summa

MSEK

–28,5

–120,1

–148,6

3,9

25,8

Skattemässiga
underskott

Övrigt

Summa

Ingående balans

29,3

1,3

30,5

29,7

Redovisat i
resultaträkningen

–15,1

–0,8

–15,9

Ökning genom
rörelseförvärv

0,7

–

0,7

Valutakurs
differenser

0,5

–

0,5

15,3

0,5

15,8

Ökning genom
rörelseförvärv

–2,8

–6,9

–9,7

Avyttring av
dotterföretag

–

2,5

2,5

–1,7

0,3

–1,4

–29,1

–98,3

–127,5

Omklassificering
Summa

Uppskjutna skatteskulder, per 31 december 2017

Summa
Total uppskjuten
skatt 2016

Uppskjutna skattefordringar, per 31 december 2017

Obeskattade
reserver

Övriga immateriella tillgångar
exkl goodwill

Summa

MSEK

Ingående balans

–29,1

–98,3

–127,5

Redovisat i
resultaträkningen

12,9

25,7

MSEK

Ökning genom
rörelseförvärv

0,0

–3,4

Skattemässiga
underskott

Övrigt

Summa

Ingående balans

15,3

0,5

15,8

38,6

Redovisat i
resultaträkningen

–10,2

0,0

–10,2

–3,4

Ökning genom
rörelseförvärv

0,0

0,0

0,0

Avyttring av dotterföretag

0,0

0,0

Omklassificering

0,0

0,0

–16,2

–76,0

–92,2

Summa

0,0

Valutakurs
differenser

0,7

0,0

0,7

0,0

Summa

5,9

0,5

6,3

Uppskjutna skatteskulder, per 31 december 2018

MSEK

Ingående balans
Redovisat i
resultaträkningen

Total uppskjuten
skatt 2017

Obeskattade
reserver

Summa

–16,2

–76,0

–92,2

–6,0

29,0

23,0

Skattemässiga
underskott

Övrigt

Summa

Ingående balans

5,9

0,5

6,3

Redovisat i
resultaträkningen

–0,8

1,2

0,4

MSEK

0,0

Ökning genom
rörelseförvärv

Avyttring av
dotterföretag

0,0

Valutakurs
differenser

0,1

Omklassificering 1)
Summa

–22

–85,9

Uppskjutna skattefordringar, per 31 december 2018

Övriga immateriella tillgångar
exkl goodwill

Ökning genom
rörelseförvärv

Valutakurs
differenser

–111,7

–0,7

–0,6

–14,6

–14,6

–62

–84,5

0,0
0,1

Omklassificering
Summa

5,2

Total uppskjuten
skatt 2018

0,1
2,4

2,4

4,1

9,3
–75,2

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. De skattemässiga underskottsavdragen i Sverige uppgår till 0 (1,0) MSEK, varav
skatteeffekt 0 (0,2) MSEK, och de skattemässiga underskottsavdragen i Norge uppgår till 23,0 (24,3) MSEK varav skatteeffekt 5,0 (5,8)
MSEK och bedöms att kunna utnyttjas successivt under de kommande räkenskapsåren.
De finns inga väsentliga ej redovisade skattemässiga underskott i koncernen. Samtliga skattemässiga underskott är nettoredovisade.
1) Omklassificering avser från 2018 bruttoredovisad uppskjuten skatt, som tidigare år redovisats bland de immateriella tillgångarna.
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14 Finansiella instrument per kategori

I nedanstående tabell presenteras koncernens finansiella tillgångar och skulder, upptagna till redovisat värde respektive verkligt
värde, klassificerade i kategorierna enligt IFRS 9. Koncernens finansiella tillgångar och skulder för jämförelseåren 2017 och 2016
presenteras enligt IAS 39 klassificeringskategorier.
Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 31 dec 2018

Tillgångar i balansräkningen
MSEK

Finansiella tillgångar/
skulder värderade
till verkligt värde via
resultatet

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Finansiella tillgångar/
skulder värderade till
upplupet anskaffningsvärde

0,7

Andra långfristiga fordringar

Summa
redovisat
värde

Summa
verkligt
värde

0,7

0,7

9,7

9,7

9,7

264,2

264,2

264,2

Övriga fordringar

57,8

57,8

57,8

Avtalstillgångar

53,6

53,6

53,6

Likvida medel

85,3

85,3

85,3

470,6

471,3

471,3

Kundfordringar

Summa

0,7

Skulder i balansräkningen
MSEK

Skulder till kreditinstitut
Obligationslån
Skulder för finansiell leasing
Leverantörsskulder
Villkorade köpeskillingar (värderingsnivå 3)

14,3

Summa

14,3

43,7

43,7

43,7

1 539,5

1 539,5

1 539,5

97,6

97,6

97,6

106,9

106,9

106,9

14,3

14,3

1 802,0

1 802,0

1 787,7

Tillgångarnas maximala kreditrisk utgörs av nettobeloppen av de redovisade värdena i tabellen ovan. Koncernen har inte erhållit några
ställda säkerheter för de finansiella nettotillgångarna.
Villkoren för de villkorade köpeskillingarna har framförallt karaktären av garantier att verksamheten som förvärvats motsvarar säljarens beskrivningar, förutom köpeskilling avseende cirka 7 MSEK som är även är beroende av att vissa resultatmått uppfylls för att utfalla.
Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 31 dec 2017
Tillgångar i balansräkningen
MSEK

Tillgångar värderade
till verkligt värde via
resultaträkningen

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Låneoch kundfordringar

Summa
redovisat
värde

Summa
verkligt
värde

0,7

0,7

0,7

0,3

0,3

0,3

289,5

289,5

289,5

Övriga fordringar

78,9

78,9

78,9

Avtalstillgångar

53,0

53,0

53,0

Likvida medel

90,5

90,5

90,5

0,0

512,9

512,9

512,9

Skulder värderade
till verkligt värde via
resultaträkningen

Övriga
finansiella skulder

Summa
redovisat
värde

Summa
verkligt
värde

15,5

15,5

15,5

Kundfordringar

Summa
Skulder i balansräkningen
MSEK

Skulder till kreditinstitut
Obligationslån

1 532,6

1 532,6

1 532,6

Skulder för finansiell leasing

91,7

91,7

91,7

Leverantörsskulder

91,2

91,2

91,2

Villkorade köpeskillingar (värderingsnivå 3)

84,7

0,0

84,7

84,7

Summa

84,7

1 731,0

1 815,7

1 815,7

Tillgångarnas maximala kreditrisk utgörs av nettobeloppen av de redovisade värdena i tabellen ovan. Koncernen har inte erhållit några
ställda säkerheter för de finansiella nettotillgångarna.
Villkoren för de villkorade köpeskillingarna har framförallt karaktären av garantier att verksamheten som förvärvats motsvarar säljarens beskrivningar.
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14 Finansiella instrument per kategori

Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 31 dec 2016
Tillgångar värderade
till verkligt värde via
resultaträkningen

Tillgångar i balansräkningen
MSEK

Kundfordringar

Låneoch kundfordringar

Summa
redovisat
värde

Summa
verkligt
värde

193,3

193,3

193,3

Övriga fordringar

65,1

65,1

65,1

Avtalstillgångar

54,3

54,3

54,3

Likvida medel

112,6

112,6

112,6

0,0

425,3

425,3

425,3

Skulder värderade
till verkligt värde via
resultaträkningen

Övriga
finansiella skulder

Summa
redovisat
värde

Summa
verkligt
värde

Skulder till kreditinstitut

984,5

984,5

984,5

Obligationslån

323,9

323,9

323,9

Summa
Skulder i balansräkningen
MSEK

Skulder för finansiell leasing
Leverantörsskulder
Villkorade köpeskillingar

42,9

Summa

42,9

44,1

44,1

44,1

100,3

100,3

100,3

42,9

42,9

1 495,7

1 495,7

1 452,7

Tillgångarnas maximala kreditrisk utgörs av nettobeloppen av de redovisade värdena i tabellen ovan. Koncernen har inte erhållit några
ställda säkerheter för de finansiella nettotillgångarna.
Villkoren för de villkorade köpeskillingarna har framförallt karaktären av garantier att verksamheten som förvärvats motsvarar säljarens beskrivningar.

Not

15 Varulager

Tillgångar i balansräkningen
31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Färdiga varor och
handelsvaror

4,0

8,8

4,0

Totalt

4,0

8,8

4,0

MSEK

Not

16 Kundfordringar

MSEK

Kundfordringar
Minus: reservering för
förväntade kreditförluster
Kundfordringar –
netto

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

271,5

299,2

201,7

–7,2

–9,7

-8,4

264,2

289,5

193,3

Fordringar utgörs i huvudsak av kundfordringar för vilka koncernen valt att tillämpa den förenklade metoden för redovisning
av förväntade kreditförluster. Detta innebär att förväntade
kreditförluster reserveras för återstående löptid, vilken förväntas
understiga ett år för samtliga fordringar. Cabonline tillämpar en
ratingbaserad metod i kombination med annan känd information
och framåtblickande faktorer för bedömning av förväntade
kreditförluster utifrån sannolikhet för fallissemang, förväntad
förlust samt exponering vid fallissemang. Cabonline har definierat
fallissemang som då betalning av fordran är 90 dagar försenad
eller mer, eller om andra faktorer som indikerar att betalningsin-
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16 Kundfordringar fortsättning

Not

ställelse föreligger. Cabonline segmenterar sina kundfordringar
baserat på motpart: fordringar på kommuner/landsting samt
övriga fordringar. Kunderna i respektive grupp har likartade riskprofiler, varför kreditrisken initialt bedöms kollektivt för samtliga
kunder i respektive grupp. Huvuddelen av koncernens kundfordringar har motparten kommuner/landsting, med hög kreditvärdighet vilket innebär att risken för kreditförluster anses vara
oväsentlig. Koncernen har därför inte gjort någon reservering för
förväntade kreditförluster på ej förfallna fordringar. Eventuella
större enskilda fordringar samt förfalla fordringar bedöms enskilt.
Koncernen skriver bort en fordran när det inte längre finns någon
förväntan på att erhålla betalning och då aktiva åtgärder för att
erhålla betalning har avslutats.
Reservering för förväntade kreditförluster enligt förenklad
metod omfattar även avtalstillgångar.
Väsentlig ökning av kreditrisk har per balansdagen inte
bedömts föreligga för någon finansiell tillgång som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde.
Per den 31 december 2018 uppgår redovisade kundfordringar
efter avdrag för förväntade kreditförluster till 264,2 (289,5)
MSEK, åldersanalysen av dessa är som följer:
31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

202,3

234,4

170,3

Förfallna 1-30 dagar

45,2

40,6

9,5

Förfallna 31-60 dagar

7,0

2,2

4,0

Förfallna 61-90 dagar

2,1

0,0

0,0

Förfallna över 90 dagar

7,5

12,3

9,4

264,2

289,5

193,3

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

SEK

199,2

206,6

152,7

NOK

42,6

54,8

40,5

EUR

22,4

28,1

0,0

0,0

264,2

289,5

MSEK

Ej förfallet

Summa
MSEK

Andra valutor
Summa

193,3

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra
kundfordringar ingår i posten Övriga externa kostnader i resultat
räkningen. Förändringar i reserven för förväntade kreditförluster
är som följer:
31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Ingående redovisat
värde

9,7

8,4

3,5

Förvärvade osäkra
fordringar

0,0

0,0

0,0

Reservering för osäkra
fordringar

2,2

1,6

6,2

Fordringar som skrivits
bort under året som ej
indrivningsbara

–4,6

–0,3

–1,2

Utgående redovisat
värde

7,2

9,7

8,4

MSEK

76

17 F örutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Förutbetalda serviceavgifter

1,9

3,0

1,1

Förutbetalda hyror

8,4

4,8

4,7

Övriga förutbetalda
kostnader

12,9

26,3

23,3

Avtalstillgångar

53,6

53,0

54,3

Summa

76,8

87,1

83,4

MSEK

Reservering för förväntade kreditförluster för avtalstillgångar
sker i enlighet med beskrivning i not 16.

Not

18 L ikvida medel
31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Banktillgodohavanden

85,3

90,5

112,6

Likvida medel

85,3

90,5

112,6

MSEK

Av banktillgodohavanden utgörs 1,0 (4,3) MSEK av pantsatta
banktillgodohavanden.
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Not

19 Aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital och reserver
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Resever

Summa

355 568

3,6

352,0

0,3

355,9

0

0,0

33,5

0,8

34,3

355 568

3,6

385,5

1,1

390,1

3,2

3,2

355 568

3,6

385,5

4,3

393,3

Antal aktier
(tusental)

Per 31 december 2016
Tillkommande under året
Per 31 december 2017
Tillkommande under året
Per 31 december 2018

MSEK

Årets resultat
Utdelning/ränta
preferensaktier
Periodens
resultat hänförligt stamaktier

2018

2017

2016

–213,7

–73,0

–75,6

–48,0

–48,0

–48,0

–261,7

–121,0

–123,6

Antal aktier A

33 779 007

33 779 007

33 779 007

Antal aktier B

1 777 842

1 777 842

1 777 842

Antal utestående stamaktier

35 556 849

35 556 849

35 556 849

Resultat per aktie
före utspädning,
sek

–7,36

–3,40

–3,48

Resultat per aktie
efter utspädning,
sek

–7,36

–3,40

–3,48

Not

Aktiekapital består av 33 779 007 A-aktier, 1 777 842 B-aktier
och 320 011 644 Preferensaktier med ett kvotvärde på 0,01 kr
per aktie. A-aktierna har två röster medan B-aktierna och Preferensaktierna har en röst. Preferensaktier ska, framför stam
aktierna (A- och B-aktier), ha företrädesrätt till en ackumulerad
årlig utdelning per aktie, i den mån utdelning lämnas, motsvarande
femton (15) procent av anskaffningsvärdet per preferensaktie
och år till och med år 2025. Den inneboende uppräknade räntan
avseende preferensaktierna uppgår till 179,0 (131,0) MSEK per
balansdagen. Preferensaktiernas rätt till framtida utdelning är
179,0 (131,0) MSEK.

20 R äntebärande skulder

MSEK

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Långfristiga ränte
bärande skulder
Skulder till kreditinstitut
Obligationslån
Transaktionskostnader
för upptagande av skulder till kreditinstitut
Säljarrevers
Skulder för finansiell
leasing
Total långfristig
upplåning

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Skulder till kreditinstitut

29,2

15,5

19,2

Skulder för finansiell
leasing

43,5

31,7

17,4

Total kortfristig
upplåning

72,7

47,2

36,7

1 679,2

1 639,8

1 352,4

MSEK

Kortfristiga ränte
bärande skulder
13,0

0,0

1 002,0

1 550,0

1 550,0

–

–10,5

–17,4

–36,8

0,0

0,0

323,9

54,1

60,0

26,7

1 606,5

1 592,6

1 315,8

Skulderna för företagsobligationen som gavs ut under 2017 löper
fram till 2020 med rörlig ränta där den genomsnittliga ränta under
2018 har varit 5,5 procent (5,5). Räntan är beroende av STIBOR
och sätts i 3-månadersintervall. Säkerhet för obligationen utgörs

Summa totala räntebärande skulder

av koncernens aktieinnehav i dotterbolag, företagsinteckningar,
driftstillbehör samt varumärken. Obligationen är noterad på Corporate Bond List hos Nasdaq S
 tockholm Aktiebolag. Obligationen
heter CABONLINE 001.
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20 R äntebärande skulder, forts
31 dec 2018

MSEK

Skulder till kreditinstitut
Obligationslån
Säljarrevers
Skulder för finansiell leasing
Summa

31 dec 2017

31 dec 2016

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

42,2

42,2

15,5

15,5

984,5

1 205,2

1 539,5

1 539,5

1 532,6

1 532,6

0,0

0,0

0,0

0,0

323,9

560,2

97,6

97,6

91,7

91,7

44,1

46,2

1 679,2

1679,2

1 639,8

1 639,8

1 352,4

1 811,5

Det verkliga värdet på den finansiella leasingskulden baseras på
diskonterade kassaflöden med en ränta i enlighet med angiven
ränta för respektive leasingkontrakt, i andra fall baserad på låneräntan och är i nivå 2 i verkligt värdehierarkin. Det verkliga värdet
avseende obligationslånet baseras på kursen på balansdagen
vilket är nivå 1 i verkligt värdehierarkin.
Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess
redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Koncernens exponering, avseende upplåning, för förändringar i
ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling är
vid rapportperiodens slut följande:

Checkräkningskredit

Summa

6 månader eller mindre
Mer än 6 månader

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

1 679,2

1 639,8

1 352,4

0,0

0,0

0,0

1 679,2

1 639,8

1 352,4

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Personalrelaterade kostnader

53,0

75,5

36,9

Upplupna transportkostnader

260,0

310,0

269,6

77,5

101,7

62,8

6,6

8,9

19,1

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 200 (200) MSEK och per
31 dec 2018 utnyttjades 29,2 (0) MSEK.

Not

21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

MSEK

Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Summa

Not

4,5

4,5

19,8

401,5

500,7

408,3

2018

2017

2016

156,2

138,9

132,6

66,6

60,1

42,4

22 Ö vriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm
MSEK

Avskrivningar på immateriella tillgångar
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar

151,8

Resultat försäljning av dotterföretag

–3,1

Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar
Resultat från andelar i intresseföretag
Andra ej likviditetspåverkande resultatposter
Summa

78

374,7

0,1

–0,2

–0,5

–1,6

0,5

–8,0

199,2

162,1

Noter

CABONLINE – ÅRSREDOVISNING 2018

Not

23 D otterföretag

Om inget annat anges, har de ett aktiekapital enbart bestående
av stamaktier som innehas direkt av koncernen, och ägarandelen
är densamma som röstandelen. Samtliga dotterföretag konsoli-

deras i koncernen. Rösträttsandelen i de dotterföretag som ägs
direkt av moderföretaget skiljer sig inte från den ägda andelen
stamaktier

Dotterföretag 31 dec 2018
Org nr

Säte

Ägarandel & rösträtt

559002-7156
559033-9726

Stockholm
Stockholm

100%

Ixat Group Holding AB

559004-5091

Stockholm

100%

Ixat Holding AB

559002-7149

Stockholm

100%

556552-1183

Stockholm

100%

556378-7984

Stockholm

100%

556260-6060

Stockholm

100%

40003738473

Riga, Latvia

100%

556425-0859

Göteborg

100%

556139-9477

Uddevalla

100%

556977-9282

Uddevalla

100%

556426-2847

Jönköping

100%

MSEK

Cabonline Group Holding AB (publ)
Cabonline Finance 1 AB

Cabonline Group AB
Cabonline Stockholm AB
Taxi Kurir i Stockholm Aktiebolag
Taxi Kurir Latvia SIA
Cabonline Region Väst AB
Taxi Väst Aktiebolag
Fyrbodals Taxitransporter AB
Taxi Jönköping Aktiebolag
Cabonline Region Syd AB

556391-2681

Malmö

100%

Rossing Transport AB

556667-3728

Halmstad

100%

Taxi Laholm Aktiebolag

556289-2355

Halmstad

100%

556264-9706

Halmstad

56,36%

Taxi Skåne AB

Taxi Halland Aktiebolag

556449-8615

Lund

100%

Taxi Helsingborg Aktiebolag

556103-6913

Helsingborg

100%

556443-4347

Uppsala

100%

Cabonline Region Mitt AB
Taxi Stor & Liten i Gävle Aktiebolag

556422-8384

Gävle

100%

Örebro Läns Taxi AB

556353-8627

Örebro

100%

978655521

Oslo, Norway

100%

NorgesTaxi Oslo AS

980403084

Oslo, Norway

100%

NorgesTaxi Stavanger AS

957944493

Stavanger, Norway

100%

NorgesTaxi Trondheim AS

980650170

Trondheim, Norway

100%

NorgesTaxi Bergen AS

979647611

Bergen, Norway

100%

NorgesTaxi Buskerud AS

985336210

Kongsberg, Norway

100%
100%

NorgesTaxi AS

Cabonline AS

894887192

Oslo, Norway

556470-1919

Stockholm

100%

556277-7556

Umeå

90,52%

TOPCAB i Stockholm AB

556673-4355

Stockholm

100%

Cabonline Technologies AB

556495-5820

Stockholm

100%

Digitax Sverige AB

556703-3195

Stockholm

100%

Rust Cab 2 AB

556693-0789

Stockholm

100%

Rust Cab 1 AB

556469-5350

Stockholm

100%

Cabonline Region Norr AB

Sverigetaxi i Stockholm AB
Norrland - Dala Taxi Förvaltning AB

559002-3247

Umeå

100%

Taxipass Card Service AB

556873-0658

Umeå

100%

Umeå Taxi Åkeri AB

556269-0320

Umeå

100%

Teknikbas Umeå Uppsala AB

556829-6056

Umeå

50%

Tärnaby Ambulans Aktiebolag

556450-9916

Umeå

100%

556222-4328

Umeå

65,81%

Cabonline Finance 2 AB

559033-9817

Stockholm

100%

Svetax Invest Aktiebolag

Västerbottens Taxi Aktiebolag

556289-9590

Stockholm

100%

Svetax Taxiförsäkring AB

556657-1674

Stockholm

84,78%

Flygtaxi Sverige AB

556329-3074

Stockholm

100%
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23 D otterföretag, forts

Dotterföretag 31 dec 2018
MSEK

Sverigetaxi Service AB

Säte

Ägarandel & rösträtt

556761-3814

Stockholm

80,05%

Taxi Västernorrland Aktiebolag

556233-9084

Sundsvall

98,13%

Taxi Direkt 711711 AB

556135-5131

Uppsala

100%

TÅGTAXI SVERIGE AB

556894-5579

Stockholm

100%

Cabonline Finland OY

2788104-7

Helsinki

100%

2840640-8

Helsinki

100%

Helsingin Kuljettajakoulu Oy

0709068-6

Helsinki

100%

Stadin Taksinkuljettajat Oy

1807437-4

Helsinki

100%

Stadin Henkilökuljettajat Oy

0362755-4

Helsinki

100%

Tilaus 24 h Oy

2113556-1

Helsinki

100%

Kovanen Taxi Oy

0587604-4

Helsinki

100%

Autopalvelu Kovanen

0551808-7

Helsinki

100%

Kovanen Yhtiöt OY

Taxista Oy

80

Org nr

208573-87

Helsinki

100%

Oy Taxia AB

0522903-1

Helsinki

100%

Inva-Taksi OY

0223911-1

Helsinki

100%

Mankkaan Taksi Oy

1832871-7

Helsinki

100%

Kuljetusliike Kajander Oy

0591121-7

Helsinki

100%

Mankkaan Taksihuolto Oy

2168683-0

Helsinki

100%

1231 Taxi Helsinki Oy

2709113-3

Helsinki

100%

Cab Dilen Oy

2641611-9

Helsinki

100%

Fp Taksi Oy

2634863-8

Helsinki

100%

Jakive-74 Oy

2812981-8

Helsinki

100%

Jk Taksilog Oy

2400843-7

Helsinki

100%

Kuljetus Pasi Aalto Oy

1812282-3

Helsinki

100%

Seppo Tilhe Oy

2322667-8

Helsinki

100%

Taksipalvelu S.h 520 Oy

2617772-8

Helsinki

100%

Taksi E 161 Oy

2253392-4

Helsinki

100%

Taksi- Ja Tilausliikenne Hanhiranta Oy

2420785-8

Helsinki

100%

Taxi350 Oy

2685665-9

Helsinki

100%

Taxi-Klabbari Oy

1104668-8

Helsinki

100%

Tegant Oy

2768723-6

Helsinki

100%

Th-Taksipalvelu Oy

2803258-1

Helsinki

100%

Trans 73 Oy

2510321-7

Helsinki

100%

Ts Taksi Oy

2374698-0

Helsinki

100%

Vmj-Tilausajot Oy

2655336-7

Helsinki

100%
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Not

24 Leasing

Koncernen hyr ett antal lokaler för kontor och lager enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna varierar
mellan 1 och 5 år och de flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift.
Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för ickeuppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer:

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Inom 1 år

25,6

29,7

20,6

Mellan 1 och 5 år

58,6

66,3

56,0

Mer än 5 år

13,2

18,9

0,2

Summa

97,4

114,9

76,7

MSEK

Övriga externa kostnader har belastats med 24,1 (36,6) MSEK avseende operationell leasing, huvudsakligen avseende hyra av lokaler.
Koncernen har under 2018 haft intäkter om 28,2 MSEK från operationell uthyrning av bilar till transportörer. Från 2019 kommer
denna uthyrning att klassificeras som finansiell uthyrning, se avsnitt om IFRS 16 i not 1.
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25 Rörelseförvärv

Nedanstående tabell sammanfattar förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas på förvärvsdagen för de rörelseförvärv
som skett samt påverkan på likvida medel av dessa.
Förvärvade identifierbara tillgångar och skulder
2018

2017

2016

Sverige

Finland

Totalt

Sverige

Finland

Totalt

Sverige/
Totalt

Immateriella
anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

17,1

17,1

32,9

Materiella
anläggningstillgångar

0,0

8,2

8,2

3,6

37,3

40,9

3,8

Finansiella
anläggningstillgångar

0,0

2,3

2,3

0,1

0,2

0,4

0,9

Rörelsefordringar

7,6

18,4

26,0

30,7

37,6

68,3

39,1

Likvida medel

6,3

10,9

17,2

16,7

7,1

23,8

65,4

13,9

39,9

53,7

51,1

99,4

150,5

142,0

MSEK

Summa tillgångar
Uppskjutna skatteskulder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–9,2

Skulder till kreditinstitut

0,0

11,1

11,1

–0,2

–18,0

–18,2

–2,6

Rörelseskulder

8,9

13,8

22,6

–39,8

–54,6

–94,5

–72,5

–8,9

–24,9

–33,7

–40,0

–72,6

–112,6

–84,3

Summa förvärvade
identifierbara
nettotillgångar

5,0

15,0

20,0

11,1

26,8

37,9

57,7

Goodwill

1,5

6,5

8,0

0,0

198,8

198,8

62,6

Varumärken

0,0

0,0

0,0

0,0

64,7

64,7

0,0

Avtal med transportörer

0,0

0,0

0,0

15,3

0,0

15,3

0,0

–6,5

–21,5

–28,0

–24,0

–277,5

–301,5

–47,5

Summa skulder
och avsättningar

Total köpeskilling
varav tilläggsköpeskilling

1,5

7,3

8,8

11,0

66,3

77,3

8,5

Förvärvade likvida medel

6,3

10,9

17,2

16,7

7,1

23,8

65,4

Summa påverkan på
likvida medel per
31 dec 2018

1,3

–3,2

–1,9

3,7

–204,1

–200,5

26,4

Förvärvade rörelsefordringar uppgår till 26,0 MSEK, vilka i allt väsentligt bedöms bli reglerade. Ingen del av goodwillen är skattemässigt
avdragsgill.
Under året har koncernen genomfört förvärv 100 procent av aktierna Taxia OY, Autopalvelu Kovanen Oy samt ytterligare 17 bolag i
segmentet Finland samt 100 procent av Taxi 10 000 i segmentet Sverige.
Förvärven i Finland ingår i koncernen från den 2 juli 2018 och Taxi 10 000 från den 1 september 2018. Förvärven har bidragit till
nettoomsättning med 68 MSEK och EBITDA med –5 MSEK. Om bolagen hade ägts under hela året hade de bidragit till nettoomsättningen med 164 MSEK samt till EBITDA med –6 MSEK. Villkoren för de villkorade köpeskillingarna har karaktären av garantier att verksamheten som förvärvats motsvarar säljarens beskrivningar, förutom köpeskilling avseende cirka7 MSEK som även är beroende av att vissa
resultatmått uppfylls för att utfalla, de förväntas utfalla till fullt reserverat belopp.

Förvärv 2017
Cabonline förvärvade 100 procent av aktierna i Örebro Läns Taxi AB, Transportcentrum i Mellansverige AB och Taxi 100 150 i Örebro AB
den 5 mars 2017. Bolagen bidrar med 81,3 MSEK i extern nettoomsättning och 2,0 MSEK i rörelseresultat under 2017.
Cabonline förvärvade 100 procent av aktierna i Kovanen Taksi OY och Mankkaan Taksi OY med dotterbolag via dotterbolaget Cabonline Finland OY den 30 juni 2017.
Cabonline förvärvade 100 procent av aktierna den 31 juli 2017. Sammanlagt bidrar förvärven i Finland (Kovanen Taksi OY, Mankkaan
Taksi OY samt Inva-Taxi OY med dotterbolag) med 161 298 tkr i extern nettoomsättning och 4 123 tkr i rörelseresultat under 2017.
Cabonline förvärvade 100 procent av aktierna i Taxi Väst AB och Fyrbodal Taxitransport AB, samt 55 procent av aktierna i Redo AB
den 14 december 2017.
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Not

26 A vyttring av rörelse

Inga avyttringar har skett under räkenskapsåret.

Not

27 T ransaktioner med närstående

Riskkapitalfonden H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P. äger 93 procent av aktierna i Cabonline Group Holding AB och har bestämmande
inflytande över koncernen. Resterande 7 procent ägs av styrelse och ledning. Andra närstående parter är samtliga dotterbolag inom
koncernen samt ledande befattningshavare i koncernen, det vill säga. styrelsen och företagsledningen, samt dess familjemedlemmar.
Under året har koncernen köpt in tjänster från H.I.G Capital om 18,0 (15,8) MSEK. Bolaget har också ett avtal med HIG som ger huvudägaren en viss transaktionsersättning vid en försäljning eller liknande av Bolaget. Koncernen har även köpt in tjänster via konsultavtal
av styrelseordförande Jon Risfelt om 734 (394) samt av styrelseledamot Anna Söderblom om 41 (–) tkr. Inga liknande konsultavtal finns
från 2019.

Not

28 S tällda säkerheter

MSEK

Företagsinteckning
Pantsatta bankmedel
Pantsatta aktier i dotterföretag
Pantsatta driftstillbehör och vagnpark
Totalt

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

52.2

53,2

74,2

1.0

4,3

0,0

508.2

1 011,4

915,1

7.1

0,7

0,0

575.5

1 069,6

989,4

Koncernen har som säkerhet för obligationen och revolverande kreditfacilitet pantsatt sina aktier i dotterbolagen Ixat Group Holding
AB, Cabonline Finance 1 AB, Ixat Holding AB, Cabonline Group AB, Cabonline Stockholm AB,, Svetax Invest AB, Sverigetaxi i Stockholm
AB, Cabonline Technologies AB, Taxi Kurir i Stockholm Aktiebolag, Flygtaxi Sverige AB, NorgesTaxi AS, NorgesTaxi Oslo AS och NorgesTaxi Bergen AS.
Koncernen har även pantsatt samtliga driftstillbehör i Norgestaxi AS, Norgestaxi Oslo AS och Norgestaxi bergen AS.
Pantsatta varumärken är Taxikurir, Taxi Skåne, 020202020, Taxi card och TaxiFörarnas Yrkesskola. Varumärkena har inte några
bokförda värden och har inte tagits upp till några belopp.

Not

29 Eventualförpliktelser
31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Övriga borgensåtaganden

0,5

0,5

–

Totalt

0,5

0,5

–

MSEK
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30 F inansiella skulder
Ej kassaflödespåverkande

MSEK

Säljarrevers
Skulder för
finansiell leasing
Skulder till
kreditinstitut
Obligationslån
Summa

31 dec 2016

Kassaflödes
påverkande

Rörelse
förvärv

Finansiell
leasing

Periodisering av
transaktionskostnader

323,9

–323,9

–

–

–

–

44,1

–28,8

26,3

50,2

–

984,5

–984,5

15,5

–

–

1 530,0

–

1 352,4

192,8

41,7

varav
kortfristig

varav
långfristig

91,7

31,5

60,0

–

15,5

15,5

–

2,6

1 532,6

50,2

2,6

1 639,8

31 dec 2017

1 532,6
47,0

1 592,6

31 dec 2018

varav
kortfristig

varav
långfristig

97,6

43,8

53,8

42,2

29,0

13,2

Ej kassaflödespåverkande

31 dec 2017

Kassaflödes
påverkande

Skulder för
finansiell leasing

91,7

–39,7

Skulder till
kreditinstitut

15,5

17,1

MSEK

Obligationslån
Summa

Not

Rörelse
förvärv

Finansiell
leasing

45,6
11,1

1 532,6
1 639,8

–22,6

11,1

45,6

31 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter räkenskapsårets utgång.
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Periodisering av
transaktionskostnader

6,9

1 539,5

6,9

1 679,3

1 539,5
72,7

1 606,5

Noter
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Noter • Moderbolaget
Not

32 M oderbolagets redovisningsprinciper

Grund för rapporternas upprättande

Finansiella instrument

Årsredovisningen för moderföretaget, Cabonline Group
Holding AB (publ), har upprättats i enlighet med Årsredovisnings
lagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 anger
att moderföretaget i sin årsredovisning ska tillämpa International
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU,
i den utsträckning detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen, samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen
anger vilka undantag och tillägg som krävs i förhållande till
IFRS. I moderbolaget tillämpas undantaget i RFR 2 beträffande
leasingavtal vilket innebär att moderbolaget redovisar samtliga
leasingavtal som operationella leasingavtal.
Moderföretaget tillämpar följaktligen de principer som presenteras i koncernredovisningens not 1, med de undantag som anges
nedan. Principerna har tillämpats konsekvent för alla presenterade år.

Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning tillämpas inte reglerna om finansiella instrument enligt IFRS
9 i moderföretaget som juridisk person, utan moderföretaget
tillämpar i enlighet med ÅRL anskaffningsvärdemetoden. I moderföretaget värderas därmed finansiella anläggningstillgångar
till anskaffningsvärde och finansiella omsättningstillgångar
enligt lägsta värdets princip, med tillämpning av nedskrivning
för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 avseende tillgångar
som är skuldinstrument. För övriga finansiella tillgångar baseras
nedskrivning på marknadsvärden.
Moderföretaget tillämpar undantaget att inte värdera
finansiella garantiavtal till förmån för dotter- och intresseföretag
samt joint ventures i enlighet med reglerna i IFRS 9 utan tillämpar
istället principerna för värdering enligt IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.

Uppställningsformer

Nedskrivning av koncerninterna fordringar

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer också
koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som
anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört
med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter
och kostnader och eget kapital.

Moderföretaget tillämpar motsvarande nedskrivningsmetod
som koncernen för förväntade kreditförluster på kortfristiga och
långfristiga fordringar på koncernföretag. Väsentlig ökning av
kreditrisk har per balansdagen inte bedömts föreligga för någon
fordran på koncernföretag. Bedömning har gjorts att förväntade
kreditförluster inte är väsentliga och ingen reservering har därför
redovisats.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader.
När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre
än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar
redovisas i posten Resultat från andelar i koncernföretag.
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33 Koncerninterna intäkter och kostnader

Not

17,3 (0,0) MSEK av rörelsens intäkter avser avtalad ersättning från koncernföretag för utförda lednings- och administrationstjänster.
86,4 (47,8) av ränteintäkterna avser koncerninterna räntor. Bolaget har inte haft några koncerninterna kostnader (0,0).

34 E rsättningar till revisorerna

Not

2018

2017

2016

Revisionsuppdraget

–

–

–

Totalt

–

–

–

Revisionsuppdraget

–

–

0,1

Totalt

–

–

0,1

Totalt

–

–

0,1

Löner och andra ersättningar (varav tantiem)

Sociala
kostnader

Pensionskostnader

VD

2,8

1,1

0,8

(varav tantiem)

0,2

Övriga anställda

0,7

0,3

0,4

Totalt

3,6

1,4

1,2

MSEK

EY

Mazars SET

Kostnad för revision redovisas i dotterbolaget Cabonline Group AB.

35 Löner och ersättningar

Not

Räkenskapsåret 2018
MSEK

År 2016 och 2017 har bolaget inte haft några anställda. Per 31 dec 2018 hade bolaget 2 anställda, en man och en kvinna.

Not

36 R änteintäkter och liknande resultatposter
2018

2017

2016

Ränteintäkter från koncernföretag

86,4

47,8

–

Totalt

86,4

47,8

–

MSEK
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37 R äntekostnader och liknande resultatposter

Not

MSEK

2018

2017

2016

Räntekostnader

–94,0

–66,7

–25,9

Totalt

–94,0

–66,7

–25,9

2018

2017

2016

122,1

182,8

26,5

Not

38 K oncernbidrag

MSEK

Mottagna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

–106,9

Totalt

Not

122,1

75,9

26,5

39 Skatt på årets resultat

MSEK

2018

2017

2016

Aktuell skatt

–16,3

–6,3

–

–3,9

–

–10,2

–

Förändring uppskjuten skatt
Totalt

Not

–16,3

40 A vstämning effektiv skatt
2018

MSEK

Procent

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget

2017
Belopp

Procent

74,2
22%

–16,3

Redovisad effektiv skatt

Procent

46,3
22%

Andra icke-avdragsgilla kostnader
Utnyttjande av tidigare aktiverade underskottsavdrag

2016
Belopp

0,0

–10,2

22%

0,0

–

–22%

0,0

0,0
22%

–16,3

Belopp

–
14%

–10,2

0%

–
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41 A ndelar i koncernföretag

MSEK

Ingående balans

2018

2017

2016

655,7

655,7

655,7

Årets förvärv

–

–

–

Aktieägartillskott

–

–

–

655,7

655,7

655,7

Utgående balans

Organisationsnummer

Säte

Kapitalandel

Antal aktier

Redovisat
värde

Cabonline Finance 1 AB

559033-9726

Stockholm

100%

50 000

0,05

Ixat Group Holding AB

559004-5091

Stockholm

100%

50 000

655,6

MSEK

Per 31 december 2016

Summa

655,7

Per 31 december 2017
Cabonline Finance 1 AB

559033-9726

Stockholm

100%

50 000

0,05

Ixat Group Holding AB

559004-5091

Stockholm

100%

50 000

655,6

Summa

655,7

Per 31 december 2018
Cabonline Finance 1 AB

559033-9726

Stockholm

100%

50 000

Ixat Group Holding AB

559004-5091

Stockholm

100%

50 000

0,05
655,6

Summa

Not

42 L ikvida medel
31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Banktillgodohavanden

–

–

0,1

Likvida medel

–

–

0,1

MSEK
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655,7
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Not

43 A ktiekapital och överkursfond

Fördelning per aktieslag
MSEK

A-aktier

Antal aktier
(tusental)

Antal röster

Aktiekapital

Överkursfond

33 779

67 558

338

33 441

B-aktier

1 778

1 778

18

1 760

320 012

320 012

3 200

316 811

355 568

389 348

3 556

352 012

A-aktier

33 779

67 558

338

33 441

B-aktier

1 778

1 778

18

1 760

Preferensaktier
Per 31 december 2016

Preferensaktier

320 012

320 012

3 200

316 811

355 568

389 348

3 556

352 012

A-aktier

33 779

67 558

338

33 441

B-aktier

1 778

1 778

18

1 760

Per 31 december 2017

Preferensaktier
Per 31 december 2018

320 012

320 012

3 200

316 811

355 568

389 348

3 556

352 012

Aktiekapital består av 33 779 007 A-aktier, 1 777 842 B-aktier och 320 011 644 Preferensaktier med ett kvotvärde på 0,01 kr per
aktie. A-aktierna har två röster medan B-aktierna och Preferensaktierna har en röst. Preferensaktier ska, framför stamaktierna (A- och
B-aktier), ha företrädesrätt till en ackumulerad årlig utdelning per aktie, i den mån utdelning lämnas, motsvarande femton (15) procent
av anskaffningsvärdet per preferensaktie och år till och med år 2025. Den inneboende uppräknade räntan avseende preferensaktierna
uppgår till 179,0 (131,0) MSEK per balansdagen. Preferensaktiernas rätt till framtida utdelning är 179,0 (131,0) MSEK.

Not

44 Långfristiga skulder

MSEK

Ingående balans

31 dec 2018

Not

31 dec 2017

31 dec 2016

45 U pplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

MSEK

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

1 532,6

323,9

–

Upplupen ränta

4,5

4,5

19,8

Upplåning

–

1 532,6

300,0

Styrelsearvode

–

–

0,2

Lösen av tidigare lån

–

–323,9

–

Övriga poster

2,4

0,1

–

Kapitalisering av
upplupen ränta

–

–

23,9

Totalt

6,9

4,6

20,0

Periodiserade
lånekostnader
Utgående balans

6,9

–

–

1 539,5

1 532,6

323,9

Övriga långfristiga skulder avser obligationslån som löper till juni
2020 med rörlig ränta om STIBOR +5,5 procent med STIBOR-golv
på noll procent.
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46 Ställda säkerheter och

Not

eventualförpliktelser

49 Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogade stående vinstmedel,
432 060 402 SEK, disponeras enligt följande:

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

Aktier i dotterföretag

655,7

655,7

Inga

Koncerninterna fordringar

1 886,5

1 692,4

Inga

Balanserat resultat

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Inga

Överkursfond

352 012 808

Årets resultat

57 801 891

MSEK

31 dec 2018

KR

Ställda säkerheter avser obligation och revolverande kreditfacilitet

Summa
Disponeras så att i ny räkning överföres

Not

31 dec 2018

31 dec 2017

31 dec 2016

0

3,9

3,9

Årets utnyttjade underskott

0

–3,9

–

Summa

0

–

3,9

Ingående balans

48 V äsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter räkenskapsårets
utgång.
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432 060 402
432 060 402

47 Uppskjuten skattefordran

MSEK

Not

22 245 703

Not

50 Transaktioner med närstående

Riskkapitalfonden H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P. äger
93 procent av aktierna i Cabonline Group Holding AB och har
bestämmande inflytande över koncernen. Resterande 7 procent
ägs av styrelse och ledning. Andra närstående parter är samtliga
dotterbolag inom koncernen samt ledande befattningshavare i
koncernen, det vill säga. styrelsen och företagsledningen, samt
dess familjemedlemmar. Koncernen har också ett avtal med HIG
som ger huvudägaren en viss transaktionsersättning vid en
försäljning eller liknande av Koncernen. Koncernen har även köpt
in tjänster via konsultavtal av styrelseordförande Jon Risfelt om
734 (394) samt av styrelseledamot Anna Söderblom om 41 (–) tkr.
Inga liknande konsultavtal finns från 2019. Se även not 27.

Styrelsens försäkran
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Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen
för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen
står inför. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen den 3 april 2019. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 24 april 2019.

Jon Risfelt
Styrelseordförande

James Mitchell		
Styrelseledamot		

Anna Söderblom
Styrelseledamot

		
Carl Harring		
Andreas Rosenlew
		Styrelseledamot		 Styrelseledamot

			
			

Peter Viinapuu
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 april 2019
Ernst & Young Aktiebolag

Alexander Hagberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Cabonline Group Holding AB (publ), org nr 559002-7156

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Cabonline Group Holding AB (publ) för räkenskapsåret
2018-01-01 – 2018-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 36 – 91 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU,
och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets
revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014)
artikel 11.

Särskilt betydelsefulla områden

Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns
ansvar i vår rapport om årsredovisningen också inom dessa
områden. Därmed genomfördes revisionsåtgärder som utformats
för att beakta vår bedömning av risk för väsentliga fel i årsredovisningen och koncernredovisningen. Utfallet av vår granskning
och de granskningsåtgärder som genomförts för att behandla de
områden som framgår nedan utgör grunden för vår revisionsberättelse

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla
för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för
den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen
för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga
separata uttalanden om dessa områden. Beskrivningen nedan av
hur revisionen genomfördes inom dessa områden ska läsas i detta
sammanhang
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår
bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses
i Revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits
det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Revisionsberättelse
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Intäktsredovisning
Beskrivning av området

Som framgår av not 3 så har Cabonline tre huvudsakliga
kategorier av intäkter, där transportintäkterna uppgår till ca
5 385,1 mkr och utgör ca 87 % av totala intäkter, avtalsintäkter uppgår till 647,8 mkr och utgör ca 10 % av totala intäkter
och övriga intäkter uppgår till ca 183,9 mkr och utgör ca 3 %
av totala intäkter. Transportintäkter utgörs av intäkter från
utförda transporttjänster och avtalsintäkter utgörs av intäkter
från avtal med de anslutna åkeriföretagen för att dessa ska få
anslutas till koncernens bokningssystem och består i sin tur av
både fasta och rörliga ersättningar. En beskrivning av Cabonlines intäktsredovisning och olika intäktsströmmar framgår
av i not 1 (Koncernens redovisningsprinciper) under rubriken
”Intäktsredovisning” Det finns olika intäktsströmmar och avtalen med kunder och anslutna åkeriföretag är utformade på olika
sätt vilket ökar risken för ej korrekt redovisning.
Cabonline tillämpar huvudmansredovisning, vilket framgår
av avsnittet ”Viktiga uppskattningar för redovisningsändamål” i
not 1, vilket innebär att bruttoredovisning av transportintäkter
och transportkostnader sker. Vi har identifierat intäktsredovisningen som ett område av särskild betydelse då bolagets

intäkter är en väsentlig post som dels består av en stor mängd
transaktioner och dels är hänförliga till kundspecifika avtal.

Hur detta område beaktades i revisionen

Vi har i vår revision granskat att villkoren för intäktsredovisning är uppfyllda. Detta innebär att vi har utvärderat kundens
bedömning avseende huvudmansredovisning. I vår revision
har vi skapat oss en förståelse för och kartlagt transaktionsflödet för transportintäkter och transportkostnader med hjälp
av dataanalys samt utvärderat Cabonlines kontroller för att
hantera risken för fel i redovisningen. Vi har utfört analytisk
substansgranskning av redovisade transportintäkter och
transportkostnader samt rörliga och fasta ersättningar. Vi har
även för ett urval av enskilda intäktstransaktioner verifierat att
dessa har prissatts i enlighet med gällande kundavtal, verifierat
intäktens existens och fullständighet genom avstämning mot
underlag och säkerställt att intäkten redovisats i den period
som Cabonline fullgjort sina åtaganden. Vi har bedömt lämnade
upplysningar i årsredovisningen

Goodwill och aktier i dotterbolag
Beskrivning av området

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 1 693 mkr per
31 december 2018 varav 1 320 mkr utgör Goodwill. Goodwill
utgör totalt sett 55 % av koncernens balansomslutning. Se
vidare i not 10 samt beskrivning av Cabonlines immateriella
tillgångar på sid 56–57. Andelar i koncernföretag uppgår till
656 mkr i moderbolaget per 31 december 2018. Se vidare i
not 41 samt beskrivning av andelar i dotterföretag på sid 85.
Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar livslängd
ska prövas för nedskrivning minst årligen. Cabonline prövar
minst årligen, och vid indikation på värdenedgång, att redovisade
värden inte överstiger tillgångarnas återvinningsvärde. För
aktier i dotterbolag bedöms löpande under året om det finns
indikationer på värdenedgång och om så är fallet beräknas
tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdena för goodwill och aktier i dotterbolag fastställs genom en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden
per kassaflödesgenererande enhet och baseras på förväntat
utfall av ett antal faktorer som grundas på ledningens affärsplaner och prognoser. En beskrivning av nedskrivningstestet
framgår av not 1 (Koncernens redovisningsprinciper) och av
avsnittet ”Goodwill” på sid 56 och ”Viktiga uppskattningar för
redovisningsändamål” på sid 61 för goodwill och av not 32

( Moderbolagets redovisningsprinciper) för andelar i dotter
företag.
Förändringar i ledningens antaganden som ligger till grund
för bedömning av återvinningsvärden såsom framtida kassaflöden, tillväxt, diskonteringsränta och investeringsbehov skulle
kunnat leda till att ett nedskrivningsbehov uppstår. Vi har därför bedömt att värdering av goodwill och aktier i dotterbolag är
ett särskilt betydelsefullt område i revisionen

Hur detta område beaktades i revisionen

Vi har utvärderat och testat ledningens process för att upprätta nedskrivningstest för goodwill och aktier i dotterbolag och
utvärderat framtida prognoser och genomfört känslighetsanalyser på nyckelantaganden.
Vi har med stöd av våra värderingsspecialister granskat
Cabonlines modell och metod för att genomföra nedskrivningstest för goodwill och andelar i koncernföretag samt utvärderat
rimligheten i antaganden om diskonteringsränta, genom att
använda data för jämförbara bolag, och applicerad långsiktig
tillväxt.
Vi har bedömt lämnade upplysningar i årsredovisningen.
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Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–35.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi
har inget att rapportera i det avseendet.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och,
vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits
av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets
finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i års-redovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
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•

•

•

är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
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•

•

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och inne-hållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncern-redovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
av Cabonline Group Holding AB (publ) för räkenskapsåret
2018-01-01 – 2018-12-31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har
följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp
alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka
vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi
vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive
de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och
som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte
lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
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detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 Stockholm, utsågs till
Cabonline Group Holding AB (publ)s revisor av bolagsstämman
den 18 april 2018 och har varit bolagets revisor sedan 21 juni
2016.

Stockholm den 3 april 2019
Ernst & Young AB

Alexander Hagberg
Auktoriserad revisor

96

CABONLINE – ÅRSREDOVISNING 2018

Avstämning alternativa nyckeltal

CABONLINE – ÅRSREDOVISNING 2018

Avstämning alternativa nyckeltal
Rörelsemarginal %

Justerad EBITA
2018

2017

2016

6 216,8
–121,5
–2,0%

5 967,7
50,8
0,9%

5 914,9
20,9
0,4%

MSEK

Intäkter
Rörelseresultat
Rörelsemarginal %

Organisk omsättningstillväxt
MSEK

Intäkter
Förvärvade intäkter
Valutaeffekt från omräkning t jämförelseperiodens valutakurs
Organiska intäkter
Jämförelseperiodens
omsättning
Organisk tillväxt %

2018

2017

6 216,8
–427,0

5 967,7
–315,0

–37,2
5 752,9

–11,5
5 641,2

5 967,7
–3,6%

5 914,9
–4,6%

2016

Justerad EBITDA
Justerad EBITA
H.I.G Capital - strategisk
rådgivning
Förvärvsrelaterade
kostnader
Finansieringsrelaterade
kostnader
Förberedelse inför
ägarförändringar
Omprofiliering
Omstrukturering
Övrigt
Summa jämförelse
störande poster
EBITDA
EBITA

Rörelseresultat
-Avskrivningar på övervärden från förvärv
-Nedskrivning av
goodwill
-Jämförelsestörande
poster
Justerad EBITA
Intäkter
Justerad
EBITA-marginal %

2018

2017

2016

–121,5

50,8

20,9

131,7

116,2

118,8

151,8

0,0

0,0

77,0
239,0

51,3
218,2

55,9
195,5

6 216,8

5 967,7

5 914,9

3,8%

3,7%

3,3%

2018

2017

2016

–121,5

50,8

20,9

91,1

83,0

56,3

131,7

116,2

118,8

151,8
253,2

0,0
249,9

0,0
196,0

6 216,8
4,1%

5 967,7
4,2%

5 914,9
3,3%

EBITDA marginal %
MSEK

Rörelseresultat
-Avskrivningar av
anläggningstillgångar

Jämförelsestörande poster
MSEK

MSEK

2018

2017

2016

330,2
239,0

301,3
218,2

251,8
195,5

–18,0

–15,9

–16,7

–5,3

–9,8

–2,2

0,0

–4,0

–0,6

–28,4
–4,6
–14,8
–5,8

0,0
–1,3
–17,0
–3,4

0,0
–12,7
–16,0
–7,6

–77,0
253,2
162,0

–51,3
249,9
166,9

–55,9
196,0
139,7

2016 års jämförelsestörande poster har minskat med 21 MSEK
pga ändrad definition jämfört med tidigare årsredovisningar.

-Avskrivningar på övervärden från förvärv
-Nedskrivning av
goodwill
EBITDA
Intäkter
EBITDA-marginal %

EBITA marginal %
MSEK

Rörelseresultat
-Avskrivningar på övervärden från förvärv
-Nedskrivning av
goodwill
EBITA
Intäkter
EBITA-marginal %

2018

2017

2016

–121,5

50,8

20,9

131,7

116,2

118,8

151,8
162,0

0,0
166,9

0,0
139,7

6 216,8
2,6%

5 967,7
2,8%

5 914,9
2,4%

Justerad EBITDA
MSEK

Rörelseresultat
-Avskrivningar av anläggningstillgångar
-Avskrivningar på övervärden från förvärv
-Nedskrivning av
goodwill
-Jämförelsestörande
poster
Justerad EBITDA
Intäkter
Justerad
EBITDA-marginal %

2018

2017

2016

–121,5

50,8

20,9

91,1

83,0

56,3

131,7

116,2

118,8

151,8

0,0

0,0

77,0
330,2

51,3
301,3

55,9
251,8

6 216,8

5 967,7

5 914,9

5,3%

5,0%

4,3%
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Periodens resultat exkl avskrivningar på övervärden

Kassaflödesgenerering R12 exkl jämförelsestörande poster

2018

2017

2016

MSEK

Periodens resultat
-Avskrivningar på övervärden från förvärv
-Nedskrivning av
goodwill
Periodens resultat
exkl av- och nedskrivningar på övervärden

-213,7

-73,0

-75,6

131,7

116,2

118,8

151,8

0,0

0,0

69,9

43,2

43,2

Intäkter
Periodens resultat exkl
av- och nedskrivningar
på övervärden, marginal

6 216,8

5 967,7

5 914,9

Justerad EBITDA, R12
-Investeringar CAPEX,
R12
-Betalningar av finansiell
leasing, R12
Kassaflödesgenerering R12 exkl
jämförelsestörande
poster

1,1%

0,7%

0,7%

MSEK

Periodens resultat per aktie exkl avskrivningar på övervärden
MSEK

Periodens resultat
-Avskrivningar på övervärden från förvärv
-Nedskrivning av
goodwill
Periodens resultat
exkl av- och nedskrivningar på övervärden
och goodwill
Antal utestående
stamaktier
Anskaffningsvärde utestående pref aktier
Periodens räntekostnad
preferensaktier, 15%
Årets resultat minskat
med ränta på preferensaktier
Resultat per aktie
exkl av- och nedskrivning på övervärden
och goodwill, före
utspädning, SEK
Resultat per aktie
exkl av- och nedskrivning på övervärden
och goodwill, efter
utspädning, SEK
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Justerad EBITDA, inkl
betalning av finansiell
leasing, R12
Kassaflödesgenerering,
R12 %

2018

2017

2016

MSEK

-73,0

-75,6

131,7

116,2

118,8

Likvida medel
Kortfristiga ränte
bärande fordringar
Långfristiga ränte
bärande skulder
Kortfristiga ränte
bärande skulder
Nettoskuld

69,9
35 556 850

43,2
35 556 850

35 556 850

320,0

320,0

320,0

–48,0

–48,0

–48,0

21,9

–4,8

–4,8

–0,14

–0,14

–45,2

–58,9

–77,7

–39,7

–28,8

–11,2

245,3

213,5

163,0

290,4

272,4

240,7

84,4%

78,4%

67,7%

2018

2017

2016

85,3

90,5

112,6

20,3

0,0

1 606,6

1 592,6

1 315,8

72,7
1 573,7

47,2
1 549,3

36,7
1 239,8

2018

2017

2016

–121,5

50,8

20,9

91,1

83,0

56,3

131,7

116,2

118,8

77,0
330,2

51,3
301,3

55,9
251,8

4,8

5,1

4,9

Rullande 12 månader
Rörelseresultat
-Avskrivningar av anläggningstillgångar
-Avskrivningar på övervärden från förvärv
-Nedskrivning av
goodwill
-Jämförelsestörande
poster
Justerad EBITDA

151,8

–0,14
Nettoskuldsättningsgrad

0,61

2016

251,8

43,2

MSEK

0,61

2017

301,3

Nettoskuldsättningsgrad

-213,7

151,8

2018

330,2

–0,14

Avstämning alternativa nyckeltal
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Definitioner
Alternativa nyckeltal - APM
Information avseende bolagets alternativa nyckeltal finns
på sidorna 97-98.
Antal anställda
Genomsnittligt antal anställda under perioden.
EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av övervärden
hänförliga till förvärv.
EBITA marginal %
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av övervärden
hänförliga till förvärv, i procent av intäkterna.
EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.
EBITDA marginal %
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av
intäkterna.
Intäkter
Transportintäkter, Avtalsintäkter och Övriga intäkter.
Investeringar (CAPEX)
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar
enligt koncernens rapport över kassaflöden.
Justerad EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av övervärden
hänförliga till förvärv, och jämförelsestörande poster.
Justerad EBITA %
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv, och jämförelsestörande poster och i procent av
intäkterna.
Justerad EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och jämförelse
störande poster.
Justerad EBITDA %
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och jämförelse
störande poster i procent av intäkterna.

Kassaflödesgenerering R12, justerat för
jämförelsestörande poster
Rullande 12 månaders justerad EBITDA minskat med CAPEX och
betalningar för finansiell leasing genom rullande 12 månaders
justerad EBITDA.
Köpta transportkostnader
Kostnader för transporttjänster köpta från underleverantör eller
extern ansluten transportör.
Nettoskuld
Likvida medel och räntebärande fordringar minus räntebärande
skulder.
Nettoskuldsättning / justerad EBITDA R12, ggr
Nettoskuld genom rullande 12 månadersjusterad EBITDA.
Organisk tillväxt
Periodens intäkter redovisade till konstant valuta i förhållande till
jämförelseperioden, med avdrag för intäkter i förvärvade bolag,
som inte ingick i jämförelseperioden, i relation till rapporterade
intäkter i jämförelseperioden.
Resultat exklusive avskrivningar på övervärden.
Resultat för perioden med av- och nedskrivningar hänförliga till
övervärden från förvärv återförda.
Rörelsekapital
Summa omsättningstillgångar enligt koncernens balansräkning
minskat summa kortfristiga skulder enligt koncernens balansräkning, det vill säga i beräkningen av rörelsekapitalet ingår likvida
medel i omsättningstillgångar och kortfristiga räntebärande
skulder ingår i kortfristiga skulder.
Resultat före skatt
Resultat efter finansnetto.
Resultat per aktie
Periodens resultat efter skatt och tillkommande räntekostnader/
utdelning för preferensaktier fördelat på utestående antal aktier.
Rörelseresultat
Resultat före finansiella poster och skatt.
Rörelseresultat marginal % (rörelsemarginal)
Resultat före finansiella poster och skatt i procent av intäkterna.
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