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APRIL-JUNI       JANUARI-JUNI 

 

▪ Intäkterna uppgick till 794 MSEK (1 667), en minskning 

med 52%. Organiskt minskade intäkterna med 52,4%. 

▪ Justerad EBITA uppgick till -3 MSEK (47) och mot-

svarande marginal till -0,4% (2,8). 

▪ Rörelseresultatet uppgick till -22 MSEK (-137), 

resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om     

-10 MSEK (-25). 

▪ Periodens resultat uppgick till -70 MSEK (-142). 

▪ Resultat per aktie före och efter utspädning var  

-2,30 SEK (-4,35). 

▪ Periodens kassaflöde uppgick till 75 MSEK (1). 
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    ▪ Intäkterna uppgick till 2 204 MSEK (3 167), en 

minskning med 30%. Organiskt minskade intäkterna 

med 34,1%. 

▪ Justerad EBITA uppgick till 41 MSEK (109) och mot-

svarande marginal till 1,8% (3,4). 

▪ Rörelseresultatet uppgick till -33 MSEK (-128), 

resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om -29 

MSEK (-45). 

▪ Periodens resultat uppgick till -119 MSEK (-154). 

▪ Resultat per aktie före och efter utspädning var  

-4,04 SEK (-5,01). 

▪ Periodens kassaflöde uppgick till 39 MSEK (-7). 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 

▪    Den process som pågått för att omförhandla villkoren i 
Cabonlines säkerställda obligationslån är avslutad med 
nya villkor som gäller från med den 28 juli. Mer 
information finns på Cabonlines hemsida under 
Investerare/Obligation. 

▪ Cabonline ingår avtal om att förvärva Ring Taxi i Ålesund 
och stärker därmed sin närvaro i nordvästra Norge. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

     
 

Koncernen i sammandrag 
 

 
 

*Alternativa nyckeltal, APM, se härledning och definitioner på sidorna 23–28. 

 

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun % Jan-Jun Jan-Jun % Jan-Dec

Intäkter 794 1 667 -52% 2 204 3 167 -30% 6 490

  -varav Transportintäkter 643 1 466 -56% 1 864 2 775 -33% 5 691

Organisk tillväxt %
* -52,4% -4,7% - -34,1% -5,3% - -2,9%

Justerad EBITDA * 23 71 -68% 94 156 -40% 307

Justerad EBITA * -3 47 -106% 41 109 -63% 202

Justerad EBITA marginal % * -0,4% 2,8% - 1,8% 3,4% - 3,1%

Jämförelsestörande poster * -10 -25 -61% -29 -45 -35% -97

EBITA * -13 23 -156% 12 64 -82% 105

EBITA marginal % * -1,6% 1,3% - 0,5% 2,0% - 1,6%

Rörelseresultat -22 -137 -84% -33 -128 -74% -158

Rörelsemarginal % * 755,8% -290,2% - -1,5% -4,0% - -2,4%

Periodens resultat -70 -142 -51% -119 -154 -23% -259

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -2,30 -4,35 -47% -4,04 -5,01 -19% -8,66

Periodens kassaflöde 75 1 5652% 39 -7 -629% 270

Nettoskuldsättning/Justerad EBITDA R12, ggr * 6,7 5,3 26% 6,7 5,3 26% 5,5
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VD har ordet

Årets andra kvartal kännetecknades av initiativ och åtgärder för att hantera 

konsekvenserna av Coronapandemin. Den samhällskris vi upplever förändrade tillvaron 

från en dag till en annan och lämnar ingen oberörd. Att leda i kris handlar om att agera och 

ta beslut utifrån det vi vet just nu – förutsättningarna förändras hela tiden och ingen kan 

säga hur länge krisen varar. Därför bestämde vi oss snabbt för att planera för det värsta 

och hoppas på det bästa. Tack vare att vi agerade skyndsamt och handlingskraftigt vid 

virusets utbrott har vi kunnat säkerställa god likviditet och finansiell stabilitet i bolaget. Vi 

ser nu en återhämtning i marknaden men planeringen utgår från att det kommer att ta tid.  

Med det sagt – hela taxibranschen är hårt drabbad och läget är fortsatt tufft för våra transportörer och förare. För att 

underlätta för våra transportörer har vi infört lättnader och gav i början av perioden uppskov på betalning av den fasta 

avgiften under två månader, för återbetalning senare under året. Under sommarmånaderna som alltid är en ansträngd 

period för taxi har vi tillfälligt tagit bort den rörliga avgiften. Vidare erbjuder vi transportörerna hjälp att ansöka om statens 

omställningsstöd.  

Cabonlines intäkter kommer till största del från den offentligt upphandlade trafiken (B2P), ett affärssegment som inte är lika 

hårt drabbat som företagsmarknaden (B2B) och konsumentmarknaden (B2C). Innan pandemin stod B2P för nära hälften av 

Cabonlines intäkter och efter denna period svarar segmentet för ungefär två tredjedelar av intäkterna. Det har gjort att vi, 

trots ett rejält tapp, relativt sett är lindrigare drabbade än många kollegor i taxibranschen. 

 

Under våren har vi genomlyst bolaget och genomfört ett genomgripande effektiviseringsarbete i alla delar av våra olika 

nordiska verksamheter för att säkerställa finansiell stabilitet på både kort och lång sikt. Vi fortsätter att konsolidera 

verksamheten för bokning och trafikledning. Som ett led i detta arbete stängde vi i juni en enhet i Lund och flyttade 

verksamheten till Sundbyberg. Parallellt med detta stödjer vår verksamhet i Lettland trafikledningen i Stockholm. Vi har även 

nyttjat statens permitteringsstöd och fortsatt hög kostnadsmedvetenhet råder i koncernen. Som en ytterligare åtgärd för att 

stabilisera vår finansiella situation har vi omförhandlat vissa villkor i Cabonlines obligationslån. Detta avser det nyckeltal, sk 

kovenant, som handlar om relationen mellan storleken på bolagets skulder i förhållande till lönsamheten. Förslaget till 

justerade villkor godkändes av obligationsinnehavarna den 22 juli vilket är glädjande och ger oss bättre förutsättningar att 

hantera de utmaningar vi ställts inför som en konsekvens av pandemin. 

För att stimulera efterfrågan har vi skapat nya affärsmöjligheter och initierat tjänster vid sidan om den sedvanliga 

taxiservicen. Dessa initiativ handlar om att leverera företags internpost, hemleveranser från dagligvaruhandeln, luncher och 

middagar från restauranger med mera. I Stockholmsregionen har vi kört Covid-tester till sjukvårdspersonal för egentest i 

hemmet, följt av tester till privatpersoner när dessa började erbjudas för allmänheten i mitten av juni. Det handlar om 

hantering av fler än 20 000 tester från slutet av april till och med juli.  

I tider när vi uppmanas undvika kollektivtrafiken har vi haft ett attraktivt fastpriserbjudande för resor inom city i flertalet 

städer i Sverige. Detta har stimulerat efterfrågan av kortare resor och gjort att vi nått nya målgrupper. Majoriteten av 

respondenterna på kampanjen är kvinnor 45-54 år. Genom satsningen har vi även styrt bokning och betalning till appen vilket 

ger en mer effektiv hantering och gör oss till ett enklare val vid nästa resa. 

I Norge ser vi även positiva effekter efter förvärvet av Miljötaxi Stavanger AS i november 2019. Vi har nu vunnit tre kontrakt 

för skolkörningar i Stavanger. Anbuden löper på ett år i taget med option om förlängning till totalt tre år. 

I skrivande stund uppmanar myndigheterna till fortsatt försiktighet och vi arbetar för att både förare och passagerare ska 

känna sig trygga i bilarna. Oavsett om ett vaccin kommer inom en snar framtid eller ej, har den här tiden lärt oss att leva med 

ett okänt virus i samhället. Vi tillhandahåller en utbildning om hygien och säkra resor som Svenska Taxiförbundet tagit fram 

tillsammans med Sophiahemmet. Möjlighet att installera plexiglasskydd i bilarna finns och vi förser förare och tranportörer 

med handsprit och descinfektionsservetter för att minska risken för smittspridning. 

Jag ser med tillförsikt på hösten och vill tacka alla förare, transportörer och medarbetare för det omställningsarbete vi gjort 

tillsammans. Vi arbetar vidare med att ytterligare öka kvaliteten i vår tjänsteleverans för god tillgänglighet och ett tryggt och 

trevligt bemötande. Vi står väl rustade för en återhämtning i marknaden och att fortsatt bistå alla våra kundsegment med 

samhällsviktiga körningar. 

 

Peter Viinapuu 
VD och koncernchef 

Augusti 2020  
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Koncernens finansiella utveckling och påverkan av covid-19-pandemin 
I mitten av mars minskade taxiresande tydligt till följd av de åtgärder som då infördes i hela Norden i syfte att 

begränsa spridningen och effekterna av Covid-19. Taxibranschen är i sin helhet under kraftig press där 

resevolymerna vissa veckor har gått ned med så mycket som 80 procent i relation till föregående år. Trots att 

Cabonlines verksamhet är direkt påverkad av covid-19-pandemin har bolaget bättre möjligheter att stå emot 

krisen jämfört med många andra aktörer i branschen på grund av en affärsmodell bestående av till stor del fasta 

avgifter, en stark kassaposition samt en diversifierad verksamhet inklusive det samhällskritiska B2P-segmentet. 

Resevolymer i segmenten B2C och B2B har under kvartalet i genomsnitt minskat med 68 procent jämfört med 

samma period föregående år som en direkt följd av myndigheternas beslut att begränsa resande och sociala 

sammankomster samt uppmaningar om att arbeta hemifrån. Efterfrågan av tjänster i segmentet B2P, som 

tillgodoser samhällsviktig transport såsom färdtjänst, skolskjutsar och rullstolstaxi, har påverkats något mindre av 

förändringar i efterfrågan med en minskning om 40 procent jämfört med det andra kvartalet 2019. De svenska 

myndigheternas linje att hålla grundskolorna öppna har gjort att skoltransporterna i Sverige haft högre volymer i 

jämförelse med övriga nordiska länder. B2P segmentet upplever därmed ett mindre brant fall i resevolymer 

jämfört med B2C och B2B, vilket understryker den motståndskraftiga dynamiken i segmentet.  

Cabonline vidtog omedelbara åtgärder i ett tidigt skede av covid-19-pandemin genom att anpassa verksamheten 

till gällande marknadsutmaningar samt förbättra bolagets likviditet genom att reducera kostnader och skjuta upp 

icke-kritiska investeringar och projekt. Permitteringar har genomförts i samtliga Cabonlines enheter i enlighet 

med respektive lands regler. Cirka 80 procent av bolagets anställda har permitterats, sagts upp eller fått 

minskade schemalagda arbetstimmar. Samtliga inhyrda konsulter har sagts upp. Vidare har bolaget lanserat 

flertalet kostnadsbesparingsprogram och effektiviserat verksamheten. Tillgängliga statliga stödpaket, i form av 

uppskov av skatt och avgifter, har nyttjats. Utöver uppskoven har Cabonline mottagit 22 MSEK i direkt statligt 

stöd varav 16,5 MSEK i stöd för korttidspermittering,  4,5 MSEK i nedsättning av arbetsgivaravgifter och 1,5 

MSEK i övrig ersättning. 

Cabonline har även identifierat nya affärsmöjligheter för transportörer, såsom hemleverans av matvaror, 

medicin och transport av personal vars arbetsgivare vill att de undviker allmänna färdmedel samt transporter av 

Covid-tester, i syfte att kompensera för delar av intäktsbortfallet. 

Cabonlines affärsmodell är baserad på inkomster från avgifter där transportörer betalar såväl en fast som en 

rörlig avgift per bil, där den fasta avgiften motsvarar cirka 75 procent av de totala avgifterna. Detta innebär att 

den minskade omsättningen endast slår direkt med den rörliga delen av avgiften och att Cabonlines 

huvudsakliga inkomster är betydligt mindre volatil i jämförelse med andra aktörer inom taxibranschen vars 

affärsmodell är uppbyggd kring en helt rörlig avgiftsstruktur. För att stödja bolagets transportörer har Cabonline 

erbjudit uppskov på betalning av delar av den fasta avgiften med upp till tre månader. På detta sätt kan 

Cabonline bibehålla en väletablerad och marknadsledande flotta av taxibilar och säkerställa en snabb 

återhämtning när pandemin väl är över. 

Covid-19-pandemin har haft en väsentlig påverkan på Cabonline under främst det andra kvartalet. Bolaget står 

väl rustat genom de många åtgärder som vidtagits men bedömningarna om pandemins fortsatta utveckling och 

påverkan på samhället i stort och taxiverksamheten mer specifikt är svårbedömd. Effekterna av covid-19-

pandemin utgör fortsatt ett kritiskt riskområde för Cabonline. 
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April - juni 
Intäkter och resultat 

Intäkterna i andra kvartalet minskade med 52% till 794 MSEK (1 667). Intäktsminskningen är hänförlig till 

samtliga kundsegment men det kan noteras att resevolymerna inom offentliga transporter (B2P) har påverkats i 

mindre utsträckning. Bolag förvärvade under det senaste året, dvs. Taxi 4x27 i Danmark, Taxi Västerås i Sverige 

samt Miljötaxi i Norge, bidrog till en något ökad omsättning. Den organiska minskningen, som även tar hänsyn till 

valutaeffekter, uppgick till -52%.  

Rörelseresultatet uppgick till -22 MSEK (-137) inkluderande jämförelsestörande poster om -10 MSEK (-25), vilka 

främst är hänförliga till det tidigare omstruktureringsprogrammet samt kostnader för strategisk rådgivning från 

H.I.G Capital (se not 3). Notera även att jämförelseperioden innehåller en nedskrivning av immateriella tillgångar 

om 124 MSEK avseende den finska verksamheten. I samband med att sociala restriktioner infördes i samtliga 

nordiska länder i syfte att begränsa spridningen av Covid-19 har Cabonline lanserat omfattande 

kostnadsbesparingsprogram och omstruktureringar för att trimma organisationen. Tillgängliga statliga 

stödpaket, i form av permitteringsbidrag samt uppskov av skatter och avgifter, har utnyttjat i stor utsträckning 

under kvartalet. 

Justerad EBITA minskade till -3 MSEK (47) och justerad EBITA-marginal uppgick till -0,4% (2,8). EBITA uppgick till  

-13 MSEK (23) 

Finansiella poster 

Finansnettot uppgick till -49 MSEK (-22), varav -36 MSEK (-21) avser räntekostnader för obligationslån och 

bankkrediter. Övriga väsentliga finansiella kostnader utgörs av periodiserade lånekostnader om -3 MSEK samt av 

rådgivningskostnader i samband med omförhandling av obligationsvillkoren om -9 MSEK. 

Inkomstskatt 

Inkomstskatten uppgick till 2 MSEK (16) och utgörs av bolagsskatt om -1 MSEK och positiva effekter från 

uppskjutna skatter om 3 MSEK. 

Januari - juni 
Intäkter och resultat 

Intäkterna under första halvåret minskade med 30% till 2 204 MSEK (3 167). Intäktsminskningen är en effekt av 

den påverkan covid-19-pandemin har haft på samhället och är hänförlig till samtliga länder och kundsegment. 

Bolag förvärvade under det senaste året, dvs. Taxi 4x27 i Danmark, Taxi Västerås i Sverige samt Miljötaxi i Norge, 

vilka endast delvis ingår i jämförelsetalen, bidrog tillsammans med intäkter om 136 MSEK under perioden. 

Organiskt minskade intäkterna med 34%. 

Rörelseresultatet uppgick till -33 MSEK (-128) varav jämförelsestörande poster om -29 MSEK (-45), vilka främst 

är hänförliga till det tidigare omstruktureringsprogrammet samt kostnader för strategisk rådgivning från H.I.G 

Capital (se not 3). Jämförelseperioden innehåller en nedskrivning av immateriella tillgångar om 124 MSEK 

avseende den finska verksamheten. 

Justerad EBITA minskade till 41 MSEK (109) och justerad EBITA-marginal uppgick till 1,8% (3,4%). EBITA uppgick 

till 12 MSEK (64). 

Finansiella poster 

Finansnettot uppgick till -91 MSEK (-43), varav -72 MSEK (-45) avser räntekostnader för obligationslån och 

bankkrediter. Övriga räntor och räntekostnader relaterade till leasingredovisning uppgår till -2 MSEK. Övriga 

väsentliga finansiella kostnader utgörs av periodiserade lånekostnader om -5 MSEK, rådgivningskostnader i 

samband med omförhandling av obligationsvillkoren om -9 MSEK samt av negativa valutaeffekter om -1 MSEK.  

Inkomstskatt 

Inkomstskatten uppgick till 4 MSEK (18) och utgörs av bolagsskatt om -6 MSEK och positiva effekter från 

uppskjutna skatter om 10 MSEK. 
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Finansiell ställning  
Cabonlines utgående likvida medel per den 30 juni 2020 var 390 MSEK (77), varav 5,6 MSEK är pantsatt för 
hyresförpliktelser. Vid samma tidpunkt var Cabonlines revolverande kreditfacilitet om 125 MSEK fullt utnyttjad 
som en säkerhetsåtgärd på grund av covid-19-pandemin. Den nyttjade kreditfaciliteten stärker bolagets likvida 
medel, samtidigt har bolaget erhållit skatt- och avgiftskrediter om ca 75 MSEK, varav 65 MSEK behöver 
återbetalas under 2021 enligt nuvarande regler. 

Nettoskulden uppgick till  1 631 MSEK (1 578) vid kvartalets utgång och nettoskuld / justerad EBITDA, R12 till 6,7 
ggr (5,3).  

Under fjärde kvartalet 2019 genomförde Cabonline en refinansiering av utestående obligation och 
kreditfaciliteter. Obligationen, vilken skulle förfalla juni 2020, inlöstes och en ny obligation med löptid fram till 
november 2022 emitterades. Obligationen har ett totalt utrymme om 2 200 MSEK varav 1 800 MSEK nyttjats. 
Obligationen löper för närvarande med ränta om STIBOR 3m +8,5%. Obligationen noterades på Nasdaq 
Stockholm den 5 februari, 2020.  

Sedan det andra kvartalets inledning har bolaget förhandlat med obligationsinnehavarna om att anpassa 
obligationsvillkoren till den effekt covid-19-pandemin förväntas ha på bolagets verksamhet, en process som nu 
är avslutad med nya villkor som gäller från med den 28 juli 2020. Mer information finns på Cabonlines hemsida 
under Investerare/Obligation. 

I tillägg har bolaget en fullt nyttjad revolverande kreditfacilitet om 125 MSEK, med löptid på 3 år och ränta om 
STIBOR 3m +4,25% per år förut om för lån som påbörjas efter den 23 juli 2020 men före den 30 september 2021, 
då marginalen under en sådan period uppgår till 4.50 % per år istället för 4.25 %.  

För information om pandemins påverkan för Cabonline, se avsnittet Koncernens finansiella utveckling och 

påverkan av covid-19-pandemin på sidan 4. 

Kassaflöde 
April – juni 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88 MSEK (16). Ett högre kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital förklarar den positiva utvecklingen som beror dels på de statliga stödåtgärderna som inneburit 
anstånd med betalning av viss källskatt, arbetsgivaravgift, moms och pensions relaterade skatter (totalt ca 75 
MSEK) men är även en effekt av förlängd betalningstid på leverantörsfakturor och reserveringar för 
kundförluster etc. Utvecklingen påverkas negativt av ett lägre rörelseresultat, högre räntebetalningar samt högre 
bolagsskattebetalningar jämfört med samma period föregående år. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 MSEK (-22). Lägre förvärvsrelaterade investeringar 
samt lägre investeringar i anläggningstillgångar utgör de största förändringarna jämfört med motsvarande period 
föregående år.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -12 MSEK (7). Skillnaden mot jämförelsekvartalet beror 
framförallt på utnyttjande av checkräkningskrediten 2019. 

Januari – juni 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 77 MSEK (59). Ett högre kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital förklarar den positiva utvecklingen, se förklaring ovan. Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -9 MSEK (-24). Lägre förvärvsrelaterade investeringar samt högre kassaflöde från avyttringar av 
anläggningstillgångar utgör de största förändringarna jämfört med motsvarande period föregående år.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -29 MSEK (-42).
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Utveckling per segment  
Verksamheten redovisas och följs upp i segmenten Sverige, Norge, Finland, Danmark och Övrigt. 

 

 

Sverige 

Segment Sverige sammanför beställare av taxiresor med taxitransportörer i ett effektivt franchisenätverk. 

Förmedling av resor sker åt såväl offentliga uppdragsgivare som företag och privatkunder under varumärkena 

TaxiKurir, Sverigetaxi och TOPCAB samt ett antal 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. Se även beskrivning i not 7 avseende organisationsförändringar jämfört 

med 2019.

April – juni 

Externa intäkter minskade med 51% till 628 MSEK (1 292). Förvärvet av Taxi Västerås i kvartal 2 2019 hade en 

något positiv påverkan och organiskt minskade intäkterna med 52%.  

Justerad EBITA minskade till -38 MSEK (5). Minskningen beror framförallt på lägre avtalsintäkter drivet av de 

lägre volymerna samt lägre lönsamhet för Flygtaxiprodukten. De kostnadsbesparingsprogram som har lanserats 

samt statliga stödpaket har haft en positiv påverkan på resultatet.  

 

Norge 
Segment Norge sammanför beställare av taxiresor med taxitransportörer i ett effektivt franchisenätverk i Oslo 

samt i Bergen, Trondheim och Stavanger. Förmedling av resor sker åt såväl offentliga uppdragsgivare som 

företag och privatkunder. Verksamheten bedrivs under framförallt varumärket NorgesTaxi. 

April – juni 

Externa intäkter minskade med 53% till 97 MSEK (209). Den organiska minskningen, som även tar hänsyn till 

valutaeffekter, uppgick till -47%.  

Justerad EBITA uppgick till 4 MSEK (4). Kostnadsbesparingar inom framförallt kundtjänstfunktionen samt 

minskade viten till följd av en ökad leveranskvalitet väger upp de lägre avtalsintäkterna. 

 

 

 

Belopp i MSEK 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Intäkter (externa) 628 1 292 97 209 31 83 32 76 5 8 794 1 667

  -Transportintäkter 509 1 128 82 190 27 79 25 69 0 0 643 1 466

  -Avtalsintäkter 108 150 14 19 3 2 6 3 0 0 132 174

  -Övriga intäkter 12 18 1 0 1 1 0 4 15 20 19 28

Organisk tillväxt % -52,0% -4,0% -46,8% -4,3% -61,7% -16,3% - - -32,6% 0,4% -52,4% -4,7%

Justerad EBITDA -31 14 5 5 -8 -5 -1 0 58 56 23 71

Avskrivningar -7 -9 -1 -1 -7 -5 -1 0 -11 -8 -26 -24

Justerad EBITA -38 5 4 4 -14 -9 -2 0 47 47 -3 47

Justerad EBITA marginal % -6,0% 0,4% 4,6% 2,0% -45,4% -11,3% -6,2% -0,4% 51% 47% -0,4% 2,8%

Jämförelsestörande poster 0 -2 0 0 0 0 0 0 -9 -23 -10 -25

EBITDA -31 13 5 5 -8 -5 -1 0 48 33 13 46

EBITA -38 4 4 4 -15 -10 -2 0 37 24 -13 23

TotalSverige Norge Finland Danmark Övrigt Apr-Jun
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Finland 

Segment Finland bedriver taxiverksamhet med såväl samarbetspartners som egen transportörsverksamhet i 
Helsingforsområdet samt i Uleåborg. Förmedling av resor sker främst åt företag och privatkunder men även åt 
offentliga uppdragsgivare. Verksamheten bedrivs under varumärkena Kovanen och FixuTaxi. 

 
April – juni 

Externa intäkter minskade med 62% till 31 MSEK (83). Den organiska minskningen, som även tar hänsyn till 

valutaeffekter, uppgick till -62%.  

Justerad EBITA uppgick till -14 MSEK (-9). De minskade intäkterna i de egna bilarna, för vilka kostnadsmassan 

delvis är fast, förklarar merparten av försämringen. Inflödet av externa transportörer bidrar positivt till 

lönsamheten. Omställningen av affärsmodellen från eget åkeri till externa transportörer fortgår och vid 

kvartalets utgång var 50% av bilarna ägda av transportörer att jämföra med ingången av året då motsvarande 

siffra var 44%. 

 

Danmark 

Segment Danmark sammanför beställare av taxiresor med taxitransportörer i ett effektivt franchisenätverk 

främst i Köpenhamn samt även på andra orter i Danmark. Förmedling av resor sker framförallt åt företag och 

privatkunder. Verksamheten bedrivs under varumärket Taxi 4x27.  

April – juni  

Externa intäkter minskade med 58% till 32 MSEK (76). Den organiska minskningen, som även tar hänsyn till 

valutaeffekter, uppgick till -58%.   

Justerad EBITA uppgick till -2 MSEK (0). 

 

Övrigt 

Inom segment Övrigt samlas koncerngemensamma funktioner såsom ledningsfunktioner och administrativt stöd 
inom IT och ekonomi. Här återfinns också gemensam utveckling av de tekniska plattformar som används inom 
koncernen. Se även beskrivning i not 7 avseende organisationsförändringar jämfört med 2019. 
 
April – juni  

Externa intäkter minskade med 32% till 5 MSEK (8). Den organiska minskningen uppgick till -32%. De lägre 

intäkterna förklaras framförallt av lägre provisioner på inköp gjorda av franchisetagarna samt lägre intäkter 

relaterade till mobilapplikationen drivet av de lägre volymerna. 

Justerad EBITA uppgick till 47 MSEK (47). Det omfattande kostnadsbesparingarprogram som har lanserats inom 

koncernen bidrar positivt till resultatutvecklingen men lägre intern debitering avseende dessa har motsatt effekt 

i segmentet. 
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Detta är Cabonline  
Vårt 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 resurseffektiva 

transporter. 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 åkerierna och ett väl fungerande 

teknikstöd. 

Cabonline driver sin verksamhet huvudsakligen genom en franchisemodell med fristående åkerier. 

Affärsmodellen karakteriseras av låg kapitalbindning, begränsat investeringsbehov samt stor skalbarhet. Det är 

åkerierna som äger bilarna, sköter transporterna och anställer förarna. Cabonline svarar för kundrelationerna, 

varumärken, prissättning och de tekniska plattformarna. Cabonline äger också de offentligt upphandlade 

kontrakten samt avtalen med företagskunder. För att få tillgång till dessa resurser betalar åkerierna en fast och 

en rörlig avgift till Cabonline. Cabonline har 3 000 anslutna åkerier med tillsammans 5 700 bilar och 8 900 förare 

(2019). Vi har stark närvaro på mer än 60 lokala marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt ett stort 

antal varumärken. 

I samtliga nordiska länder är taxiverksamheten en del av kollektivtrafiken och en stor del av taximarknaden 

utgörs av offentligt upphandla verksamhet såsom färdtjänst och skolskjuts. I samtliga länder går trenden mot ett 

större inslag av kvalitet som utvärderingskriterium vid denna typ av upphandling.  

 

Cabonlines intäkter per kundsegment samt fördelning per geografi helåret 2019: 

 

 

Finansiella mål 
Styrelsen för Cabonline Group Holding AB (publ) har fattat beslut om finansiella mål för koncernen. 

Mål  Beskrivning 

Tillväxt > 5 %  Årlig omsättningstillväxt om mer än 5 procent, på medellång sikt. Tillväxten ska 

nås genom en kombination av organisk tillväxt och tilläggsförvärv. 

Justerad EBITA marginal > 4 % En justerad EBITA-marginal om mer än 4 procent, på medellång sikt. 

  

52%
48%

Kundsegment fördelning

Publika - B2P Företag - B2B samt Privatpersoner - B2C

77%

11%

5%
6% 1%

Intäkter per geografiskt segment

Sverige Norge Finland Danmark Övrigt



 

Cabonline Group Holding AB (publ)    10 (28) 
Delårsrapport 2020 

Övrig information  

Personal 
Antal anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 1 186 (1 377). Genomsnittligt antal heltidsanställda 

uppgick till 803 (1 023). Antalet har inte korrigerats för korttidspermitteringar, en stor andel av personalen har 

dock helt eller delvis varit permitterade eller på annat sätt påverkade av bolagets åtgärder för att möta 

pandemin. 

Moderbolaget 
Cabonline Group Holding AB (publ) är moderbolag i Cabonline Group Holding koncernen. Verksamheten 

omfattar koncernledning samt finansiering av koncernens verksamhet. Intäkterna för delåret uppgick till 9 MSEK 

(7) och periodens resultat till -27 MSEK (-32).  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

Den 28 juli 2020 bekräftade Nordic Trustee & Agency AB (publ) att villkoren för ikraftträdande av ändringarna till 

Cabonlines säkerställda obligationslån som initierades den 3 juli 2020 hade uppfyllts. Detta innebär att den 

process som pågått för att omförhandla villkoren i Cabonlines säkerställda obligationslån nu är avslutad och 

villkoren är förändrade. Mer information finns på Cabonlines hemsida under Investerare/Obligation. 

För information om pandemins påverkan på Cabonline, se avsnittet Koncernens finansiella utveckling och 

påverkan av covid-19-pandemin på sidan 4. Inga övriga väsentliga händelser efter perioden utgång. 

Cabonline ingick i juli ett avtal om att överta Ring Taxi i Ålesunds verksamhet med 18 bilar under det fjärde 

kvartalet och stärker därmed sin närvaro i nordvästra Norge. 

Säsongsvariationer 
Normalt är efterfrågan lägre under sommarmånaderna dvs under det tredje kvartalet. 

Rättstvister 
I den dagliga verksamheten är Cabonline och dess dotterbolag då och då involverade i tvister med offentliga 

myndigheter och andra parter, såsom tvister om tolkning av kontrakt, anbudsutdelningar, eller skadestånd eller 

betalningsanspråk, inklusive från kunder. 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter för moderbolaget 

Cabonline Group Holding AB (publ) har pantförskrivit sina aktier i Ixat Group Holding AB samt koncerninterna 

fordringar som säkerhet för förpliktelser under obligationslånet. 

Ställda säkerheter för koncernen 

Koncernen har som säkerhet för obligationen och revolverande kreditfacilitet pantsatt sina aktier i samtliga 

materiella dotterbolag, dvs bolag som har betydande verksamhet eller äger ett dylikt bolag. 

Utöver ovanstående pantförskrivning har följande tillgångar ställts som säkerhet i enlighet med 

obligationsvillkoren: 

i. Företagshypotek genom företagsinteckningar i koncernbolag. 

ii. Pantsättning av registrerade varumärken.  

 

För ytterligare beskrivningar av de ställda säkerheterna se obligationsprospektet på bolagets hemsida. 
 

Årsstämma och Årsredovisning 

Årsstämman för 2019 hölls den 7 maj 2020. Bolagsstämmoprotokoll finns tillgänglig på 

www.cabonlinegroup.com.
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Koncernens resultaträkning

 
 

Koncernens rapport över totalresultatet

 

  

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Intäkter 794 1 667 2 204 3 167 6 490

Aktiverat arbete för egen räkning 5 7 13 12 26

Köpta transportkostnader -599 -1 342 -1 723 -2 526 -5 211

Övriga externa kostnader -100 -139 -203 -251 -513

Personalkostnader -85 -146 -222 -290 -577

Övriga rörelsekostnader -1 -0 -5 -0 -4

Avskrivningar av anläggningstillgångar -36 -59 -98 -115 -244

Nedskrivningar  av övervärden från förvärv 0 -124 -124 -124

Summa rörelsekostnader -816 -1 804 -2 237 -3 295 -6 648

Rörelseresultat -22 -137 -33 -128 -158

Finansiella intäkter 0 3 2 10 17

Finansiella kostnader -49 -24 -93 -53 -137

Resultat från finansiella poster -49 -22 -91 -43 -120

Resultat före skatt -72 -159 -123 -171 -278

Inkomstskatt 2 16 4 18 19

Periodens resultat -70 -142 -119 -154 -259

Periodens resultat hänförligt till:      

Moderföretagets aktieägare -70 -143 -120 -154 -260

Innehav utan bestämmande inflyttande 0 0 0 0 1

Summa periodens resultat -70 -142 -119 -154 -259

Resultat per aktie före utspädning, sek* -2,30 -4,35 -4,04 -5,01 -8,66

Resultat per aktie efter utspädning, sek* -2,30 -4,35 -4,04 -5,01 -8,66

Genomsnittligt antal utestående stamaktier 35 556 850 35 556 850 35 556 850 35 556 850 35 556 850

* Se definitioner sid 25-26

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Periodens resultat -70 -142 -119 -154 -259

Övrigt totalresultat:

Poster som kan omföras till periodens resultat

Periodens omräkningsdifferens 1 -1 -14 1 2

Periodens totalresultat -69 -143 -133 -152 -257

Periodens totalresultat hänförligt till:      

Moderföretagets aktieägare -69 -143 -134 -153 -258

Innehav utan bestämmande inflyttande 0 0 0 0 1

Summa totalresultat för perioden -69 -143 -133 -152 -257
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Koncernens balansräkning 

  

 

 

Belopp i MSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 478 1 591 1 537

Materiella anläggningstillgångar 149 171 192

Andelar i intresseföretag 1 2 1

Uppskjutna skattefordringar 4 10 6

Långfristiga räntebärande fordringar 9 7 12

Övriga finansiella tillgångar 7 10 7

Summa anläggningstillgångar 1 649 1 792 1 755

Omsättningstillgångar

Varulager 4 5 4

Kundfordringar 112 282 271

Övriga fordringar 47 75 61

Kortfristiga räntebärande fordringar 14 21 29

Aktuella skattefordringar 8 29 14

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 86 84 119

Kortfristiga placeringar 0 - 2

Likvida medel 390 77 357

Summa omsättningstillgångar 660 574 856

SUMMA TILLGÅNGAR 2 309 2 365 2 612

Belopp i MSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 4 4 4

Övrigt tillskjutet kapital 386 386 386

Reserver -8 5 6

Balanserat resultat inkl periodens resultat -789 -565 -670

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare -408 -171 -275

Innehav utan bestämmande inflytande 6 6 5

Summa eget kapital -403 -165 -269

Avsättningar och Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 1 991 1 616 2 008

Uppskjutna skatteskulder 53 73 62

Övriga långfristiga skulder 65 50 51

Summa avsättningar och långfristiga skulder 2 109 1 738 2 122

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 53 97 62

Leverantörsskulder 50 116 102

Aktuella skatteskulder 7 30 21

Övriga skulder 154 74 106

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 338 475 468

Summa kortfristiga skulder 602 791 759

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 309 2 365 2 612
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 

Belopp i MSEK
Aktie-

kapital

Övrigt

tillskjutet

kapital Reserver*

Balanserat

resultat, inkl 

periodens 

resultat Summa

Innehav utan

bestämm-

ande

inflytande

Summa

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 4 386 4 -411 -18 6 -13

Totalresultat

Periodens resultat -154 -154 0 -154

Övrigt totalresultat 1 1 1

Summa totalresultat 0 0 1 -154 -153 0 -152

Transaktioner med aktieägare:

Förändring av minoritetens ägarandel 0 0 0 0

Utgående balans per 30 juni 2019 4 386 5 -566 -171 6 -165

Ingående balans per 1 januari 2020 4 386 6 -670 -275 5 -269

Totalresultat

Periodens resultat -120 -120 0 -119

Övrigt totalresultat -14 0 -14 -14

Summa totalresultat 0 0 -14 -120 -134 0 -133

Transaktioner med aktieägare:

Förändring av minoritetens ägarandel 0 0 -0 0

Utgående balans per 30 juni 2020 4 386 -8 -789 -408 6 -403

*Reserver avser i sin helhet 

omräkningsdifferenser
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Koncernens rapport över kassaflöden 

 

 

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat -22 -137 -33 -128 -158

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 36 183 100 239 369

Betald ränta -48 -23 -84 -47 -112

Erhållen ränta 0 0 1 1 2

Betald skatt -14 -7 -14 -14 -16

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -48 16 -31 51 85

förändringar av rörelsekapital     

     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 1 -1 -0 -1 1

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 90 29 218 -1 -38

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 45 -29 -110 9 29

Förändring i rörelsekapital 136 -0 108 7 -9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 88 16 77 59 76

Investeringsverksamheten     

Inbetalningar från leasetagare- fordon 5 7 10 14 26

Betalningar för förvärv av rörelse 0 -5 0 -5 -14

Förvärv av aktier och utbetalda tilläggsköpeskillingar -4 -10 -8 -10 -20

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -8 -13 -18 -22 -75

Avyttring av anläggningstillgångar 5 0 7 0 8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 -22 -9 -24 -75

Finansieringsverksamheten

Amortering av leasingskuld - fordon -9 -10 -18 -21 -42

Amortering av leasingskuld -lokaler -6 -6 -13 -13 -22

Förändring av  övriga lån 1 -2 -1 -5 7

Förändring av checkräckningskredit och övriga kortfristiga 

placeringar

2 26 2 -4 -30

Upptagande av lån - - - - 125

Utbetalning av obligationslån - - - - 575

Återbetalning av obligationslån - - - - -344

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 7 -29 -42 269

     
Periodens kassaflöde 75 1 39 -7 270

Likvida medel vid periodens början 316 77 357 85 85

Kursdifferens i likvida medel -1 -1 -5 -1 1

Likvida medel vid periodens slut 390 77 390 77 357
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Moderbolagets resultaträkning 

 

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

överensstämmer med periodens resultat.   

 

 

 
 

 

 

  

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp I MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Rörelsens intäkter 5 4 9 7 17

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -4 -14 -5 -28 -53

Personalkostnader -2 -4 -5 -7 -16

Rörelseresultat -1 -14 -1 -27 -52

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 29 22 57 43 86

Räntekostnader och liknande resultatposter -46 -24 -83 -47 -120

Resultat efter finansiella poster -18 -16 -27 -32 -86

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag 0 0 0 0 50

Resultat före skatt -18 -16 -27 -32 -36

Periodens resultat -18 -16 -27 -32 -36
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Moderbolagets balansräkning 

 

 

 

Belopp i MSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 656 656 656

Fordringar hos koncernföretag 1 485 1 707 1 485

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 141 2 363 2 141

Summa anläggningstillgångar 2 141 2 363 2 141

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 48 127 91

Övriga kortfristiga fordringar 1 7 2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 0 15

Summa kortfristiga fordringar 66 135 108

Summa omsättningstillgångar 66 135 108

SUMMA TILLGÅNGAR 2 207 2 498 2 249

Belopp i MSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4 4 4

Summa bundet eget kapital 4 4 4

Fritt eget kapital

Överkursfond 352 352 352

Balanserat resultat 44 80 80

Periodens resultat -27 -32 -36

Summa fritt eget kapital 369 400 396

Summa eget kapital 372 404 400

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 34 34 34

Summa obeskattade reserver 34 34 34

Långfristiga skulder

Obligationslån 1 785 1 543 1 781

Summa långfristiga skulder 1 785 1 543 1 781

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 7 7

Skulder till koncernföretag 1 483 -0

Aktuell skatteskuld 0 16 6

Övriga kortfristiga skulder 3 -0 2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 11 19

Summa kortfrista skulder 16 517 34

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 207 2 498 2 249



 

Cabonline Group Holding AB (publ)    17 (28) 
Delårsrapport 2020 

Nyckeltal 

*Alternativt nyckeltal, APM, se härledning och definitioner på sidorna 23–28. 

 

 

 

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun % Jan-Jun Jan-Jun % Jan-Dec

Intäkter 794 1 667 -52% 2 204 3 167 -30% 6 490

  -varav Transportintäkter 643 1 466 -56% 1 864 2 775 -33% 5 691

  -Avtalsintäkter 132 174 -24% 298 335 -11% 694

  -Övriga intäkter 19 28 -32% 42 57 -25% 105

Organisk tillväxt %
* -52,4% -4,7% - -34,1% -5,3% - -2,9%

Justerad EBITDA * 23 71 -68% 94 156 -40% 307

Justerad EBITDA marginal % * 2,9% 4,2% - 4,3% 4,9% - 4,7%

EBITDA * 13 46 -71% 65 111 -42% 210

EBITDA marginal % * 1,7% 2,8% - 2,9% 3,5% - 3,2%

Justerad EBITA * -3 47 -106% 41 109 -63% 202

Justerad EBITA marginal % * -0,4% 2,8% - 1,8% 3,4% - 3,1%

Jämförelsestörande poster * -10 -25 -61% -29 -45 -35% -97

EBITA * -13 23 -156% 12 64 -82% 105

EBITA marginal % * -1,6% 1,3% - 0,5% 2,0% - 1,6%

Rörelseresultat -22 -137 -84% -33 -128 -74% -158

Rörelsemarginal % * 755,8% -290,2% - -1,5% -4,0% - -2,4%

Resultat före skatt -72 -159 -55% -123 -171 -28% -278

Periodens resultat -70 -142 -51% -119 -154 -23% -259

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -2,30 -4,35 -47% -4,04 -5,01 -19% -8,66

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -2,30 -4,35 -47% -4,04 -5,01 -19% -8,66

Periodens kassaflöde 75 1 5652% 39 -7 -629% 270

Periodens resultat exkl avskrivningar på övervärden 
* -60 17 -451% -75 38 -295% 4

Resultat per aktie, exkl avskrivningar på övervärden, 

före och efter utspädning, SEK * -2,03 0,14 -1574% -2,79 0,39 -818% -1,27

Resultat per aktie, exkl avskrivningar på övervärden, 

efter utspädning, SEK * -2,03 0,14 -1574% -2,79 0,39 -818% -1,27

Nettoskuld * 1 631 1 578 3% 1 631 1 578 3% 1 673

Nettoskuldsättning/Justerad EBITDA R12, ggr * 6,7 5,3 26% 6,7 5,3 26% 5,5

Rörelsekapital * 97 -142 -168% 97 -142 -168% 129

Investeringar, CAPEX 8 13 -40% 18 22 -21% 75

Kassaflödesgenerering exkl jämförelsestörande 

poster, R12 * 135 220 -39% 135 220 -39% 193

Kassaflödesgenerering, R12 % * 66% 85% - 66% 85% - 72%
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Segmentsöversikt 2020 2019 2019 0 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun % Jan-Jun Jan-Jun % Jan-Dec

Intäkter (externa)

Sverige 628 1 292 -51% 1 722 2 512 -31% 4 999

Norge 97 209 -53% 255 398 -36% 801

Finland 31 83 -62% 104 166 -37% 346

Danmark 32 76 -58% 112 76 48% 312

Övrigt 5 8 -33% 11 15 -26% 33

Summa 794 1 668 -52% 2 204 3 167 -30% 6 490

-Varav Transportintäkter

Sverige 509 1 128 -55% 1 453 2 187 -34% 4 359

Norge 82 190 -57% 222 361 -38% 725

Finland 27 79 -66% 92 159 -42% 324

Danmark 25 69 -63% 97 69 41% 284

Övrigt 0 0 - 0 0 - 0

Summa 643 1 466 -56% 1 864 2 775 -33% 5 691

-Varav Avtalsintäkter

Sverige 108 150 -28% 245 292 -16% 583

Norge 14 19 -23% 31 37 -14% 74

Finland 3 2 70% 8 4 123% 11

Danmark 6 3 88% 14 3 358% 26

Övrigt 0 0 - 0 0 - 0

Summa 132 174 -24% 298 335 -11% 694

-Varav Övriga intäkter

Sverige 11 14 -24% 24 33 -27% 57

Norge 1 0 237% 2 1 163% 1

Finland 1 1 -11% 4 3 12% 11

Danmark 0 4 -89% 1 4 -73% 2

Övrigt 5 8 -33% 11 15 -26% 33

Summa 19 28 -32% 42 57 -25% 105

Justerad EBITDA

Sverige -31 14 -319% -13 34 -138% 69

Norge 5 5 0% 10 8 34% 16

Finland -8 -5 66% -10 -6 75% -11

Danmark -1 0 -1609% -3 0 -3044% 0

Övrigt 58 56 4% 110 120 -9% 232

Summa 23 71 -68% 94 156 -40% 307

Justerad EBITA

Sverige -38 5 -803% -27 18 -251% 38

Norge 4 4 6% 8 5 52% 12

Finland -14 -9 52% -24 -16 48% -42

Danmark -2 0 634% -4 0 1316% -1

Övrigt 47 47 -1% 88 103 -15% 195

Summa -3 47 -106% 41 109 -63% 202

EBITA

Sverige -38 4 -1101% -32 15 -305% 27

Norge 4 4 6% 8 5 74% 11

Finland -15 -10 52% -24 -17 44% -43

Danmark -2 0 634% -4 0 1316% -1

Övrigt 37 24 53% 63 61 4% 111

Summa -13 23 -156% 12 64 -82% 105

Rörelseresultat

Sverige -44 -23 90% -64 -37 72% -81

Norge 4 0 -1955% 3 -4 -183% -6

Finland -15 -136 -89% -24 -145 -83% -172

Danmark -6 -2 145% -11 -2 383% -10

Övrigt 37 24 53% 63 61 4% 111

Summa -22 -137 -84% -33 -128 -74% -158
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Noter 

Företagsinformation 

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

Ägarförhållande 

Cabonline Group Holding AB (publ) ägs till 93 

procent av riskkapitalfonden H.I.G. Europe Capital 

Partners II L.P., som därmed har bestämmande 

inflytande över koncernen. Resterande 7 procent 

ägs av nuvarande och tidigare styrelseledamöter 

och ledningspersoner.  

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

specialiserat sig på investeringar i medelstora bolag. 

H.I.G. stöttar aktivt bolagens tillväxt genom 

produktutveckling, internationalisering och förvärv 

och har ett investeringsteam bestående av över 250 

personer med erfarenhet av operativ ledning, 

teknik och finans, vilket bidrar till portföljbolagens 

utveckling. 

Not 1 

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är för koncernen upprättad i 
enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt 
tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har 
tillämpats som i senaste årsredovisning, förutom 
vad gäller de ändringar som beskrivs nedan. 

För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen vilket är i 
enlighet med bestämmelserna i RFR 2. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har 
tillämpats som i senaste årsredovisningen. 

Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering 
lämnas såväl i noter som på annan plats i 
delårsrapporten. 

Närmare information om koncernens redovisnings- 
och värderingsprinciper framgår av 
årsredovisningen för 2019 (not 1) vilken finns 
tillgänglig på www.cabonline.com eller på 
huvudkontoret.  

I den här delårsrapporten hänvisas till nyckeltal som 
används vid utvärdering och uppföljning av 
koncernen. Dessa s k APM är tänkta att 
komplettera, inte ersätta, finansiella mått som 
presenteras i enlighet med IFRS. Se vidare under 
avsnittet Definitioner i slutet av denna rapport. 

 

Not 2. 

Rörelseförvärv 

Under det andra kvartalet 2019 förvärvades 100% 

av aktierna i Taxi Västerås inom segment Sverige 

samt Taxi 4x27 i Danmark. Taxi Västerås är en 

ledande aktör i Västeråsområdet med 140 bilar. 

Taxi 4x27 är främst verksamt i 

Köpenhamnsområdet och har cirka 300 anslutna 

fordon och levererar tjänster inom både B2C och 

B2B. 

Under fjärde kvartalet 2019 genomfördes två 

mindre förvärv, Miljötaxi Stavanger AS i segment 

Norge samt Norrtälje Taxi AB i segment Sverige. 

De förvärvade bolagen bidrog under 2019 med 464 

MSEK till koncernens intäkter. 

Not 3. 

Jämförelsestörande poster 

 

Omstruktureringskostnaderna under 2020 avser 

kostnader för utveckling av konernens kommande 

IT-systemstruktur. 

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK
Apr-

Jun

Apr-

Jun

Jan-

Jun

Jan-

Jun

Jan-

Dec

Justerad EBITDA 23 71 94 156 307

Justerad EBITA -3 47 41 109 202

H.I.G Capital - strategisk 

rådgivning -5 -5 -9 -9 -17

Förvärvsrelaterade 

kostnader 0 -3 -1 -5 -4

Förberedelse inför 

ägarförändringar 0 -14 0 -27 -29

Varumärkesstruktur 0 0 -3 0 0

Omstrukturering -4 0 -16 -1 -39

Övrigt 0 -2 0 -2 -8
Summa 

jämförelsestörande 

poster -10 -25 -29 -45 -97

EBITDA 13 46 65 111 210

EBITA -13 23 12 64 105
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Not 4. 

Transaktioner med närstående 

Transaktioner med närstående har förekommit 

mellan H.I.G. Capital och koncernen motsvarande 

9 MSEK (9) under året samt mellan moderbolaget 

och dess dotterbolag i form av fakturering av 

interna administrativa tjänster. Under de nya 

obligationsvillkoren med löptid fram till 

november 2022 kommer faktureringen av det 

avtal kring administrativa tjänster som Cabonline 

har med H.I.G. Capital regleras så att inga 

kassapåverkande betalningar sker innan 

obligationslösen. Beloppet förväntas uppgå till ca 

15–20 MSEK/år under obligationens 3-åriga 

löptid och nuvarande avtal.  

 

Not 5. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

I slutet av första kvartalet noterade Cabonline ett 

kraftigt minskat taxiresande till följd av de åtgärder 

som införts i hela Norden i syfte att begränsa 

spridningen och effekterna av coronaviruset. 

Jämfört med beskrivningen i Cabonlines års- och 

hållbarhetsredovisningen, har utbrottet av Covid-

19-pandemin nu påverkat i princip alla identifierade 

riskkategorier. Cabonline har identifiera kritiska 

förändringar inom finansiella, marknads-, kredit- 

och likviditetsrisker och vidtar proaktiva åtgärder 

för att begränsa riskerna eller förhindra att de 

uppstår, en process som sker i nära dialog med 

olika intressenter.  

Det finns även risker relaterade till tolkningen av 

regelverken för de statliga stödåtgärderna i de olika 

länderna Cabonline opererar i, då de delvis är 

otydliga och har ändrats under den korta tiden de 

varit i bruk. 

Den tydligt lägre efterfrågan som uppstått pga 

Covid-19-pandemin har ökat risken för att anslutna 

transportörer går i konkurs och att Cabonline 

därmed påverkas finansiellt. Bolaget följer denna 

utveckling noggrant. 

Koncernen verkar på transportmarknaden och är 

exponerade för svängningar i konjunkturen som 

påverkar kundernas inköpsbeteende. Det föreligger 

en risk att koncernen skulle påverkas negativt av ett 

ändrat inköpsbeteende till en följd av 

makroekonomiska förändringar. Det finns en risk 

att taxinäringen påverkas negativt av ökade 

miljökrav från både konsumenter och lagstiftare. 

Politiska beslut även i övrigt, ökad eller förändrad 

reglering och andra beslut utanför bolagets kontroll 

kan påverka verksamheten. Vidare verkar 

koncernen på en konkurrensutsatt marknad med 

både nya och gamla aktörer i taxibranschen. Det 

finns risker kopplade till att den absoluta 

majoriteten av koncernens åkare och förare inte är 

anställda utan enbart anslutna via avtal vilket skulle 

kunna leda till avhopp och betydande variationer i 

antal bilar och därmed i lönsamheten. Offentliga 

transporter är eller kan bli en konkurrent om 

slutkunderna. Det finns en risk kopplat till 

beroendet av ett antal större kontrakt som är 

viktiga för koncernens lönsamhet. Tekniken i 

branschen förändras snabbt och en risk är att 

koncernen är beroende av att kunna erbjuda 

konkurrenskraftig teknik. Koncernen är exponerad 

för datasäkerhetsrisker, bland annat kopplade till 

ikraftträdandet av GDPR den 25 maj 2018. Vidare 

finns risker förknippade med till exempel incidenter 

eller andra olämpliga beteenden hos anslutna åkare 

och förare vilket skulle kunna skada koncernens 

varumärken, leda till negativ mediabevakning och 

därmed påverka verksamheten negativt. 

Finansiella risker är kopplade bland annat till en 

restvärdesrisk i leasade tillgångar. Koncernen är 

utsatt för ränterisk då kostnaden för en stor del av 

dess finansiering är beroende av gällande 

marknadsräntor. Det föreligger en finansieringsrisk 

eftersom den utgivna obligationen behöver 

refinansieras år 2022 och tillgången till riskkapital 

inte kan garanteras. Koncernen är givet sin 

geografiska täckning också utsatt för valutarisker. 

Taximarknaden i Finland avreglerades den 1 juli 

2018. Detta innebar en stor förändring i hur olika 

aktörer såsom förare, åkare och 

beställningscentraler agerade. Det finns en risk att 

det blir fortsatt svårt att attrahera både åkare, 

förare och slutkunder. Finska myndigheter har även 

initierat en analys av avregleringens effekter vilket 

kan resultera i en viss återreglering av 

taximarknaden. Som en följd av detta är 

utvecklingen i Finland efter avregleringen svårare 

att förutspå än utvecklingen på övriga marknader 

där Cabonline är aktivt. 

I Norge sker nästa steg i avregleringen under 2020 

där de tidigare hårt reglerade taxilicenserna 

kommer att släppas fria vilket kan innebära en ökad 

risk för turbulens och ökad konkurrens på den 

norska taximarknaden. 

Koncernen har under 2019, genom förvärv, 

etablerat sig i Danmark i samband med att 

taximarknaden där avreglerats. En sådan etablering 

i ett nytt land och i ett skede när 
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marknadsförutsättningarna ändras innebär risker 

kopplade till bland annat marknadsposition, tillväxt 

och lönsamhet.  

I bolagets årsredovisning för 2019 finns utförligare 

beskrivningar av risker och osäkerhetsfaktorer. 

Not 6. 
Värdering till verkligt värde 
De enda poster som redovisas till verkligt värde 
inom nivå 3 i verklig värdehierarki, är villkorade 
tilläggsköpeskillingar som uppgår till 42 MSEK (61) 
och som utgörs av långfristig skuld om 24 MSEK och 
kortfristig skuld om 18 MSEK. Syftet med en 
värdering till verkligt värde är att uppskatta priset 
vid värderingstidpunkten för överlåtelse av skulden 
genom en transaktion under normala förhållanden 
mellan marknadsaktörer på aktuella 
marknadsvillkor.  

Not 7. 

Segmentsredovisning 

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som 

bedriver verksamhet från vilken den kan generera 

intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det 

finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett 

rörelsesegments resultat följs vidare upp av 

företagets högsta verkställande beslutsfattare för 

att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera 

resurser till rörelsesegmentet. Högsta verkställande 

beslutsfattare är koncernchefen. För Cabonline 

utgör geografiska områden den primära 

indelningsgrunden och de geografiska områdena 

består av länder. Inom segment Övrigt redovisas 

gemensamma stödfunktioner samt mindre 

sidoverksamheter inte direkt relaterade till drift av 

beställningscentral. 

Vissa administrativa delar av organisationen har 

under 2020 flyttats från segment Övrigt till segment 

Sverige. Samtliga jämförelsetal har justerats för att 

reflektera dessa förändringar.  

Not 8. 

Framåtriktad information 

Framåtriktad information i denna rapport baseras 

på ledningens förväntan vid tidpunkten för 

rapporten. Även om ledningen bedömer att 

förväntningarna är rimliga, är det inte någon garanti 

för att förväntningarna är eller kommer att visa sig 

vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall 

variera väsentligt jämfört med vad som framgår i 

den framtidsinriktade informationen beroende på 

bland annat ändrade marknadsförutsättningar för 

koncernens tjänster och mer generella ändrade 

förutsättningar avseende ekonomi, marknad och 

konkurrens, förändringar i lagkrav och andra 

politiska åtgärder och variationer i valutakurser. 

Cabonline Group Holding AB (publ) åtar sig inte att 

uppdatera eller rätta sådan framåtriktad 

information annat än vad som stipuleras i lag. 
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Revisors granskning  
Denna delårsrapports har ej varit föremål för 

granskning av bolagets revisorer.  

Försäkran 
Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger 

en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 

beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som moderbolaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför.  

 

Stockholm den 20 augusti, 2020 

 

  

 

Jon Risfelt  James Mitchell 

Styrelseordförande Styrelseledamot 

 

 

 

Carl Harring  Andreas Rosenlew 

Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

 

Anna Söderblom 

Styrelseledamot 

 

 

Peter Viinapuu 

Vd och koncernchef 

Finansiell kalender 
Delårsrapport januari – september  

26 november 2020 

Bokslutskommuniké 2020 

19 februari 2021 

Denna delårsrapport, liksom ytterligare 

information, finns tillgänglig på Cabonline Group 

Holding AB:s (publ) hemsida, 

www.cabonlinegroup.com 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Viinapuu, CEO, tel + 46 766 411 006 

Anneli Lindblom, CFO tel + 46 765 938 400 

 

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 

försorg, för offentliggörande den 20 augusti 13.00 (CET).

Om Cabonline  
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i 
Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som Flygtaxi, 
Taxikurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi och Taxi 4x27. 
Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande 
teknikutveckling samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. 
Gruppen omsätter cirka 6,5 miljarder SEK och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer 
information www.cabonlinegroup.com.    

 

http://www.cabonlinegroup.com/
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Definitioner 

I koncernens finansiella rapporter används alternativa nyckeltal. Dessa alternativa nyckeltal (APM) förser 

ledningen och investerare med betydelsefull information för att bedöma koncernens finansiella utveckling.  

Intäkter 

Transportintäkter, Avtalsintäkter och Övriga intäkter. Samtliga intäkter avser intäkter från avtal med kunder. 

Köpta transportkostnader 

Kostnader för transporttjänster köpta från underleverantör eller extern ansluten transportör. 

Organisk tillväxt 

Organiska intäkter innebär intäkter justerade för effekter av förändrade i valutakurser, förvärv och 

redovisningsprinciper, jämfört med jämförelseperioden. 

 

Jämförelsestörande poster 

För att underlätta förståelsen verksamheten anser vi det lämpligt att analysera vissa mått och nyckeltal exklusive 

jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster omfattar poster som är av engångskaraktär, har en 

betydande påverkan och anses vara viktiga för att förstå verksamhetens utveckling/resultat vid jämförelse 

mellan perioder. De jämförelsestörande posterna visas i not 3. 

Justerad EBITDA  

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och jämförelsestörande poster. 

Justerad EBITDA % 

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

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. 

EBITDA  

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. 

EBITDA marginal % 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av intäkterna. 

EBITA 

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

 

EBITA marginal % 

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

Rörelseresultat 

Resultat före finansiella poster och skatt. 

Rörelsemarginal % 

Resultat före finansiella poster och skatt i procent av intäkterna. 

Resultat före skatt 

Resultat efter finansnetto.  

Resultat exklusive avskrivningar på övervärden 

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

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare och tillkommande räntekostnader/utdelning för 

preferensaktier fördelat på genomsnittligt antal utestående stamaktier.  

Nettoskuld 

Likvida medel och räntebärande fordringar minus räntebärande skulder.  

Nettoskuldsättning / Justerad EBITDA R12, ggr 

Nettoskuld genom rullande 12 månaders justerad EBITDA.  

Rörelsekapital 

Totala omsättningstillgångar, med avdrag för räntebärande fordringar minskat med totala kortfristiga 

skulder, med avdrag för räntebärande skulder, enligt koncernens balansräkning.  

Investeringar (CAPEX) 

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar enligt koncernens rapport över 

kassaflöden. 

Kassaflödesgenerering R12, justerat för jämförelsestörande poster 

Rullande 12 månaders justerad EBITDA minskat med CAPEX och betalningar för leasing dividerat med 

rullande 12 månaders justerad EBITDA minskad med betalningar för finansiell leasing. 

Antal anställda 

Antal anställda vid periodens utgång. 

Alternativa nyckeltal - APM 

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

Organisk tillväxt 

Beskrivning 

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

motsvarande jämförelseperiod. 

 

Nyckeltalet visar på den underliggande utvecklingen i bolagets verksamheter. 

Rörelsemarginal 

Beskrivning 

Rörelseresultat i procent av intäkter. 

 

Justerad EBITDA och justerad EBITDA marginal 

Beskrivning 

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

 
 

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

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

för att komma till EBITDA.  

Justerad EBITDA används för att tydligare se det resultat som skulle uppnås i ett stabilt tillstånd utan annat mål 

med verksamheten än att upprätthålla befintlig omsättning och resultat. Som jämförelsestörande poster räknas 

bland annat kostnader för refinansiering, kostnader för större förvärv, omstruktureringar, strategisk rådgivning 

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

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Intäkter 794 1 667 2 204 3 167 6 490

Förvärvade intäkter -14 -130 -138 -153 -464

Valutaffekt från omräkning t jämförelseperiodens valutakurs 14 -4 19 -13 -15

Effekt fr ändrade redovisningsprinciper, IFRS16 Sublease 0 7 - 14 27

Organiska intäkter 794 1 540 2 086 3 015 6 037

Jämförelseperiodens omsättning 1 667 1 616 3 167 3 183 6 217

Organisk tillväxt % -52,4% -4,7% -34,1% -5,3% -2,9%

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Intäkter 794 1 667 2 204 3 167 6 490

Rörelseresultat -22 -137 -33 -128 -158

Rörelsemarginal % -2,8% -8,2% -1,5% -4,0% -2,4%

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Rörelseresultat -22 -137 -33 -128 -158

-Avskrivningar av anläggningstillgångar 26 24 53 47 105

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 10 35 44 68 139

-Nedskrivning av övervärden från förvärv 0 124 124 124

-Jämförelsestörande poster 10 25 29 45 97

Justerad EBITDA 23 71 94 156 307

Intäkter 794 1 667 2 204 3 167 6 490

Justerad EBITDA marginal % 2,9% 4,2% 4,3% 4,9% 4,7%
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Justerad EBITA och justerad EBITA marginal 

Beskrivning 

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

och i procent av intäkter. 

 

 
 

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

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

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

Justerad EBITDA används för att tydligare se det resultat som skulle uppnås i ett stabilt tillstånd utan annat mål 

med verksamheten än att upprätthålla befintlig omsättning och resultat. Som jämförelsestörande poster räknas 

bland annat kostnader för refinansiering, kostnader för större förvärv, omstruktureringar, strategisk rådgivning 

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

EBITDA marginal % 

Beskrivning 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av intäkter. 

 

EBITA marginal % 

Beskrivning 

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

 

 

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Rörelseresultat -22 -137 -33 -128 -158

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 10 35 44 68 139

-Nedskrivning av övervärden från förvärv 0 124 0 124 124

-Jämförelsestörande poster 10 25 29 45 97

Justerad EBITA -3 47 41 109 202

Intäkter 794 1 667 2 204 3 167 6 490

Justerad EBITA marginal % -0,4% 2,8% 1,8% 3,4% 3,1%

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Rörelseresultat -22 -137 -33 -128 -158

-Avskrivningar av anläggningstillgångar 26 24 53 47 105

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 10 35 44 68 139

-Nedskrivning av övervärden från förvärv 0 124 0 124 124

EBITDA 13 46 65 111 210

Intäkter 794 1 667 2 204 3 167 6 490

EBITDA marginal % 1,7% 2,8% 2,9% 3,5% 3,2%

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Rörelseresultat -22 -137 -33 -128 -158

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 10 35 44 68 139

-Nedskrivning av övervärden från förvärv 0 124 0 124 124

EBITA -13 23 12 64 105

Intäkter 794 1 667 2 204 3 167 6 490

EBITA marginal  % -1,6% 1,3% 0,5% 2,0% 1,6%
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Resultat exklusive avskrivningar på övervärden 

Beskrivning 

Periodens resultat exklusive avskrivningar på övervärden och nedskrivning av goodwill. 

 

Resultat före avskrivningar på övervärden är ett värde som bolaget använder i sin bedömning av generering av 

utdelningsbara medel.  

Resultat per aktie, före och efter utspädning exklusive avskrivningar på övervärden 
Beskrivning 

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

som följer av räntekostnaden från utestående preferensaktier. 

 

Resultat per aktie (före och efter utspädning) före avskrivningar på övervärden är ett värde som bolaget 

använder i sin bedömning av generering av utdelningsbara medel.  

  

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Periodens resultat -70 -142 -119 -154 -259

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 10 35 44 68 139

-Nedskrivning av övervärden från förvärv 0 124 0 124 124

Periodens resultat exkl av- och nedskrivningar på övervärden -60 17 -75 38 4

Intäkter 794 1 667 2 204 3 167 6 490

Periodens resultat exkl av- och nedskrivningar på övervärden, 

marginal
-7,6% 1,0% -3,4% 1,2% 0,1%

2020 2019 2020 2019 2019

Belopp i MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -70 -143 -120 -154 -260

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 10 35 44 68 139

-Nedskrivning av övervärden från förvärv 0 124 0 124 124

Periodens resultat exkl av- och nedskrivningar på övervärden 

och goodwill
-60 17 -75 38 3

Antal utestående aktier 35 556 850 35 556 850 35 556 850 35 556 850 35 556 850

Anskaffningsvärde utestående preferensaktier 320 320 320 320 320

Periodens räntekostnad preferensaktier, 15% -12 -12 -24 -24 -48

Periodens resultat minskat med ränta på preferensaktier -72 5 -99 14 -45

Resultat per aktie exkl av- och nedskrivning på övervärden och 

goodwill, före utspädning, SEK
-2,03 0,14 -2,79 0,39 -1,27

Resultat per aktie exkl av- och nedskrivning på övervärden och 

goodwill, efter utspädning, SEK
-2,03 0,14 -2,79 0,39 -1,27
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Kassaflödesgenerering R12, justerat för jämförelsestörande poster 

Beskrivning 

Rullande 12 månaders justerad EBITDA minskat med CAPEX och betalningar för leasing genom rullande 12 

månaders justerad EBITDA minskat med betalningar för finansiell leasing.  

 

Kassaflödesgenerering R12 justerat för jämförelsestörande poster är ett mått som bolaget använder för att 

bedöma hur effektivt bolaget genererar medel för finansierings- och investeringsändamål. 

Nettoskuld och Nettoskuld / justerad EBITDA R12 

Beskrivning 

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

justerad EBITDA (R12) beräknas som nettoskuld i förhållande till rullande 12 månader justerad EBITDA. 

 

 
 

Nettoskulden är ett mått som används för att beräkna koncernens nettoskuld / justerad EBITDA (R12) och 

utrymme för ytterligare belåning inom ramen för befintlig obligationsfinansiering. Nettoskuld / justerad EBITDA 

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

 

 

2020 2019 2019

Belopp i MSEK Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Justerad EBITDA, R12 245 299 307

-Investeringar CAPEX, R12 -70 -38 -75

-Inbetalningar från leasetagare- fordon 21 14 26

-Amortering av leasingskuld - fordon -39 -43 -42

-Amortering av leasingskuld - lokaler -22 -13 -22

Kassaflödesgenerering R12 exkl jämförelsestörande poster 135 220 193

Justerad EBITDA, inkl betalning av finansiell leasing, R12 205 258 268

Kassaflödesgenerering, R12 % 66% 85% 72%

Belopp i MSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Likvida medel 390 77 357

Kortfristiga räntebärande fordringar 14 51 29

Långfristiga räntebärande fordringar 9 7 12

Långfristiga räntebärande skulder 1 991 1 616 2 009

Kortrfristiga räntebärande skulder 53 97 62

Nettoskuld 1 631 1 578 1 673

Rullande 12 månader 2020 R12, Jun 2019 R12, Jun 2019 R12, Dec

Rörelseresultat -63 -283 -158

-Avskrivningar av anläggningstillgångar 115 134 139

-Avskrivningar på övervärden från förvärv 111 90 105

-Nedskrivning av goodwill 0 276 124

-Jämförelsestörande poster 81 82 97

Justerad EBITDA, R12 245 299 307

Nettoskuld/ Justerad EBITDA, R12 6,7 5,3 5,5


