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Oniva Online Group Europe AB (publ) 

Bokslutskommuniké 2017 
 

2017 – Handlingskraftigt år gör oss finansiellt starka och skapar tydlighet i 
vårt erbjudande. 
 
Kvartalet oktober - december 2017* 

 

 Nettoomsättningen uppgick till 33,8 MSEK 

(35,0).  

 Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 

4,5 MSEK (4,3). 

 Kassaflödet från den löpande 

verksamheten före förändring av 

rörelsekapital uppgick till 5,4 MSEK (0,4). 

 Periodens resultat före skatt uppgick till  

4,2 MSEK (3,8) och periodens resultat inkl. 

avvecklade verksamheter var 4,4 MSEK  

(-0,7). 

 Periodens resultat per aktie för 

kvarvarande verksamheter före 

utspädning uppgick till 0,21 SEK (0,20) 

och efter utspädning till 0,20 SEK (0,19). 

 

 
 
 
 

Perioden januari – december 2017* 

 Nettoomsättningen uppgick till 131,0 

MSEK (136,9).   

 Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till  

13,2 MSEK (13,8). 

 Kassaflödet från den löpande 

verksamheten före förändring av 

rörelsekapital uppgick till 8,1 MSEK 

(10,0). 

 Periodens resultat före skatt uppgick till 

12,0 MSEK (12,0) och periodens resultat 

inkl. avvecklade verksamheter var -1,9 

MSEK (-16,9). 

 Periodens resultat per aktie för 

kvarvarande verksamhet före utspädning 

uppgick till 0,60 SEK (0,61) och efter 

utspädning till 0,57 SEK (0,57). 

 Under året har 15,4 MSEK av bolagets 

finansiella skulder amorterats. 

 Styrelsen föreslår att ingen utdelning 

lämnas för 2017.

Väsentliga händelser under kvartalet 

Enligt strategisk plan - onlineverksamheten avvecklad 

Som planerat avyttrades dotterföretaget Getupdated AB under fjärde kvartalet. Därmed är den sista 

delen av onlineverksamheten såld. Det bokföringsmässiga resultatet av försäljningen blev -3,8 

MSEK. I och med att all onlineverksamhet är avvecklad redovisas nettoresultatet från denna på 

egen rad i resultaträkningen både år 2016 och 2017. 

 

Investering i nytt datacenter 

Under det fjärde kvartalet meddelades att Oniva Online Group, i samarbete med E.ON, bygger ett 

stort modernt datacenter i norra Stockholmsområdet. Datacentret är en naturlig del i vår 

molnsatsning som kretsar kring en stark lokal närvaro och görs för att koncentrera den existerande 

kapaciteten och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Driftstart är beräknad 

till 1 september 2018. 

 

*Nettoomsättning och resultatsiffror redovisas exklusive avvecklade verksamheter, både avseende 

2017 och 2016. Nettoresultatet för avvecklade verksamheter, fram till avvecklingsdatum, redovisas 

netto efter skatt i resultaträkningarna. 
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VD-kommentar 

Nytt datacenter, OpenStack och molnbaserade tjänster ger möjligheter för 
tillväxt. 
Helt i linje med vår strategi har vi under kvartalet fortsatt renodlingen av verksamheten genom att 

avyttra Getupdated, som var den sista återstående delen i onlineverksamheten. Tidigare under året 

avyttrade vi vår franska onlineverksamhet. Vi är nu helt fokuserade på vårt kärnområde inom 

hosting och molnbaserade tjänster, där vi ser en ökad efterfrågan från både befintliga och 

potentiella kunder. Det ger oss goda möjligheter till lönsam tillväxt. 

Vi har under året stärkt vår finansiella ställning genom att amortera drygt 15 MSEK på våra lån. 

Därmed har vi i princip halverat vår skuldsättning.  Vår nya infrastrukturtjänst (IaaS), som helt 

bygger på OpenStack, ser vi mycket fram emot att lansera. Lansering kommer ske i samband med 

driftsättande av vårt nya datacenter. 

 

Stabil resultatutveckling 
Onlineverksamheten som avyttrats i sin helhet under året redovisas nu som avvecklad verksamhet. Den 

kvarvarande hostingverksamheten har utvecklats som förväntat under kvartalet. Vi ser en bättre kvalitet i 

vår intjäning samt en nettotillväxt om 3 procent vad gäller antalet kunder i vår webbhotellverksamhet. 

Kvartalets rörelseresultat, EBIT, var i stort sett oförändrat jämfört med motsvarande kvartal föregående 

år, 4,5 MSEK mot 4,3 MSEK. Koncentrationen kring hostingverksamheten kommer att ge en mer stabil och 

förutsägbar intäktsgenerering över tid, med en allt högre andel återkommande intäkter. 

Nytt datacenter i samarbete med E.ON 
I samarbete med E.ON har vi påbörjat bygget av ett nytt, större och mer modernt datacenter i norra 

Stockholmsområdet. Datacentret är en naturlig del i vår molnsatsning som kretsar kring en stark lokal 

närvaro och görs för att koncentrera den existerande kapaciteten och samtidigt säkerställa driftsäkerhet 

och kostnadseffektivitet. Vår lokala närvaro innebär fokusering på kompetent lokal support med en djup 

förståelse kring de utmaningar och önskemål som svenska företag och individer har och står inför. 

Datacentret kommer att driftsättas senast under det tredje kvartalet 2018 och spillvärmen från 

anläggningen kommer att återanvändas och distribueras ut i fjärrvärmenätet. 

Lokal närvaro en konkurrensfördel 
Internationella hostingbolag utmanas alltmer av sina kunders krav på säkerhet, datasuveränitet och 

önskemål om geografisk lokalisering av datacenter. En färsk rapport från IDC (IDC European GDPR 

Survey, 2017) pekar på att drygt 30 procent av de bolag som har sina applikationer i publika 

internationella molnlösningar har för avsikt att flytta till lösningar som ligger inom landets eller regionens 

gränser, vilket stödjer vår strategi att tillhandahålla tjänster med lokal närvaro i fokus. Frågor kring 

integritet och dataskydd har blivit allt viktigare för kunden och som regional leverantör kan vi dra fördel 

av denna trend. 

Ökad kundnöjdhet och efterfrågan 
Vi har under året flyttat delar av vår supportenhet till Kramfors och vi ser tydliga kvalitetsförbättringar i 

form av bättre svarstider samt en ökande kundnöjdhet och lojalitet. Nöjda kunder är av central betydelse 

för oss och en avgörande faktor för att attrahera nya kunder och skapa tillväxt. 

Ledande lokal aktör 
Efter många år inom hosting, molntjänster och IT-drift har vi en bra förståelse för vad kunderna behöver i 

form av service, närvaro och säkerhet. Renodlingen av vår verksamhet kommer att följas av fler kraftfulla 

steg genom utveckling av såväl vår interna infrastruktur och tekniska plattform som nya applikationer. 

Målet är att inom en treårsperiod vara en ledande lokal aktör på den svenska marknaden för kvalitativa 

hosting- och molnbaserade tjänster med OpenStack som grund. 

Göran Gylesjö 
VD 
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Omsättning, resultat och kassaflöde 

OKTOBER - DECEMBER 2017 

Under fjärde kvartalet avyttrades dotterföretaget Getupdated AB, den sista delen av onlineverksamheten.  
I och med detta nettoredovisas avvecklad verksamhet på en egen rad i resultaträkningarna för 2016 och 
2017. I den avvecklade verksamhetens resultat ingår bolagens operativa resultat fram till 
avvecklingsdatum.      

Nettoomsättningen för sista kvartalet 2017 uppgick till 33,8 MSEK (35,0), en minskning med 3 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (4,3). Finansiella intäkter och kostnader uppgick till netto  

-0,2 MSEK (-0,4). Resultatet före skatt uppgick till 4,2 MSEK (3,8). Kvartalets resultat inkl. avvecklade 

verksamheter uppgick till 4,4 MSEK (-0,7). Kvartalets resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före 

utspädning uppgick till 0,21 SEK (0,20) och efter utspädning till 0,20 SEK (0,19). Av de totala 

rörelsekostnaderna på 28,7 MSEK (29,8) utgjorde övriga externa kostnader 17,3 MSEK (18,9) och 

personalkostnader 11,1 MSEK (10,9).  
 

JANUARI – DECEMBER 2017 

Under året har hela onlineverksamheten avvecklats. Det totala resultatet av detta uppgick till -13,9 MSEK.  

Nettoomsättningen för helåret januari – december 2017 uppgick till 131,0 MSEK (136,9), en minskning 

med 4 procent. Den lägre omsättningen är en följd av att vi föregående år intäktsförde avtalsförlängningar 

från kunder som inte betalade i tid och bokförde dessa kundfordringar som kundförluster. Från och med 

årsskiftet 2016/2017 stängs tjänsterna efter en påminnelse om kunden inte betalt vilket minskar både 

kundförlusterna och intäkterna. Koncernens rörelseresultat uppgick till 13,2 MSEK (13,8). 
 

Finansnettot uppgick till -1,1 MSEK (-1,7) under året. Under året har bolaget haft lägre räntekostnader 

jämfört med motsvarande period föregående år till följd av minskad upplåning. Resultatet före skatt 

uppgick till 12,0 MSEK (12,0). Periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter uppgick till -1,9 MSEK     

(-16,9). Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,60 SEK (0,61). Av de totala 

rörelsekostnaderna på 114,8 MSEK (119,5) utgjorde övriga externa kostnader 71,2 MSEK (77,8) och 

personalkostnader 43,6 MSEK (41,5). 

 

Likviditet och finansiering 

Den disponibla likviditeten per den 31 december 2017 uppgick till 8,7 MSEK (16,3) inklusive outnyttjad 

checkkredit på 3,9 MSEK (6,3).  Under året har checkkrediten minskat med 5,0 MSEK och 5,0 MSEK 

omvandlats till ett kortfristigt lån. Nettoskulden uppgick till 8,2 MSEK vid årets utgång jämfört med 9,6 

MSEK vid årets ingång. 
 

Under helåret 2017 var kassaflödet från den löpande verksamheten 10,0 MSEK (14,9). 

Investeringsverksamheten uppgick till 0,3 MSEK (0,2) varav 5,0 MSEK härrör sig till försäljningen av 

Getupdated AB, -2,6 MSEK (-3,3) har investerats i materiella anläggningstillgångar och -2,1 MSEK (0,0) 

härrör sig till investering i finansiella tillgångar (inlösen av Servage aktier).  

 

Finansieringsverksamheten har belastat kassaflödet med -15,4 MSEK (-18,8,) varav 2,7 MSEK avser  

slutamortering på säljarrevers hänförlig till förvärvet av Space2u och 11,8 MSEK hänförlig till amortering  

av bankkrediter. Minskat utnyttjande av checkräkningskrediten har belastat finansieringsverksamheten 

med 0,9 MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 65 procent att jämföras med 48 procent per den 

31 december 2016.  
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Investeringar 

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,6 MSEK (3,3). 
Under året har bolaget löst in återstående aktier i Servage AB 2,1 MSEK. Detta innebär att alla  
bolag inom koncernen nu är ägs till 100%.  

Under det fjärde kvartalet meddelades att Oniva Online Group, i samarbete med E.ON bygger ett 

stort modernt datacenter i norra Stockholmsområdet för att koncentrera och öka den existerande 

kapaciteten. 

 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 13,1 MSEK (11,9) för helåret 2017. Resultatet före skatt 

uppgick till -18,9 MSEK (-17,3). Resultatet har belastats med rearesultatet för avyttringen av 

dotterbolaget Getupdated AB. Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till  

0,6 MSEK (1,0). Balansomslutningen var 152,2 MSEK (163,7).  

 

Medarbetare och organisation 

Vid periodens utgång hade Oniva Online Group 70 anställda (77).  
 

Största ägare per 31 december 2017 

 
Källa: Euroclear 

Under året har aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden AB delat ut samtliga sina 2 908 124 aktier, 

motsvarande 15 procent av aktierna och rösterna, i Oniva Online Group till delägarna; Rockpoint AB (ägs 

av Richard Göransson) 1 163 250 aktier, Mölna Spar AB 1 163 250 aktier och Robert Sandin Invest AB  

581 624 aktier. 

Oniva Online Group-aktien är listad på Nasdaq OMX First North och har handelsbeteckningen ONG. Mangold 

Fondkommision AB är bolagets certified advisor. Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 29,8 MSEK per 

den 31 december 2017. 

OPTIONER 

Bolaget har två utestående optionsprogram. Teckningsoptionsprogrammet från 2015 omfattar 
sammanlagt 780 000 optioner till styrelse och ledning. Varje option berättigar innehavaren att senast den 
4 juli 2018 förvärva en aktie till kursen 15,5 SEK/aktie. 

Teckningsprogrammet från 2016 omfattar sammanlagt 540 000 teckningsoptioner till styrelse och 
ledning. Varje option berättigar innehavaren att senast den 4 juli 2019 förvärva en aktie till kursen 11,30 
SEK/aktie. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering. 

 

Ägare       Antal aktier

Andel av 

kapital/röster

Göransson, Richard 2 424 638 12,2%

Pejoni AB 1 572 284 7,9%

Blibros AB 1 170 000 5,9%

Mölna Spar AB 1 163 250 5,8%

Rockpoint AB  (kontrolleras av Richard Göransson) 1 163 250 5,8%

Mic Värdepapper AB 1 010 000 5,1%

Jeansson, Theodor 1 006 184 5,1%

Swedbank Försäkring AB 890 316 4,5%

Vattenormen AB 823 951 4,1%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 768 041 3,9%

Övriga aktieägare 7 896 646 39,7%

Totalt 19 888 560 100,0%
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Närståendetransaktioner 

Inga närståendetransaktioner har ägt rum under 2017. 

 

Marknad 

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

marknaden för olika typer av molnbaserade webbhostingtjänster. Bolagets ambition är att vara en 

komplett leverantör av webbhosting och drifttjänster för våra kunder. Koncernen har idag drygt 100 000 

kunder. Hostingtjänsterna ger återkommande intäkter och processen är i det närmaste industriell till sin 

karaktär, vilket innebär möjlighet till skalfördelar.  

  

Marknadsutveckling 

Många organisationer köper hostingtjänster för att undvika de stora investeringar som krävs för att på ett 

professionellt sätt driva en webbplats med den tillgänglighet och prestanda som krävs. Med hjälp av 

outsourcing kan organisationer minska investeringarna för servrar, nätverksutrustning, personal-

kostnader och golvutrymme för att istället betala en förutsägbar månatlig driftskostnad. Sammantaget 

driver denna utveckling ett växande behov av helhetslösningar för organisationers online närvaro – från 

hantering till drift, backup och underhåll av såväl webbplatser som större applikationer och webbtjänster. 

 

Framtidsutsikter 

Oniva Online Group är ett internetbolag med stark ställning på den svenska digitala marknaden inom 

molnbaserade webhostingtjänster. Oniva Online Groups digitala erbjudande gör att bolaget kan fungera 

som helhetsleverantör till små och medelstora företag. Bedömningen är att bolaget är väl positionerat för 

att kunna utvecklas i takt med nuvarande samt nya kunder och deras efterfrågan. 

Risker och osäkerheter  

Den allmänna konjunkturutvecklingen kan komma att påverka efterfrågan på bolagets tjänster. 

En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 

2016. Oniva Online Group bedömer att inga väsentliga risker utöver de som nämns i års-

redovisningen tillkommit. 

Uppskattningar och bedömningar 

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör 

redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen 

av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det 

verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och 

antagandena ses över regelbundet.  

Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna 

period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell 

period och framtida perioder. I samband med årsbokslutet går bolaget och styrelsen igenom eventuella 

nedskrivningsbehov av goodwill och gör en värdering av den uppskjutna skattefordran inom koncernen.   

Revisorsgranskning 

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 

Valberedning 

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 30 september 2017. Mattias 

Lindroth, utsedd av Richard Göransson, Rockpoint AB och Mölna Spar AB, är ordförande i valberedningen. 
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Årsstämma 2018 

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2018. 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017. 

Redovisningsprinciper 

KONCERNEN 

Oniva Online Group upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards 

(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS 

Interpretations Committee, såsom de antagits av EU för tillämpning inom EU. Delårsrapporten har 

upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper 

och beräkningsmetoder som har tillämpats i delårsrapporten överensstämmer, om ej annat anges i 

rapporten, med de som tillämpades vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.  

 

Nya och ändrade IFRS-standarder och tolkningar från IFRS Interpretations Committee som gäller från 1 

januari 2017 har inte någon betydande inverkan på Online Groups finansiella rapportering. Belopp anges i 

miljoner svenska kronor, MSEK. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

 
IFRS 9 Finansiella instrument 

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Onivas 

analys av den nya standarden har färdigställts och de nya principerna för klassificering av finansiella 

tillgångar kommer inte ha någon påverkan på koncernens resultat och ställning. Den nya modellen för 

beräkning av kreditförluster väntas påverka nedskrivningsprocessen, men inte ha någon signifikant 

påverkan på koncernens resultat och ställning. De nya principerna för säkringsredovisning kommer inte 

heller ha någon påverkan på koncernens resultat och ställning. Övergången kommer inte signifikant att 

påverka koncernens resultat och ställning och föranleder därför ingen omräkning av tidigare perioder. 

 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 

IFRS 15 ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar intäkter med en 

samlad modell för intäktsredovisning. Enligt IFRS 15 ska en intäkt redovisas när en utlovad vara eller 

tjänst överförts till kund, vilket kan ske över tid eller vid en tidpunkt. Intäkten ska utgöras av det belopp 

som företaget förväntar sig erhålla som ersättning för överförda varor eller tjänster. 

IFRS 15 träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare. Standarden kommer 

att tillämpas av koncernen och moderbolaget från och med detta datum med fullständig retroaktiv 

omräkning. Inga praktiska lösningar har tillämpats. 

 

Oniva Online Groups intäkter avseende hosting och molnbaserade tjänster kommer enligt IFRS 15 att 

redovisas över tid vilket inte utgör någon skillnad mot nuvarande princip. Metoden för mätning av 

förloppet mot ett fullständigt uppfyllande av ett prestationsåtagande kommer att ändras som en följd av 

övergången. Effekten av denna ändring kommer att vara obetydlig för koncernens intäkter för 2017, 

varvid ingen omräkning kommer att ske. Övergången kommer att medföra en engångseffekt på eget 

kapital per 1 januari 2017 om -6 MSEK. 

 

IFRS 16 Leasing 

IFRS 16 Leasing träder i kraft den 1 januari 2019. Oniva Online Group har påbörjat arbetet med att 

utvärdera effekterna av den nya standarden. Den initiala bedömningen är att den nya standarden kommer 

att påverka Oniva Online Group genom att hyreskontrakt avseende lokaler och andra leasingobjekt 

kommer att redovisas i balansräkningen. 
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Intäkter 

HOSTING 

Inom verksamhetsområdet Hosting intäktsförs 25 % av kontraktsvärdet av ett 12-månaders avtal i 

samband med kontraktstidpunktens start. Resterande 75% av kontraktsvärdet periodiseras linjärt över 

resterande del av kontraktstiden. I de fall kundavtalen sträcker sig över 24 månader sker endast en initial 

intäktsföring om 25 % av värdet på de 12 första månaderna av kontraktet. 

Finansiella instrument 

Det bedöms ej vara någon väsentlig skillnad mellan redovisade och verkliga värden för de finansiella 

instrumenten. 

Moderbolaget 

Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för 

finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och 

beräkningsgrunder tillämpas som i senaste årsredovisning. 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport första kvartalet 2017: 24 april 2018 

Årsstämma: 22 maj 2018 

Delårsrapport andra kvartalet 2018: 23 augusti 2018 

Delårsrapport tredje kvartalet 2018: 25 oktober 2018 

 

Om Oniva Online Group 

Oniva Online Group har ett brett utbud av tjänster inom Hosting och molntjänster. Bolaget har 70 

medarbetare med huvudkontor i Stockholm. Ett komplett erbjudande av hostingtjänster gör att Online 

Group kan fungera som en helhetsleverantör till små och medelstora företag.  

För ytterligare information vänligen kontakta: 

VD Göran Gylesjö  

Tel: +46 (08) 511 05 500 

Aktuell information om Oniva Online Group finns på den finansiella webbplatsen www.onlinegroup.com. 

Det går bra att kontakta bolaget via e-post ir@onlinegroup.com och via telefon 08-511 05 500. 

 

Oniva Online Groups aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ONG. Certified Adviser 

är Mangold Fondkommission AB (08-50301550). Denna information är sådan information som Oniva 

Online Group Europe AB (publ), org.r 556264-3022, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 8.00 CET. 

 

Stockholm, den 28 februari 2018 

 

 

Styrelsen i Oniva Online Group Europe AB (publ) 

  

 
 
 
 
 

mailto:ir@onlinegroup.com
http://www.onlinegroup.com/
mailto:ir@onlinegroup.com
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Definitioner 
 
Nettoomsättning per anställd 
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal anställda. 
 
EBITDA 
Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. 
 
EBITDA-marginal 
Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, i procent av nettoomsättning. 
 
EBIT 
Rörelseresultat  
 
EBIT-marginal, %  
Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsättning (rörelsemarginal). 
 
EBT 
Resultat före skatt 
 
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter 
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden. 
 
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning  
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden efter 
utspädning med utestående optioner, aktieägarprogram och konvertibelrätter. 
 
Soliditet 
Utgående eget kapital i procent av totala tillgångar. 
 
Nettoskuld 
Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel. 
 
 
 

 

Koncernens nyckeltal 

Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016
Nettoomsättning, MSEK 33,8 35,0 131,0 136,9
Nettoomsättning per anställd, TSEK 476 460 1 680 1 850
EBITDA, MSEK 5,1 5,2 16,9 18,1
EBITDA-marginal, % 15,2% 15,0% 12,9% 13,2%
EBIT, MSEK 4,5 4,3 13,2 13,8
EBIT-marginal, % 13,2% 12,2% 10,0% 10,0%
Resultat för kvarvarande verksamheter, MSEK 4,2 4,0 12,0 12,1
Resultat inkl. avvecklade verksamheter, MSEK 4,4 -0,7 -1,9 -16,9
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, SEK 0,21 0,20 0,60 0,61
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter 

utspädning, SEK 0,20 0,19 0,57 0,57
Genomsnittligt antal aktier, tusental 19 889 19 889 19 889 19 889
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 21 209 21 209 21 209 21 209
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 3,7 5,7 10,0 14,9
Likvida medel, MSEK 4,8 10,0 4,8 10,0
Soliditet, % 65% 48% 65% 48%
Nettoskuld, MSEK 8,2 9,6 8,2 9,6
Genomsnittligt antal anställda 71 76 78 74
Antal anställda vid periodens slut 70 77 70 77

mailto:ir@onlinegroup.com
http://www.onlinegroup.com/
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relseresultat
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relseresultat
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relseresultat
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relseresultat
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   1) För nyckeltal se definitioner på sida 8. 

 
  

Alternativa nyckeltal 1)

Nettoomsättning per anställd, TSEK

Nettoomsättning dividerat med antal anställda

Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Nettoomsättning, MSEK 33,8 35,0 131,0 136,9

Genomsnittligt antal anställda 71 76 78 74

Nettoomsättning per anställd, TSEK 476 460 1 680 1 850

EBITDA och EBITDA-marginal, MSEK och %

Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, i procent av nettoomsättning.

Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Rörelseresultat, MSEK 4,5 4,3 13,2 13,8

Av- och nedskrivningar, MSEK 0,7 1,0 3,7 4,3

EBITDA, MSEK 5,1 5,2 16,9 18,1

Nettoomsättning, MSEK 33,8 35,0 131,0 136,9

EBITDA-marginal, % 15,2% 15,0% 12,9% 13,2%

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsättning.

Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Rörelseresultat, MSEK 4,5 4,3 13,2 13,8

Nettoomsättning, MSEK 33,8 35,0 131,0 136,9

Rörelsemarginal, % 13,2% 12,2% 10,0% 10,0%

Soliditet, %

Eget kapital i procent av totala tillgångar

Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Eget kapital, MSEK 101,0 100,2 101,0 100,2

Totala tillgångar, MSEK 156,1 209,7 156,1 209,7

Soliditet, % 65% 48% 65% 48%

Nettoskuld, MSEK

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.

Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Långfristiga skulder till kreditinstitut, MSEK 5,0 6,8 5,0 6,8

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, MSEK 7,9 10,1 7,9 10,1

Övriga kortfristiga finansiella skulder, MSEK 0,0 2,7 0,0 2,7

Likvida medel, MSEK -4,8 -10,0 -4,8 -10,0

Nettoskuld, MSEK 8,2 9,6 8,2 9,6

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått 

ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets 

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

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

IFRS. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges.

mailto:ir@onlinegroup.com
http://www.onlinegroup.com/
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I och med att Getupdated AB avyttrats utgör kvarvarande verksamhet hosting. Den avyttrade onlineverksamhet 
redovisas som avvecklad verksamhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernrapport över totalresultat

MSEK Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Nettoomsättning 33,8 35,0 131,0 136,9

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,1 0,7 0,6

Summa rörelsens intäkter 33,9 35,0 131,7 137,5

Övriga externa kostnader -17,3 -18,9 -71,2 -77,8

Personalkostnader -11,1 -10,9 -43,6 -41,5

Av- och nedskrivningar -0,7 -1,0 -3,7 -4,3

Övriga rörelsekostnader -0,3 -0,1 -0,1 -0,1

Summa rörelsekostnader -29,4 -30,8 -118,5 -123,8

Rörelseresultat 4,5 4,3 13,2 13,8

Finansiella intäkter 0,2 0,2 0,4 0,0

Finansiella kostnader -0,4 -0,6 -1,5 -1,7

Resultat före skatt 4,2 3,8 12,0 12,0

Skatt på periodens resultat 0,0 0,1 0,0 0,1

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter 4,2 4,0 12,0 12,1

Avvecklade verksamheter:

Redovisat resultat från avvecklade verksamheter 0,2 -4,7 -13,9 -29,0

Periodens resultat 4,4 -0,7 -1,9 -16,9

Varav minoritetens andel 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser 0,2 0,2 2,7 -0,1

Skatt avseende övrigt totalresultat - - - -

Totalresultat för perioden 4,5 -0,5 0,8 -17,0

Resultat per aktie före utspädning, kvarvarande 

verksamhet, SEK 0,21 0,20 0,60 0,61

Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande 

verksamhet, SEK 0,20 0,19 0,57 0,57

Resultat per aktie före utspädning inkl. avvecklade 

verksamheter, SEK 0,22 -0,04 -0,10 -0,85

Resultat per aktie efter utspädning inkl. avvecklade 

verksamheter, SEK 0,21 -0,03 -0,09 -0,80

Genomsnittligt antal aktier, tusental 19 889 19 889 19 889 19 889

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 21 209 21 209 21 209 21 209

mailto:ir@onlinegroup.com
http://www.onlinegroup.com/


   

Oniva Online Group Europe AB (publ) I org.nr. 556264-3022 I Lindhagensgatan 126 I  112 51 Stockholm  Sweden  
Telefon 08-511 05 500 I E-post ir@onlinegroup.com I Besök gärna www.onlinegroup.com  
 

11 

 

 
 
 
 
 
 

Koncernbalansräkning i sammandrag

MSEK 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 116,4 122,8

Materiella anläggningstillgångar 6,3 7,5

Finansiella anläggningstillgångar 5,1 5,1

Summa anläggningstillgångar 127,7 135,4

Omsättningstillgångar  

Kundfordringar 16,5 16,8

Övriga fordringar 7,1 28,3

Likvida medel 4,8 10,0

Summa omsättningstillgångar 28,4 55,1

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning - 19,2

SUMMA TILLGÅNGAR 156,1 209,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 101,0 100,2

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 5,0 6,8

Summa långfristiga skulder 5,0 6,8

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 7,9 10,1

Övriga kortfristiga finansiella skulder 0,0 2,7

Leverantörsskulder 4,0 8,0

Övriga skulder 38,2 45,3

Summa kortfristiga skulder 50,1 66,0

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 36,6

Summa skulder 55,1 109,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 156,1 209,7

Förändring i koncernens egna kapital

MSEK 2017-12-31 2016-12-31

Ingående eget kapital vid årets början 100,2 91,9

Teckningsoptioner till styrelse och ledning 0,0 0,6

Summa transaktioner redovisade direkt i eget 

kapital 0,0 0,6

Omklassificiering av omräkningsreserv via 

resultaträkningen 0,0 24,8

Periodens totalresultat 0,8 -17,0

Utgående eget kapital 101,0 100,2

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 101,0 99,1

mailto:ir@onlinegroup.com
http://www.onlinegroup.com/
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Kv 1-4 2016 Helår 2016

Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter 4,2 3,8 12,0 12,0 12,0

Resultat före skatt, avvecklade verksamheter 0,2 -4,7 -13,9 -29,0 -29,0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1,0 1,2 10,0 27,5 27,5

Betald skatt 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 5,4 0,4 8,1 10,0 10,0

Förändring av rörelsefordringar 5,5 0,3 40,7 -14,8 -14,8

Förändring av rörelseskulder -7,1 5,0 -38,9 19,7 19,7

Förändring av rörelsekapitalet -1,7 5,3 1,9 4,9 4,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,7 5,7 10,0 14,9 14,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten 4,3 -1,6 0,3 0,2 0,2

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 8,0 4,1 10,3 15,1 15,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8,3 -2,4 -15,4 -18,8 -18,8

Periodens kassaflöde -0,3 1,7 -5,2 -3,7 -3,7

Likvida medel vid periodens ingång 5,1 8,3 10,0 13,7 13,7

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

Likvida medel vid periodens utgång 4,8 10,0 4,8 10,0 10,0

Outnyttjad checkräkningskredit 3,9 6,3 3,9 10,3 6,3

Disponibel likviditet 8,7 16,3 8,7 10,3 16,3

mailto:ir@onlinegroup.com
http://www.onlinegroup.com/
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

MSEK Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016

Nettoomsättning 5,2 3,2 13,1 11,9

Summa rörelsens intäkter 5,2 3,2 13,1 11,9

Övriga externa kostnader -3,5 -2,2 -12,5 -10,4

Personalkostnader -2,6 -2,0 -8,3 -7,2

Övriga rörelsekostnader -0,3 -12,5 0,0 -12,5

Summa rörelsekostnader -6,4 -16,7 -20,9 -30,2

Rörelseresultat -1,2 -13,5 -7,8 -18,2

Resultat från andelar i dotterföretag 0,0 0,0 -10,7 1,8

Finansiella intäkter/kostnader -0,1 -0,2 -0,4 -0,9

Resultat före skatt -1,3 -13,7 -18,9 -17,3

Koncernbidrag 20,6 8,1 20,6 8,1

Skatt på periodens resultat 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Periodens resultat 19,2 -5,7 1,7 -9,3

Resultatet 2016  har belastats med nedskivningar av fordringar på dotterbolag med -12,5 MSEK (Övriga rörelsekostnader).

I resultatet för 2017  ingår rearesultatet av försäljningen  av Getupdated AB med -10,7 MSEK (Resultat från andelar i

dotterföretag). Detta påverkar bara moderbolaget och ej koncernens resultat.

mailto:ir@onlinegroup.com
http://www.onlinegroup.com/
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

MSEK 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 139,1 152,6

Summa anläggningstillgångar 139,1 152,6

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 10,3 8,9

Övriga fordringar 2,2 1,2

Kassa och bank 0,6 1,0

Summa omsättningstillgångar 13,1 11,1

SUMMA TILLGÅNGAR 152,2 163,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 84,6 83,0

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 0,5 0,5

Summa långfristiga skulder 0,5 0,5

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 5,0 5,0

Övriga kortfristiga finansiella skulder 0,0 2,7

Leverantörsskulder 0,7 0,9

Skulder till koncernföretag 56,0 63,5

Övriga skulder 5,5 8,2

Summa kortfristiga skulder 67,1 80,3

Summa skulder 67,6 80,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 152,2 163,7

mailto:ir@onlinegroup.com
http://www.onlinegroup.com/


   

Oniva Online Group Europe AB (publ) I org.nr. 556264-3022 I Lindhagensgatan 126 I  112 51 Stockholm  Sweden  
Telefon 08-511 05 500 I E-post ir@onlinegroup.com I Besök gärna www.onlinegroup.com  
 

15 

Sverige 

Stockholm 

Huvudkontor Stockholm 
Oniva Online Group AB 
Lindhagensgatan 126, 5 tr 
112 51 Stockholm  
Tel. 08-511 05 500 
www.onlinegroup.com 
 
 
Externit i Sverige AB 
Servage AB  
Crystone AB 
Binero AB 
Levonline AB 
 

Kramfors 

Space2U Webbhosting 
Viktoriagatan 2 AB 
872 35 Kramfors 
Tel. 0613-722 550 
 

Tyskland 

Servage Gmbh 
Neustadt 16 
D-24939 Flensburg 
Tel: +49 20 3002 1021 

mailto:ir@onlinegroup.com
http://www.onlinegroup.com/
http://www.onlinegroup.com/

