O n i v a O n l i n e G ro u p E u ro p e A B ( p u b l )

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Online Group i korthet 			

3

RÄKENSKAPER

Händelser under 2017			

4

Koncernen

Affärsidé, vision, mål och strategi 		

5

		

– Resultaträkning

28

VD har ordet		

6

		

– Balansräkning 		

29

		

– Kassaflödesanalys

31

– Förändringar i eget kapital

32

		

MARKNAD
Hosting och Molntjänster			

7

Binero.Cloud 		

10

Moderbolaget

Online Groups nya datacenter

12

		

– Resultaträkning

33

Organisation och finansiell översikt 		

14

		

– Balansräkning 		

34

Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden

15

		

– Kassaflödesanalys

36

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 17

		

– Förändringar i eget kapital

37

Bolagsstyrning 				

18

Noter 				

38

Riskfaktorer 				

20

Styrelsens godkännande 			

58

Förvaltningsberättelse 			

24

Revisionsberättelse		

59

Flerårsöversikt 				

27

Definitioner 				

62

Adresser 				

63

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Årsstämma äger rum torsdagen den 22 maj 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Lindhagensgatan 126 i
Stockholm. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras
hos förvaltaren i god tid före tisdagen den 15 maj 2018 för att inregistrering skall vara verkställd per onsdagen den
16 maj 2018.
Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall
utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses skall respektive
fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original skall medtas till
årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Anmälan kan göras till bolaget senast fredagen den 18 maj 2018, före kl. 17:00. Anmälan skall göras per brev till
Online Group, Att: Thomas Broberger, Lindhagensgatan 126 5 tr, 112 51 Stockholm eller per e-post till
ir@onlinegroup.com. Vid anmälan skall namn/firma, person/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare
uppges.

2

ONLINE GROUP ÅRSREDOVISNING 2017

ONLINE GROUP

DET HÄR ÄR ONLINE GROUP
Online Group hjälper företag och organisationer att öka sin lönsamhet
samt effektivisera deras affär online
Online Groups inriktning är på expansiva områden – webbhosting och
molntjänster
Online Group har över 100 000 kunder
Online Group är baserat i Sverige och har cirka 70 medarbetare

NYCKELTAL

2017

2016

131

137

EBITDA, MSEK

17

18

Rörelseresultat (EBIT), MSEK

13

14

Årets resultat kvarvarande verksamheter, MSEK

12

12

EBITDA-marginal, %

13%

13%

Rörelsemarginal, %

10%

10%

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

10

15

Årets kassaflöde totalt, MSEK

-5

-4

Avkastning på eget kapital, %

neg.

neg.

Soliditet, %

65%

48%

Eget kapital vid årets utgång, MSEK

101

100

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, SEK

0,60

0,61

Resultat per aktie inkl avvecklade verksamheter, SEK

-0,10

-0,85

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, SEK

0,50

0,75

Utdelning per aktie, SEK

0,00

0,00

Eget kapital per aktie vid årets slut, SEK

5,08

5,04

Börskurs vid årets slut, SEK

5,65

6,3

78

74

Nettoomsättning , MSEK

Medelantal anställda

* Definitioner nyckeltal, se sid 62
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FÖREGÅENDE ÅR

Händelser under 2017
KVARTAL 1
• Nettoomsättningen uppgick till 32,8 MSEK och EBITDA till 2,6 MSEK.
• Just Search France, onlineverksamhet i Frankrike, avyttras.

KVARTAL 2
• Nettoomsättningen uppgick till 30,7 MSEK och EBITDA till 2,4 MSEK.
• Den franska filialen läggs ned.
• På årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Lars Wahlström,
Mia Forsgren, Carl-Magnus Hallberg och Victoria Dexback. Till ordförande i
styrelsen valdes Lars Wahlström. Britta Dalunde avböjde omval och
Fredrik Alpsten valdes till ny styrelseledamot.

KVARTAL 3
• Nettoomsättningen uppgick till 33,7 MSEK och EBITDA till 6,7 MSEK.
• Under kvartalet slutfördes tvångsinlösenprocessen av Servage aktier.
Detta innebär att samtliga dotterbolag är helägda.

KVARTAL 4
• Nettoomsättningen uppgick till 33,8 MSEK och EBITDA uppgick till 5,1 MSEK.
• Getupdated AB, den sista kvarvarande delen av onlineverksamheten, avyttras.
• Oniva Online Group meddelar att bolaget i samarbete med E.ON bygger ett
nytt modernt datacenter i norra Stockholmsområdet.
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VISION
Online Group skall vara förstahandsvalet för enkel och effektiv onlinenärvaro.
AFFÄRSIDÉ
Online Group skall erbjuda små och medelstora företag enkla helhetslösningar
för att synas och verka effektivt online.
VÄRDERINGAR
Våra fyra värdeord ska alltid genomsyra organisationen i vår strävan att
utveckla våra kundkontakter och vårt sätt att arbeta.
Kundnytta: Vi ger våra kunder mervärde och trygghet genom vår höga
kompetens, vänliga avtalsvillkor och professionella bemötande. Vi drivs av att
alltid skapa kundnytta och på så sätt få förtroende att ta hand om en större del
av kundens onlineaffär.
Affärsutveckling: Enkelhet ska vara en ledstjärna i allt vi gör – i paketeringen
av våra produkter och tjänster, i kunddialogen och i kontakten med oss som
företag.
Passion: Vi vill ständigt hjälpa våra kunder, anpassa lösningar efter behov och
vi ser alltid möjligheter att förbättra.
Pålitlighet: Vi delar med oss av vår expertis och levererar alltid vad kunden
förväntar sig.
FINANSIELLA MÅL
Styrelsen i Online Group har fastställt följande finansiella mål:
• Online Groups mål är att uppnå en årlig ökning av nettoomsättningen med
minst 15%. Detta mål ska nås genom en kombination av organisk tillväxt och
förvärv. Organisk tillväxt skall uppnås genom mer- och korsförsäljning till både
nya och befintliga kunder samt genom marknadsföringsinsatser.
• Online Groups mål är att uppvisa en rörelsemarginal om minst 25%.
STRATEGI
Online Group skall erbjuda ett brett utbud och fullservice av hosting och
molntjänster. Bolaget har byggt sin affär kring en förmånlig prenumerationsliknande affärsmodell som låter små och medelstora företag outsourca sina
internetbehov.
Viktiga beståndsdelar i Online Groups affärsmodell är:
• Tillhandahållande av helhetslösningar för små och medelstora företag.
• Online Groups erbjudande inkluderar en stor produktportfölj av bland annat
domännamnsregistrering, webbhosting, molntjänster och applikationsdrift.
Bolagets övertygelse är att helhetserbjudandet ger bolagets kunder ett
nästintill komplett erbjudande vad avser internetnärvaro.
• Verksamheten koordineras så att den drar nytta av skalfördelar och
”best practice” inom koncernen.
• Bolagets huvudfokus ligger på den svenska marknaden och på övriga
nordiska marknader.
• Tack vare Online Groups ökade fokus på hosting har Bolaget återkommande
och kontinuerliga intäkter vilket är gynnsamt för kassaflödet.
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VD HAR ORDET

”Vi är nu helt fokuserade
på vårt kärnområde”
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. 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.

Vi lämnar 2017 bakom oss och kan konstatera att det
varit ett positivt och händelserikt år för Online Group.
Helt i linje med vår strategi har vi under året slutfört
renodlingen av vår verksamhet genom att avyttra Just
Search France och Getupdated som var de två sista
delarna av vår tidigare onlineverksamhet. Vi är nu helt
fokuserade på vårt kärnområde inom hosting och molnbaserade tjänster.

Genom renodlingen av verksamheten blir vår
lönsamhet än mer stabil. Under året har vi halverat vår
skuldsättning genom att vi amorterat 15 MSEK. Det
gör att vi lämnar 2017 med en stark finansiell ställning.

Detta fokus innebär bland annat att vi under slutet
av sommaren 2018 kommer öppna portarna till vårt
nybyggda datacenter i norra Stockholm. Datacentret är
en 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. Vi ser fram emot
lanseringen av vår nya OpenStack-baserade
infrastrukturtjänst (IaaS) under hösten 2018.

Vi har under året genomfört en större omorganisation
och flyttat vår supportenhet till Kramfors. Det är mycket
glädjande att vi redan 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.

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.

Renodlingen av vår verksamhet kommer att följas av
fler kraftfulla steg genom utveckling av både vår interna
infrastruktur och vår tekniska plattform. 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.
Jag vill tacka samtliga medarbetare inom våra bolag,
vår styrelse samt våra ägare för alla insatser och stöd
under året. Jag känner mig stolt över vårt bolag och ser
mycket positivt på vår framtid!

Göran Gylesjö, CEO
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hosting och
molntjänster
Marknaden för webbhosting kännetecknas av att den till sin natur är både lokal
och global med ett stort antal aktörer, med förhållandevis små marknadsandelar.
Online Group har ett tydligt erbjudande och en stabil position på marknaden, som
i allt högre grad transformeras mot molntjänster.

Hostingverksamheten består av ett komplett sortiment
av tjänster, med tonvikt på högpresterande molnbaserade
lösningar. Allt från försäljning av domäner och webbhosting, virtuella och fysiska servrar till outsourcing av hela
IT-avdelningar till molnet. Hostingtjänsterna ger repetitiva
intäkter och processen är i det närmaste industriell till sin
karaktär vilket innebär både skalfördelar och synergier.

Kunden kan även kombinera våra olika tjänster eller nyttja
tredjepartstjänster (moln) och helt hybrida lösningar – allt för
att optimera nyttan.
Vi erbjuder flera virtuella serverplattformar, allt från
opensource till VMware och lagring på såväl hybrid flash som
all flash. För att sy ihop erbjudandet tillhandahåller vi även
övriga IaaS-tjänster som bland annat brandväggar, virtuella
nätverk, VPN och MPLS.

Tjänsterna erbjuds via flera varumärken och kanaler mot
olika segment. Koncernen har en stark position på hosting
marknaden för små och medelstora företag i Sverige via
dotterbolagen Binero, Crystone, Space2u, Servage,
Levonline och ExternIT.

Klient
Förutom att vi kan sköta alla inköp, installera rätt program
och ser till att dessa fungerar för användaren så ser vi även
till att informationen är säker och skyddad. Vi har tydliga
processer och rutiner som säkerställer en snabb och säker
hantering av din arbetsplats, företagets nätverk och det
trådlösa nätverket.

Dessa bolag bedriver idag hosting åt totalt över 750 000
webbsidor. Samtliga hostingtjänster har samlats i
affärsområdet, såsom webbhotell, dedikerade servrar,
colocation, VPS, molntjänster, IT-outsourcing, infrastruktur,
IT-konsultering och domännamnsregistrering. Verksamheten
är uppdelad i två områden: Enterprise och Massmarknad.

Solutions
För att säkerställa en fortsatt effektiv och säker upplevelse
arbetar vi proaktivt i form av uppdateringar av programvaror,
övervakning och hantering av larm. Detta sköts oftast helt
automatiserat efter noggranna tester och översyn av våra
specialister som hanterar tjänsterna.

ENTERPRISE
Genom produkt-och tjänsteutbudet inom Enterprise skapar
kunden enkelt en mycket specifik, högredundant och skalbar
IT-miljö som kan anpassas helt efter kundens önskemål.

Vi ser det även som en självklarhet att snabbt och enkelt
komma i kontakt med varandra. Kunden kan alltid vända sig
till vår svenska helpdesk via telefon eller mail, och vi kan ofta
fjärrstyra kundens utrustning efter godkännande. Vi erbjuder
även dedikerade kanaler (via Slack) direkt in till våra seniora
driftsteam. Driftsrelaterad support finns även dygnet runt,
året om.

Upplägget bygger på att guida kunden till rätt lösning, med
en tydlig plan för hur engagemanget sedan skalas i takt
med kundens affär och framtida behov. Allt som levereras
är högredundant och funktionsanpassat utifrån kundens
behov. Kunden har alltid tillgång till professionell hjälp via vår
supportoch våra konsulter.
Moln
Vi tillhandahåller skräddarsydda och närproducerade molnlösningar som hostas i våra datacenter i Sverige. Vi erbjuder
olika plattformar och lösningar för att matcha kundernas krav
och på ett kostnadseffektivt sätt leverera tjänster som skapar
affärsnytta för kunden.

Både nya och befintliga kunder har möjligheten att kontakta
vår Solutions-avdelning som designar och förfinar IT-miljön
tillsammans med kunden för att säkerställa nuvarande och
framtida behov.
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Alla befintliga kunder har även en eller flera tekniska
rådgivare knutna till sig som står till tjänst när behovet
uppstår.
Detta är ett koncept som ingår i tjänsten, vilket är ovanligt
och något som våra konkurrenter och de publika molnen
normalt sett inte erbjuder, där förväntas kunden besitta
kunskapen själv eller via externa konsulter köpa in
nödvändig kompetens.

bollplank mot ledningen eller andra beslutsfattare.
Vi arbetar ständigt med att förbättra kvalitet och
informationssäkerhet och därför är vi certifierade enligt ISO
9001 och ISO 27001.
MASSMARKNAD
För massmarknaden erbjuder Online Group en
automatiserad tjänst som gör det möjligt för kunderna att
på ett mycket enkelt sätt publicera sin egen hemsida samt
tillgång till e-postadress. Miljön är mycket flexibel där kunden
kan välja mellan både Windows och Linux.

Målet för allt vi erbjuder är:
• Driftsäkerhet
• Lätt att förstå
• Skalbarhet
• Hög säkerhet
• Kompetent och tillgänglig support

Detta tillsammans med enkelheten och vårt breda tekniska
stöd gör att erbjudandet passar såväl den mindre erfarne
som den mer krävande användaren. Kunden får access direkt
efter beställning och är aktiv med sin epost och webbsida
inom någon timme. Kunden kan även lätt via sin kontrollpanel lägga till kringtjänster såsom Exchange, sitebuilder och
SSL-certifikat.

Detta möter vi genom att bygga redundanta system, väl
dokumenterad miljö, kontinuerligt uppdaterar hårdvara och
mjukvara, dedikerad Enterprise support från Sverige och jour
dygnet runt.

I alla webbhotellspaket ingår en komplett tjänst för att
publicera sin hemsida samt för att hantera domäner. Via
våra varumärken erbjuds de flesta typer av domännamn, där
bland annat Binero är ackrediterade för både .SE, .NU och
.EU. Binero är även ett av få bolag i Sverige som är ICANN-ackrediterade, vilket bland annat innebär att företaget inte
behöver gå via återförsäljare avseende ett stort antal
toppdomäner, däribland .COM, .INFO och .ORG.

För kunder som helt eller delvis vill outsourca driftavdelningen eller IT-avdelningen har vi ett partnerprogram
där vi tillsammans med kunden går igenom rapporter och
tänkbara förbättringar, pågående och nya projekt samt övriga
IT-relaterade frågor, vilket sker med jämna mellanrum
tillsammans med kunden. Den tekniska rådgivaren håller i
avstämningar, koordinerar projekt och fungerar som

VÅRA TJÄNSTER

Cloud Hosting – Som bas i de flesta tjänster ligger vår
kraftfulla, skalbara och högredundanta driftplattform.
Infrastruktur – Via våra nät-i-nättjänster ges möjlighet
att köra en helt egen, kraftfull och säker IT-miljö i och
utanför datorhallen.
Drifttjänster – Vi tar över ansvaret för driften av
applikationen. I och med detta erhålls alla underliggande
lager av komplexitet som vi erbjuder.

skräddarsytt datacenter från vilket man tillhandahåller
tjänsten. Leverantören tar oftast mer betalt för att
garantera högre nivåer av tillgänglighet för kundens
webbplats.
Det finns även ett spann av tjänster, där man framförallt
skiljer mellan delad och dedikerad hosting. Delad hosting
innebär att ett företags webbplats delar server med andra
företag, dedikerad hosting innebär tvärtom att företaget
har tillgång till en egen server, eller motsvarande, och
därför kan specificera exempelvis hårdvara och opera
tivsystem. På så sätt kan man uppnå en specifik funktionalitet som inte är tillgänglig under det standardiserade
erbjudande som normalt utgör delad hosting.

WEBBHOSTING I KORTHET
I sin enklaste form innebär webbhosting att kunden får
tillgång till internetanslutet serverutrymme på vilket denne
kan driva sin webbplats. Hostingleverantören åtar sig visst
ansvar för att infrastrukturen skall fungera
problemfritt och att kundens webbplats således skall
uppnå viss tillgänglighet på internet. De tjänster som olika
hostingleverantörer tillhandahåller varierar emellertid vad
gäller utformning, expertisområden och prestandanivåer.
Vanligtvis använder hostingleverantören ett

Vissa hostingleverantörer erbjuder även ytterligare
tjänster som exempelvis domännamnsregistrering,
internetsäkerhet, applikationoch databashantering samt
drifttjänster.
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Marknaden för webbhosting uppvisar en stabil tillväxt.
Allt fler företag väljer att lägga ut ansvaret för underhåll av
sina webbplatser. Företagen är också mer benägna att köpa
in helhetslösningar från återförsäljare, istället för att köpa
programvara och hostingtjänster från olika aktörer och själva
kombinera.

leverantören. Det innebär också att kundsupporten gradvis
kan strömlinjeformas, vilket också möjliggör en ökad
skalbarhet i affärsmodellen på sikt. Att trenden inom
hostingmarknaden går allt mer mot molnlösningar och
liknande ”pay as you go”- lösningar är tydlig, den svenska
marknaden beräknas växa med 33 procent per år fram till
2021.

Utöver behovet av tillgänglighet på nära 100 procent, har det
blivit allt viktigare för handelsintensiva kunder att
kontinuerligt testa sina webblösningar (t. ex. en
e-handelsplattform) för att säkerställa att exempelvis
beställningar, köp och bokningar fungerar i sin helhet.
Detta sker ofta i kombination med en viss prestandanivå vad
gäller framförallt laddningstider på sidan, vilket blir mer och
mer centralt. Detta bidrar också till den ökade trenden att
förlägga ansvaret för drift och underhåll på tredje part.

Fördelarna är uppenbara ur ett kundperspektiv då man får en
lösning som följer den ekonomiska utvecklingen i bolaget i
övrigt. De tidigare problemen med att man riskerade att dra
på sig en allt för stor kostym med långa avtalstider är
numera borta i och med skalbarheten i molnlösningarna.
Här finns även ett tryck från utvecklarna, främst så kallade
”devops” då möjlighet till en hög grad av självadministration
underlättar arbetet, i kombination med en mycket mångsidig
tjänst med vilken man kan göra i princip vad som helst.

Växande behov av helhetslösningar
Många företag köper hostingtjänster för att undvika de stora
investeringar som krävs för att på ett professionellt sätt driva
en hemsida med den tillgänglighet och prestanda som krävs.

Marknaden för molntjänster (IaaS och PaaS)
Viljan att flytta till molnbaserade lösningar ökar i Europa,
och allt fler företag flyttar från ”on-premises”-lösningar till
mer flexibla lösningar för prestanda och lagringsresurser.
Många tjänsteleverantörer i Europa arbetar därför hårt för att
tillgodose den ökande efterfrågan i såväl publika, privata och
hybrida molninfrastrukturer. Medan stora globala företag har
infört begrepp så som delad, skalbar, pay-as-you-goplattformar, har många regionala leverantörer dragit nytta av
lokala språkkrav och den tilltagande oron kring datasäkerhet.
Under 2018 kommer dessa regionala aktörer att fortsätta
försöka locka lokala marknadsandelar medan de globala
aktörerna alltmer utnyttjar och säljer sitt varumärke och sin
storlek.

Allt fler företag väljer att outsourca både infrastruktur och
personal då många får en bättre lönsamhet och kvalitet
genom att i stället hyra dessa tjänster vart efter behovet ökar
eller minskar och där kostnaden är förutsägbar.
På så vis undviker företaget stora investeringar som krävs för
att på ett professionellt sätt driva en IT-avdelning. Även risker
som personberoenden, personalredundans och kompetensutveckling minimeras. Kunden kan snabbt starta igång ett
projekt utan att tänka på att IT-kostnadens investeringar
kommer äta upp hela budgeten. Fördelarna är förutsägbara
kostnader, en avdelning som är på tårna för att behålla dig
som kund samt utarbetade processer och rutiner framtagna
av experter.
Med hjälp av outsourcing kan företagen minska
investeringarna för servrar, nätverksutrustning, personalkostnad och golvutrymme för att istället betala en
förutsägbar månatlig driftskostnad. Sammantaget driver
denna utveckling ett växande behov av helhetslösningar för
företags onlinenärvaro – från publicering och hantering av
innehåll till säkerställandet av drift och underhåll.

Internationella hostingbolag fortsätter att utmanas av sina
kunder när det gäller datasuveränitet och datacenters
lokalisering. En osäkerhet kring integritet och dataskydd är
idag ständigt närvarande i kundernas medvetande. Detta
skapar fördel för regionala leverantörer. Undersökningar
som vi tagit del av visar att av de bolag som i dag köper sina
tjänster utanför Europa, planerar 31 procent att hitta en
leverantör inom Europa eller i hemlandet på grund av
osäkerheten kring GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Etableringshindren för webbhotell har varit små vilket
medfört att det idag finns ett stort antal aktörer på den
svenska marknaden. Webbhotellmarknaden i Sverige är för
närvarande under omstrukturering. De större aktörerna väljer
att växa genom förvärv av mindre webbhotell.

Marknaden för så kallad Managed Hosting blir allt större och
efterfrågan på komplexa applikations- och infrastrukturtjänster ökar. Som svar på denna efterfrågan, har nya typer
av leverantörer börjat erbjuda en mängd olika infrastrukturtjänster, vilka tenderar att sudda ut gränserna mellan
tjänstetyper samtidigt som erbjudanden paketeras som
helhetslösningar.

Utvecklingen har gått mot en mer konsoliderad marknad,
vilket förväntas fortgå och i framtiden bedöms således
marknaden domineras av ett mindre antal stora aktörer.
Nuläget
En tydlig framgångsfaktor på hostingmarknaden är
förenklade användargränssnitt som möjliggör för kunderna
att beställa nya eller ytterligare tjänster utan inblandning från
9
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binero.cloud

– ett kraftfullt steg in i framtiden!
Mängden data i världen ökar explosionsartat och behovet av datacenter har
aldrig varit mer akut. Den amerikanska fastighetsjätten JLL förutspår i stor
analys från 2017 att antalet datacenter kommer att behöva dubbleras fram till
2021 för att svara upp mot den ständigt ökande mängden data.

Den drivande faktorn bakom tillväxten är efterfrågan på
flexibla molntjänster. Analysen pekar också på att klimatfrågan bidrar till att forma tekniken som används – framtidens
datacenter kommer helt enkelt vara tvungna att
implementera energieffektiva kylsystem och andra
energieffektiva konstruktioner.

Vi har av flera anledningar valt att basera vår molntjänst på
OpenStack, men ett av de främsta skälen är att det ska vara
enkelt för kunden att flytta sina tjänster till och från vår molntjänst. Många internationella molnplattformar är baserade
på OpenStack, som även är kompatibelt med Amazon EC2
och Amazon S3 och ger användaren friheten att flytta mellan
molnplattformar eller att använda flera molnleverantörer.

Enligt analysföretaget Gartner väntas den globala
marknaden för publika molntjänster växa med 21,4 procent
under 2018 – och därmed omsätta 186,4 miljarder dollar.
De närmaste tre åren väntas omsättningen för det publika
molnet växa med hela 62 procent – för att 2021 omsätta
hisnande 302,5 miljarder dollar.

Den nya tjänsten återspeglar givetvis Bineros hyllade kundkultur. Detta innebär att stela avtal, långa bindningstider och
teknisk inlåsning är något andra leverantörer får ägna sig åt
- vi gör det inte! Vi är också certifierade enligt ISO 9001 och
ISO 27001 samt efterlever de krav på hantering av personuppgifter som den nya EU-lagstiftningen GDPR innebär.

En annan färsk rapport från analysföretaget IDC pekar på
att drygt 30 procent av de bolag som redan har sina
applikationer i publika internationella molnlösningar har för
avsikt att flytta till lösningar som ligger inom landets eller
regionens gränser.

Frihet för kunden
En stor skillnad på vår molnlösning jämfört med våra
konkurrenter på marknaden är den bredd vi kan erbjuda
kunden utöver själva molntjänsten. Hos oss väljer kunderna
själva vad de vill göra i egen regi och vad de vill att vi tar
ansvar för. Vill kunden använda Binero.Cloud som en ren
IaaS-tjänst där man själv tar ansvar för driften fungerar det
bra. Vill en kund ta hjälp av våra konsulter för uppsättning,
drift, övervakning och underhåll går det lika bra. Vi erbjuder
helt enkelt en skräddarsydd lösning som passar varje unik
kund.

Detta stödjer vår strategi att tillhandahålla moderna molntjänster med lokal närvaro och hög integritet i fokus. Därför
har vi paketerat dessa erbjudanden i tjänsten Binero.Cloud
– en helhetslösning som passar alla företag, oavsett storlek
och bransch.
Vad är Binero.Cloud?
Binero.Cloud är ett svenskt alternativ till de stora
internationella molnleverantörerna. Med IaaS genom Binero.
Cloud får kunden ”IT på kran”, där kostnaden för ITlösningarna kan följa utvecklingen av kundens verksamhet.
Historiskt sett har investeringarna i hårdvara anpassats efter
topparna – med vår molnlösning köper kunden i stället den
prestanda som behövs just nu.

Vi är stolta över att vårt miljömässiga avtryck för Binero.Cloud
är minimalt – något som väldigt få av våra konkurrenter kan
hävda. Vi har en väl utvecklad miljöstrategi där våra
datacenter dels är mycket energisnåla, och dels enbart
använder förnybar energi och genererar återanvändbar värme
direkt till kommunens invånare runt omkring våra datacenter.

FÖRDELAR MED ATT VÄLJA BINERO.CLOUD

Binero.Cloud fokuserar på den svenska marknaden. Det
vi erbjuder är en molnlösning med mycket hög prestanda,
tillgänglighet och säkerhet. Tjänsten levereras från våra egna
datacenter i Sverige och alltid med svensk support. Säkerhet
är en central del – både fysiskt och virtuellt. Alla data som
hanteras finns alltid i Sverige och omfattas endast av svensk
lagstiftning.

PRESTANDA
I våra datacenter hittar kunden chip från Intels senaste
Scalable Processors-linje och vi lagrar uteslutande data på
SSD-diskar (s.k. all flash – till skillnad från flash-accelererad).
Detta borgar för låg latens mot lagringen, hög throughput
och massor med beräkningsprestanda. Vill kunden öka
beräkningsprestandan ytterligare tillhandahåller vi även
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alternativ med högre klockfrekvens per kärna.
Samtlig nätinfrastruktur har minst 20gbps kapacitet och
vi har anslutningar mot Internet via fyra internetoperatörer
(varav tre är tier 1). Detta, i kombination med att vi alltid har
minst 80 procent överkapacitet på våra förbindelser, innebär
att våra kunder åtnjuter snabbast möjliga väg till och från
oss.

ENKELHET OCH TYDLIGHET
Hos oss betalar kunderna för vad de nyttjar – utan att
behöva förstå en myriad av komplexa mätpunkter och
trappstegar. IOPS, troughput och intern transfer är exempel
på mätpunkter som är svåra att förutse. Hos oss ingår dessa
utan kostnad. Detta skapar förutsägbarhet, både för nuläget
men även för framtida expansion.

SVENSKT OCH SÄKERT
Samtliga kunders data hos oss lagras i Sverige. Självklart
omfattas därmed hela engagemanget hos oss av svensk
dataskyddslagstiftning. Behöver kunden hjälp når kunden vår
svensk- och engelsktalande support via telefon, chatt och
e-post. Vi har gott om överkapacitet i vår infrastruktur för att
hantera attacker mot våra kunder (exempelvis DDoS).

Våra tjänster är enkla att konsumera, dokumenterade och
behöver kunden rådgivning hjälper vi till att komma igång –
men även under kundens systems hela livscykel. Vi tror att
vi får behålla våra kunder genom att leverera en tjänst som
överträffar deras förväntningar, därför behöver vi inte ha
bindningstider för våra tjänster. Kunder kan enkelt flytta in
hos oss och stanna kvar så länge de vill.

Även våra datacenter är byggda med högsta säkerhet i
fokus. Byggnaderna är i betong, utan fönster och med dörrar
i skyddsklass 4. Området omgärdas av elektrifierat staket
kopplat till larm och ronderas av vaktbolag. Larmet är alltid
aktiverat och samtliga ytor kameraövervakas. Självklart har vi
bästa tänkbara brandskydd i form av Novec-gas som släcker
minsta brand utan att ha en påverkan på utrustningen i
datacentret. All backup sker off site mot något av våra andra
datacenter i Sverige. Hos oss är kundernas information
trygg, både mot dataförlust, attacker och intrång.

ÖPPEN KÄLLKOD
Våra tekniska lösningar bygger på öppen källkod, framförallt
OpenStack-projektet. Detta borgar för högsta stabilitet och
senaste funktionaliteten. Projektet växer ständigt och är en
de-facto standard, både för privata och publika moln av alla
storlekar. Vi har lång erfarenhet av IT-drift baserad på öppen
källkod och bidrar gärna med rådgivning åt våra kunder för
att garantera dem framgång.
MÅLGRUPP FÖR BINERO.CLOUD
Binero.Cloud vänder sig till företag, inom alla branscher och
i hela Sverige. Köpare av tjänsten kan vara en utvecklare
eller IT-tekniker med hög kunskapsnivå och som kan
använda tjänsten utan någon assistans. Denna person kan
inneha en mängd olika IT-roller hos ett företag. Det kan
också handla om en annan typ av beslutsfattare inom IT som
inte nödvändigtvis har djupgående teknisk kunskap inom
IaaS-tjänster. Denna person är ofta mer av en IT-generalist
med viss teknisk kompetens i en organisation som har en
egen IT-driftsavdelning, och återfinns troligen i företag som
bedriver affärer via nätet eller via applikation.

HÅLLBARHET
Vårt miljöarbete genomsyrar hela vår organisation. Vi minimerar vår miljöpåverkan genom att utgå från datacenter
med genomtänkta lösningar. Vårt primära kylsystem utgörs
av värmepumpar för värmeåtervinning vilket innebär att ditt
nyttjande av våra resurser värmer upp boenden via fjärrvärmenätet. Detta innebär i sin tur att våra datacenter realistiskt
drar mindre energi än vad innehållet i dem förbrukar
(tillskillnad från att dels förbruka energi för att driva
anläggningen och dels för att kyla av den). Även våra
sekundära kylsystem (som bygger på frikyla) har en minimal
miljöpåverkan. Samtlig belysning är LED, det mest energieffektiva alternativet, vilket är viktigt eftersom alla ytor (av
säkerhetsskäl) alltid är upplysta (och inget naturligt ljus finns
i lokalerna). Självklart köper vi endast miljömärkt energi från
vind och vattenkraft till våra datacenter.

I målgruppen ingår även personer i rollen som IT-ansvarig
med budget och ansvar för IT-inköp, oftast anställd på ett
företag inom den privata sektorn, med en intern IT-struktur
för att driva olika system såsom affärssystem, administrativa
system och HR-system. Här ligger fokus på företag inom
tillverkningsindustrin, byggindustrin, konsultverksamhet och
handel.

SJÄLVBETJÄNING
I vårt virtuella datacenter hanterar kunderna sin IT-miljö helt
på egen hand – om de vill. Om en kund föredrar att få hjälp
finns vår support och våra tekniker tillgängliga. Hos oss kan
kunderna skapa en avancerad IT-miljö, helt anpassad efter
sin egen kravbild. Administrationen sker via en enkel webbportal. Alla funktioner är ett klick bort.

Slutligen är en trolig kund hos Binero.Cloud en konsult och
anställd hos återförsäljare av molntjänster. Denna person
besitter relativt hög teknisk kunskap, men framför allt en hög
affärskunskap kring molntjänster.

Exempel på funktioner kunden kan hantera är skapande
av servrar, routrar, brandväggar och containers. Föredrar en
kund att helt automatisera provisionering och hantering av
sin infrastruktur tillhandahåller vi öppna, dokumenterade
API:er enligt OpenStacks standard för all funktionalitet i vår
lösning.
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datacenter i egen regi
Under 2018 kommer Online Groups nya datacenter i Bällstaberg i Vallentuna att tas i drift. För Online
Group betyder det möjligheter att kunna erbjuda ännu snabbare, stabilare och säkrare molntjänster och webbhosting. Dessutom byggs datacentret med innovativ teknik och en tydlig miljöstrategi
där spillvärmen kan användas för att värma byggnader i Vallentuna. Emil Waldersten, CTO på Online
Group, är av förklarliga skäl exalterad över nybygget.

– Det här kommer att bli ett av Sveriges vassaste datacenter,
sett till både energin, prisvärdhet, användbarhet och säkerhet, slår Emil Waldersten fast.

Emil förklarar vidare att datacentret har helt redundant
strömförsörjning med full separation mellan A- och B-ström.
Detta innebär att hallen ansluts från två regionnät via
högspänning som transformeras lokalt på fastigheten till
lågspänning, därefter skickas den via helt redundanta
elkretsar genom en UPS – som så klart dieselbackas med
en generator per krets, hela vägen ut till racken.
Detta innebär att i racken finns matning från två helt
autonoma system utan inbördes koppling.
– Många datacenter har A + B, vilket innebär att man har
nätström och diesel men att infrastrukturen är byggd så att
bägge strömkällor matar samma elkrets. Sedan har man helt
enkelt två kablar till respektive rack. Även om denna lösning
innebär att utrustningen matas med ström från både nät
och diesel och att man kan ansluta utrustning till två olika
grupper, riskerar man alltid fel i kraftinfrastrukturen som kan
vara förödande, förklarar Emil
Waldersten.

De första fröna till det nya datacentret såddes för knappt två
år sedan. Både Online Group och E.ON var
intresserade av ett gemensamt projekt i någon form men det
dröjde ytterligare en tid innan energibolaget presenterade
platsen i Bällstaberg – som enligt Emil Waldersten lämpade
sig synnerligen väl för att bygga ett datacenter på.
– Där finns en otrolig massa ström, vilket är mycket ovanligt
i Stockholm. Det finns en direkt anslutning till fjärrvärme
då det tidigare stått ett fjärrvärmeverk på tomten. Det finns
fiberkanalisation i två väderstreck. Dessutom finns en plan,
som av kostnadsskäl kräver EU-stöd, på en pipeline från ett
närliggande vattendrag i syfte att få ytterligare kylkapacitet.
Online Groups grundläggande
krav var att bygga något grönt
med ett tydligt fokus på
förnybar energi. Detta som ett
led i Online Groups uttalade
koncept kring ”Närodlad IT”
– som både handlar om lokal
närvaro av själva tjänsterna och
av den svenska supporten.

”DET HÄR KOMMER ATT
BLI ETT AV SVERIGES
VASSASTE DATACENTER”

Nyskapande teknik
Ett exempel på detta kan vara
en motorbrytare som inte
skiftar mellan nät och diesel vid
strömavbrott eller en
kortslutning i ställverket som
tar ner hela miljön.
För att undvika den typen av fel har Online Group valt en
annan lösning. – Med total separation minimerar vi risken för
att detta skall kunna inträffa och eftersom vi själva varit med
om felande anläggningar som ansågs redundanta, så var vi
mycket noggranna i designen av vår lösning. Här hade vi stor
nytta av E.ON:s erfarenhet av kraftförsörjning och deras
önskan att konstruera något utöver det vanliga. På sista
raden innebär detta att det inte ska kunna hända att
strömmen försvinner, det är knappt teoretiskt möjligt, säger
Emil Waldersten.

Tänkte grönt redan från början
Eftersom IT-tjänster är energikrävande, är förnybar energi en
mycket viktig aspekt – vi vet alla att naturens resurser inte
är oändliga. Att tänka grönt är inte bara en trend – Online
Group hoppas och tror att miljömedvetenhet kommer att vara
en hygienfaktor för alla IT-bolag i framtiden, och att allt fler
kunder vill köpa från leverantörer som inte bidrar till onödigt
resursslöseri.
Emil Waldersten förklarar att man ville att den miljövänliga
profilen skulle genomsyra varje del av bygget, även
datacentrets innandöme.
– Både för att det är miljövänligt och för att det är
konkurrenskraftigt, genom att miljövänlig teknik helt enkelt
drar mindre ström.

Vad gällde kylan ville man också vara nyskapande.
– Vi kommer att ha två helt separerade kylkretsar som går
i samtliga kylkraftsaggregat. Dessa är i sin tur redundant
byggda och består i princip bara av stora fläktar. Vi har inga
pumpar eller kompressorfunktion i fläktarna eller ett behov
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Systemen måste matas med vatten och det kräver
rördragning genom hallen.
I Online Groups hall kommer aggregaten istället stå i ett
separat rum i närheten av hallen och blåsa in kylan i hallen
genom en perforerad vägg.
– I hallen finns inget vatten, detta gör att vi klarar en högre
säkerhetsstandard vilket var en viktig punkt i upphandlingen
av kylteknik. Det optimerar även utrymmet i hallen. Det enda
som hänger i taket är belysning och det står inget annat än
rack på golvet. Det ger mer utrymme och lägre ljudvolym,
förklarar Emil Waldersten.
Fokus på funktionalitet
En annan viktig aspekt var att funktionaliteten i hallen skulle
vara inriktad mot en it-teknikers arbete. – Vissa konkurrenter
lägger tonvikten på utseendet, andra på adressen. Vi bygger
i första hand den här hallen för att leverera högsta möjliga
tillgänglighet för vår egen verksamhet.

av ett komplext styrsystem som kan fallera.
– Vår kylning består i princip bara av stora kylbatterier som
det cirkulerar vatten genom. Sedan har vi sex stora fläktar
som sakta trycker ut kylan i lokalen. Detta gör att vi helt
undviker så kallade hot spots och snedbelastning av kylan
i lokalen, vilket alltid varit ett problem i datahallar samtidigt
som vi placerar kylan jämnt i rackraderna.

– Med det menar jag en genomtänkt struktur, ett
välutvecklat och enkelt larmsystem och tydlig ordning och
reda. Vi kommer dessutom som sagt ha avsevärt lägre
ljudvolym än de allra flesta hallar, vilket gör det trevligare att
jobba i hallen längre perioder, säger Emil Waldersten.
Själva byggnaden är ett betonghus med ytterdörrar i skyddsklass 4. Brandskyddet drivs med Novec-gas. Vid brand trycks
gasen in och sänker syrenivån, men det går ändå att vara där
inne. Detta är dyrt, men klart bästa lösningen. Givetvis finns
också flera brandzoner med betong som avgränsare.
Byggnaden saknar helt fönster och har ett avancerat
larmsystem som är kopplat till både polis, övervakningsbolag
och internt och vars perimeterskydd aldrig stängs av. Emil
Waldersten menar att den fysiska säkerheten var ett högt
prioriterat område.
– Många datacenter ligger ju trots allt i hus där det är
ganska enkelt att kunna ta sig in om man vill, det går i
princip att komma in med en kofot. Det gör du definitivt inte
här.

Detta är ett helt nytt kyltänk som bara finns i några datacenter i världen, men som Online Group blir först i Sverige
med.
– Förutom att vi får en konstant temperatur utan hot spots,
så är det också extremt energieffektivt då både fläktarna och
pumparna som cirkulerar vattnet är väldigt energisnåla.
Själva kylan produceras genom värmepumpar i första hand
eftersom vi återvinner all värme.
Givetvis finns reservsystem – trots multipla värmepumpar –
i form av frikyla lokalt på siten. Dessa fungerar som reserv
året runt.
– Upp till tjugo grader utomhus så kommer det att räcka
för att ta över hela driften, blir det varmare har vi ytterligare
reservsystem som kondenserar en vattendimma på
aggregaten, även detta är en mycket miljövänlig metod,
säger Emil Waldersten.

Hela området omgärdas av ett elektriskt stängsel och
kameraövervakas såklart. All access till datorcentret hanteras
elektroniskt.
– Det skall inte vara meningsfullt att försöka göra inbrott i
anläggningen, med de lösningar vi implementerat kommer
vi kunna sova gott om natten. Det är värt otroligt mycket
för oss att veta att våra kunders data är säker, säger Emil
Waldersten.

Fjärrvärmen en nyckel
Primärkylan kommer däremot från fjärrvärmenätet.
– Det innebär att vi kör en värmepump som använder
temperaturskillnaden mellan det kylvatten vi tar in i
aggregaten och det vi får ut för att producera fjärrvärme.

Slutligen var förstås tillgängligheten, i form av Internet,
givetvis av extremt stor vikt.
– Vi får fiber från Skanova i två olika väderstreck, med andra
ord har vi nät från två geografiska riktningar in på tomten.
Vi kommer ha fyra operatörer som splittas två och två på de
olika fiberförbindelserna. Detta driver allt som går över
Internet, och ger förutom geografisk diversitet, en enormt
hög kapacitet till hallen, liksom diversitet på operatörsnivå.
Har en operatör problem – vilket händer – så stänger vi ner
den tills problemet är löst och trafiken tar en annan väg till
oss, avslutar Emil Waldersten.

Utöver detta kommer man ha en stor reservtank med vatten,
och på så sätt ha mycket kyla ”sparad” i själva systemet.
– Vi hoppas givetvis på pipelinen också men kanske mer för
att ha en tredje källa till kylkapacitet än för att den faktiskt
behövs, säger Emil Waldersten.
En stor fördel med kylsystemet är den totala avsaknaden av
vatten i datacentret vilket är något som i princip alla datacenter i övrigt har. Kylsystemen i dessa hallar står på golvet,
utspridda där de får plats eller hänger i taket.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Nedan följer en sammanfattning av försäljningsutvecklingen fördelat per region:

Koncerngemensamt
TSEK

Totalt

2017

2016

2017

2016

2017

2016

120 435

126 970

1 419

0

121 854

126 970

9 196

9 952

0

0

9 196

9 952

Total nettoomsättning

129 631

136 922

1 419

0

131 049

136 922

Rörelseresultat Sverige

22 594

20 351

-7 763

-5 662

14 831

14 689

Rörelseresultat Tyskland

-1 670

-931

0

0

-1 670

-931

Rörelseresultat

20 924

19 420

-7 763

-5 662

13 161

13 758

Omsättning Sverige
Omsättning Tyskland

Verksamheten per geografisk marknad
Nettoomsättning

Rörelseresultat

Rörelsemarginal

MSEK

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Sverige

121,9

127,0

14,8

14,8

12,2%

11,6%

Tyskland

9,2

10,0

-1,7

-1,0

neg.

neg.

TOTALT

131,0

136,9

13,2

13,8

10,0%

10,0%
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AKTIEN

aktien, aktiekapital och ägare

BEMYNDIGANDE
Vid årsstämman den 18 maj 2017 beslutades bemyndiga
styrelsen att intill nästkommande årsstämma besluta om
en eller flera nyemissioner av aktier och/eller emission av
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Bolagets
aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt
högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om
20 procent av aktiekapitalet.

HANDEL OCH AKTIENS UTVECKLING 2017
Online Group-aktien är sedan den 11 juli 2007 noterad på
First North och har kortnamnet ONG. Sista betalkurs den
31 december 2017 var 5,65 kr, vilket gav ett börsvärde för
Online Group på 112 Mkr. Högsta betalkurs under året var
7,30 kr och lägsta kurs var 4,70 kr.
Alla bolag vars aktier handlas på First North har en s.k
certified adviser med uppgift att övervaka att Bolaget lever
upp till First Norths regelverk för informationsgivning till
marknaden och investerare. Bolaget har sedan september
2014 Mangold Fondkommission AB som certified advisor.

AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt styrelsen känner till förekommer inga aktieägaravtal
eller andra överenskommelser mellan aktieägarna i Bolaget
som reglerar parternas inflytande över aktierna i Bolaget.
Styrelsen känner inte heller till förekomsten av några så
kallade lock-up-avtal där aktieägare förbundit sig att
upprätthålla äganderätt eller kontroll över ett visst antal
aktier eller röster i Bolaget under någon viss tid.

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Oniva Online Group AB (publ) uppgick per
31 december 2017 till 29 832 840 kr fördelat på
19 888 560 aktier med kvotvärde 1,50 kr per aktie.
Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika
rättigheter.

LIKVIDITETSGARANTI
En likviditetsgaranti innebär i huvudsak att likviditetsgaranten (normalt certified adviser) åtar sig att när så är
möjligt ställa kurser i minst en post på både köp- och säljsidan, med verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs
inte överstiger en viss nivå. Syftet med avtalet är att främja
likviditeten i Bolagets aktie. Något dylikt avtal har inte ingåtts
med Mangold Fondkommission AB.

Enligt Online Groups bolagsordning, fastställd vid ordinarie
bolagsstämma den 18 maj 2017, ska aktiekapitalet vara
lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 SEK. Antalet
aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.
AKTIEÄGARE
Antalet aktieägare uppgick per 31 december 2017 till
1 896 enligt Euroclear. De tio största ägarna innehade aktier
motsvarande 60 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

UTDELNINGSPOLICY
Storleken på kommande utdelningar beror på Bolagets
framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och
kassaflöden. Online Group har hittills inte lämnat utdelning
till sina aktieägare.

INCITAMENTSPROGRAM
Bolaget har två utestående optionsprogram.
Teckningsoptionsprogrammet från 2015 omfattar
sammanlagt 750 000 optioner till styrelse och ledning.
Varje option berättigar innehavaren att senast den 4 juli
2018 förvärva en aktie till kursen 15,50 SEK/aktie.

PERSONER MED INSYNSSTÄLLNING
Utöver de personer som ingår i Online Groups styrelse, dess
ledande befattningshavare, Bolagets revisor samt ett antal
anställda/uppdragstagare som har en befattning i Bolaget
som normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord kurspåverkande information, finns inga personer som
är anmälningsskyldiga enligt lagen om anmälningsskyldighet
för vissa innehav av finansiella instrument.

Teckningsprogrammet från 2016 omfattar sammanlagt
675 000 teckningsoptioner till styrelse och ledning. Varje
option berättigar innehavaren att senast den 4 juli 2019
förvärva en aktie till kursen 11,30 SEK/aktie.
Teckningsoptionerna har förvärvats till marknadsvärde.
Ett fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle
innebära en utspädning med 7,2%.
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AKTIEN
ANSLUTNING TILL EUROCLEAR SWEDEN
Online Group är ett avstämningsbolag och dess aktier har
emitterats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av
Euroclear Sweden med adress Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm och Online Groups Aktier finns
registrerade med ISIN-kod SE0005249570.
Aktieägarna i Online Group erhåller inte några fysiska
aktiebrev utan samtliga transaktioner med aktierna sker på
elektronisk väg genom behöriga banker och andra
värdepappersförvaltare

Ägare

		

Antal aktier

Innehav, %

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 per 31 december 2017				
19 888 560		
100,0%
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STYRELSE
Online Groups styrelse består av fem ledamöter inklusive ordföranden. Bolagets styrelse
väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen skall
enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter.
Kontaktadress för styrelsen i Oniva Online Group Europe AB (publ) är:
Lindhagensgatan 126, 5 tr; 112 51 Stockholm.

Carl-Magnus Hallberg
Född: 1966
Befattning: Ledamot
sedan 2013.
Andra uppdrag:
Rådgivare och Group
Director Vimpelcom
Erfarenhet: Lång
branscherfarenhet inom IT-
tjänster, f.d. CTO och SVP
NasdaqOMX.
Oberoende i förhållande
till Bolaget och dess
befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande
till större ägare: Nej
Aktie- och optionsinnehav i Online Group:
Se insynsregister.

Fredrik Alpsten

Född: 1966
Befattning: Ledamot.
Invald i styrelsen 2017.
Erfarenhet: Fredrik har
en civilekonomexamen
från Handelshögskolan i
Stockholm. Sedan 2017 är
han vice VD och finansdirektör på IRRAS AB. Under
åren 2011 till 2017 var han
finansdirektör för Boule
Diagnostics AB. Under åren
2009 till 2011 var han VD
för Doxa AB.
Övriga uppdrag:
Ordförande för Personlig
Almanacka Nordic AB
Oberoende i förhållande
till Bolaget och dess
ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande
till större aktieägare: Ja
Aktie- och optionsinnehav i Online Group:
Se insynsregister.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Sedan 1 juni 2016 är Göran Gylesjö
verkställande direktör.

Mia Forsgren

Victoria Dexback

Lars Wahlström

Född: 1969
Befattning: Ledamot.
Invald i styrelsen 2016.
Andra uppdrag: VD
och styrelseordförande i
Designers of Scandinavia
samt VD och ledamot i M
Simplicious Communication
AB.
Erfarenhet: Har studerat
marknadsföring, internationella relationer och språk
vid Stockholms Universitet.
Mer än 20 års erfarenhet
från digital marknadsföring
och kommunikation bland
annat som VD för 3Kronor
och Ogilvy Destination, och
i ledningen för Universal
Music.
Oberoende i förhållande
till Bolaget och dess
ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande
till större ägare: Ja
Aktie- och optionsinnehav i Online Group:
Se insynsregister.

Född: 1969
Befattning:
Ledamot sedan 2014.
Andra uppdrag: –
Erfarenhet: Har lång
erfarenhet som
försäljningschef inom bl.a
IBM Sweden, Mercury och
Computer Associates.
Oberoende i förhållande
till Bolagetoch dess
befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande
till större ägare: Nej
Aktie- och optionsinnehav i Online Group:
Se insynsregister.

Född: 1959
Befattning:
Styrelseordförande.
Invald i styrelsen 2015.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Datscha
AB, industriell rådgivare åt
EQT, styrelseordförande för
Edimia Education AB, mm.
Erfarenhet: Civilekonom
med lång erfarenhet inom
teknik- och programvaruföretag. Varit ansvarig för
telecom, media & utilities
för Oracle EMEA och för
Oracle globalt under nästan
tio år. Rådgivare och
interimschef åt bl.a.
Deutsche Telekom, Affecto
OY och Salesforce.
Oberoende i förhållande
till Bolaget och dess
ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande
till större ägare: Ja
Aktie- och optionsinnehav i Online Group:
Se insynsregister.

REVISOR

Revisor för Oniva Online Group Europe AB
(publ) är efter beslut vid årsstämman 2017
Ernst & Young AB. Huvudansvarig revisor är Per
Hedström (född 1964), auktoriserad revisor och
medlem i FAR.
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BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING
Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för
beslut vid årsstämman:

LAGSTIFTNING OCH BOLAGSORDNING
Online Group tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler och
rekommendationer som följer av Bolagets notering på marknadsplatsen First North. Dessutom följer Online Group de bestämmelser
som föreskrivs i Bolagets bolagsordning. Den senaste registrerade
bolagsordningen beslutades på bolagsstämma den 18 maj 2017.
Bolagsordningen framgår i sin helhet på bolagets hemsida www.
onlinegroup.com.

1. Ordförande vid stämman
2. Styrelsearvoden
3. Val av styrelseledamöter och ordförande
4. Val av revisorer samt arvoden till dessa
5. Eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av
valberedning för utseende av valberedning samt anta riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) gäller alla svenska
företag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NGM
Equity. Online Group är listat på First North och är därmed inte
skyldigt att tillämpa Koden. Koden utgör emellertid en viktig del av
Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. För det fall Koden blir
bindande för Online Group kommer Bolaget att tillämpa den.

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för
skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag. Valberedningen består av Mattias Lindroth utsedd av Richard Göransson
(12,19 procent), Rockpoint AB (5,85 procent) och Mölna Spar AB
(5,85 procent), Jonas Lindström som representerar sig själv (2,04
procent) samt Theodor Jeansson som representerar sig själv (5,06
procent).

BOLAGSSTÄMMAN
Årsstämman i Online Group hålls i Stockholm under första halvåret varje år och genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Kommunikéer och protokoll från stämmorna finns tillgängliga på
Bolagets webbplats.

Styrelsen i Online Group ska bestå av minst fyra och högst åtta
ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period
av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns inte.
Online Groups styrelse, som utsetts av årsstämman 2017, har
bestått av fem ledamöter. Ordförande Lars Wahlström och ledamöterna Fredrik Alpsten, Carl-Magnus Hallberg, Mia Forsgren och
Victoria Dexback.

Ordinarie årsstämma den 18 maj 2017:
• Stämman beslutade att omvälja ledamöter Lars Wahlström, Mia
Forsgren, Carl-Magnus Hallberg och Victoria Dexback.
Till ordförande i styrelsen valdes Lars Wahlström. Britta Dalunde
avböjde omval och Fredrik Alpsten valdes till ny styrelseledamot.
• Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5
samt § 10. Ändringen innebär att aktiekapitalets gränser ändras till
att utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor
samt att antalet aktier ändras till att vara lägst 8 000 000 och
högst 32 000 000 stycken. Bolagsordningens § 10 ändras med
anledning av genomförd lagändring.
• Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om
en eller flera nyemissioner, dock med begränsningen att utspädningen inte överstiger 20 procent av aktiekapitalet.

STYRELSENS ARBETE
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen för Online Group har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen
mellan styrelsen och verkställande direktören, som behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt
instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen
ses över årligen.
Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt
punkter vid behov. Under 2017 har styrelsen hållit 11 protokollförda
sammanträden. Styrelsen behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte
i enlighet med styrelsens arbetsordning som likviditet, affärsläge,
budget, årsbokslut och delårsrapporter.

VALBEREDNING
Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara
sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande.
Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma och
baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I arbetsordningen fastställs även att styrelsen ska se till att Online
Groups revisorer årligen närvarar, och för styrelsen presenterar
sina iakttagelser vid granskning av bolaget och sin bedömning av
bolagets interna kontroll. Revisorn har under året träffat styrelsen
för avrapportering av den interna kontrollen och bolagsledningens
operativa arbete. Styrelsen har under året träffat revisorerna utan att
ledningen varit närvarande.

Om ägare, som är representerad i valberedningen i egenskap av
representant för någon av de tre största aktieägarna, efter offentliggörandet inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess
representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska
erbjudas plats i Bolagets valberedning istället. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny
representant.
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BOLAGSSTYRNING
EXTERNA REVISORER
Revisorer utses av årsstämman. Revisorerna är ansvariga inför
aktieägarna på stämman och lämnar en revisionsberättelse över
bland annat årsredovisningen och styrelsens förvaltning.
Revisorerna rapporterar muntligen och skriftligen löpande till
revisionsutskottet om hur revisionen har bedrivits och hur de
bedömer att ordningen och kontrollen är i bolaget.

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt ärende
finns särskilda skäl för det. Vid årsstämman 2017 beslutades om
att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 600 TSEK, varav 200
TSEK till ordföranden och 100 TSEK vardera till övriga ledamöter.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
En skriftlig instruktion fastställer verkställande direktörens arbete
och roll samt anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören. Styrelsen gör löpande utvärdering av v
erkställande direktörens arbete.

Vid årsstämman 2017 valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB
som revisor i Bolaget. Revisorerna rapporterar även personligen
minst en gång per år till hela styrelsen om sin granskning och avger
omdöme om den interna kontrollen.

ERSÄTTNING TILL BEFATTNINGSHAVARE
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans
med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättning
till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, övriga förmåner
samt pension. Förmåner och pension ska vara i enlighet med praxis
på marknaden. Avgångsvederlag ska högst motsvara tolv månaders
ersättning. Den totala ersättningen för ledande befattningshavare
ska vara marknadsmässig.

REVISIONSUTSKOTT
Inom sig utser styrelsen ett revisionsutskott, som övervakar den
finansiella rapporteringen genom att granska alla kritiska
redovisningsfrågor och andra förhållanden som kan påverka den
finansiella rapporteringens kvalitativa innehåll. Utskottet
övervakar även effektiviteten i bolagets och koncernens interna
kontroll, riskhanteringssystem samt de externa revisorernas
opartiskhet och självständighet. Utskottet utvärderar revisionsinsatsen och biträder valberedningen i fråga om val av revisor.
Arbetsordningen i revisionsutskottet ses över årligen.

AVVIKELSE
Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma att ske för det fall
särskilda skäl föreligger. Ersättning kan även utgå i form av
värdepappersrelaterade incitamentsprogram enligt beslut av
bolagsstämma. Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende
den verkställande direktören beslutas av styrelsen.

I utskottet beslutar man även om alla inköp av konsulttjänster från
bolagets revisor som inte faller inom revisionsnära rådgivning.
Revisionsutskottet består av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter (Victoria Dexback och Fredrik Alpsten). Till ordförande i
revisionsutskottet utsågs Fredrik Alpsten.

För övriga ledande befattningshavare fastställs ersättningen av
verkställande direktören efter det att styrelseordföranden
konsulterats. Lön och övriga anställningsförmåner för verkställande
direktören bedöms vara marknadsmässiga.

Utskottet har regelbunden kontakt med externrevisorerna, som rapporterar till utskottet om viktiga omständigheter vilka framkommit
vid den lagstadgade revisionen, om eventuella brister i den interna
kontrollen och den finansiella rapporteringen.

VD erhåller en fast månadslön om 115 tkr samt tjänstepension och
en möjlighet till en bonus om max tre månadslöner. Inga avtal om
förmåner eller pensionsavsättningar finns mellan Bolaget och de
ledande befattningshavarna efter det att uppdraget avslutats. Det
finns inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande
förmåner.

Under året har revisionsutskottet fokuserat på följande områden;
genomgång av bolagets redovisningsprinciper, transferpricing,
Code of Conduct och riskmanagement processen. Ersättning till
revisionsutskottets medlemmar har under året utgått med 75 tkr.
Under året har revisionsutskottet haft sex protokollförda möten.

ERSÄTTNINGAR EFTER AVSLUTAT UPPDRAG
Bolaget äger inga skyldigheter att ersätta medlemmar av styrelse
och ledning efter att deras uppdrag avslutats.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Ersättningsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande
funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i
bolagets styrelse. Ersättningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. De huvudsakliga uppgifterna för
ersättningsutskottet är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör
ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörlig ersättning till
bolagsledningen samt följa och utvärdera riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

FINANSIELL RAPPORTERING
Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner
avseende intern och extern ekonomisk rapportering. Från 2006 til�lämpas internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS) samt de tolkningsuttalanden som
ges ut av International Financial Reporting Interpretations Committe
(IFRIC). Samtliga delårsrapporter och pressmeddelanden publiceras på Online Groups webbplats i direkt
anslutning till offentliggörandet.

Ersättningsutskottet består av två av styrelsen utsedda styrelseledamöter (Mia Forsgren och Lars Wahlström). Ersättning till
ersättningsutskottets medlemmar har under året utgått med 75 tkr.

INTERN KONTROLL
Online Groups interna kontrollstruktur har som utgångspunkt
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.
En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall
sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN
Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Online
Group i något särskilt fall ger en enskild styrelseledamot uppdrag
utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskottsarbete) för
Bolaget, ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara
marknadsmässig och skälig.
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RISKFAKTORER

RISKFAKTORER
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal
faktorer utanför Online Groups kontroll, liksom ett flertal
faktorer vars effekter Online Group kan påverka genom sitt
agerande, kan komma att få en negativ påverkan på
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

elektroniska avtal, personuppgifts- och dataskydd.
Sådan lagstiftning kan påverka Bolagets kostnader och
intresset för annonsering på Internet och därmed minska
efterfrågan på Online Groups produkter, tjänster och
tekniska lösningar.

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna
påverka Online Groups framtidsutsikter. Riskerna är ej
framställda i prioritetsordning efter betydelse eller
ekonomisk påverkan och gör inte anspråk på att vara
heltäckande.

Trots att Online Group är verksamt inom specifika
geografiska områden är Internet globalt tillgängligt, vilket
medför att samtliga av Bolagets webbplatser teoretiskt sett
skulle kunna anses omfattas av gällande lagar i
samtliga världens länder. Online Group har dock normalt
ingen bevakning av lagstiftningen annat än i de länder där
Bolaget bedriver verksamhet.

Ytterligare risker och osäkerheter som Online Group för
närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till
viktiga faktorer som påverkar Bolaget.

I många av de länder där Online Groups kunder finns är
lagstiftningen rörande Internet fortfarande under
utveckling. Dessa regelverk kan komma att förändras och
det kan inte uteslutas att dessa förändringar kan påverka
Bolaget negativt.

MARKNADEN FÖR WEBBRELATERADE TJÄNSTER
Online Groups framtida framgångar är avhängiga den fortsatta användningen och tillväxten av Internet, både som plats
för handel och marknadsföring.

Förändring av gällande lagstiftning kan till exempel göra det
nödvändigt för Online Group att ändra eller upphöra med
befintliga och planerade produkter eller tjänster och leda
till betydande kostnader som inverkar negativt på Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Eftersom en stor del av kundernas verksamhet baseras på
användningen av Internet som försäljningskanal är Online
Groups långsiktiga utveckling till viss del beroende av tillväxten för e-handel, men även andra webbrelaterade tjänster
såsom intranät, portaler och dokumenthantering. Om denna
marknad växer långsammare än väntat kan detta vara ogynnsamt för Online Group.

GLOBALA EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN
Investeringar i de produkter och tjänster som Online Group
tillhandahåller är ofta av stor betydelse för kunderna.
Svängningar i konjunkturutvecklingen påverkar dock
investeringsviljan i de produkter och tjänster som Bolaget
erbjuder. Online Group har ett flertal större kunder vars
försäljning är starkt beroende av den globala konjunkturen.

Flera faktorer som står utanför Bolagets kontroll skulle
kunna hindra den framtida expansionen av dessa tjänster.
Om ett säkerhetsproblem av något slag, som inbegriper
Internet- eller webbrelaterade transaktioner,
uppmärksammas stort kan det avhålla individer eller företag
från att till exempel handla på Internet, klicka på annonser
eller utnyttja andra webbrelaterade tjänster.

Bolaget är dock inte starkt beroende av några enskilda
kunder. En utdragen konjunkturnedgång med minskad konsumtion och minskade investeringar skulle kunna medföra
en betydande minskning av efterfrågan på Bolagets tjänster.
Globala och regionala ekonomiska och politiska förhållanden kan således komma att kraftigt påverka Online Groups
omsättning, resultat och finansiella ställning.

I samtliga fall skulle det kunna innebära att Online Group
förlorar kunder, som i sin tur skulle ha en negativ inverkan på
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
MARKNADSTILLVÄXT
Online Group har kontor både i Sverige och i Tyskland och
kunderna är i många fall globalt verksamma. Därmed
konkurrerar Bolaget på en global marknad som bedöms stå
inför en betydande tillväxt under de närmaste åren. En lägre
tillväxttakt än förväntat, eller negativ tillväxt, kan komma att
påverka Bolagets omsättning och resultatutveckling negativt.

LEVERANTÖRER
Online Group är beroende av externa leverantörer,
inklusive datacentraler och bredbandsleverantörer. Alla
avbrott avseende nätverksaccess eller tjänster, vilka delas av
andra som tillhandahålls av sådana leverantörer, eller
oförmåga hos dessa att handha nuvarande eller högre
volymer kan skada verksamheten.

LAGSTIFTNING
Online Group verkar på en marknad som är underkastad en
rad regelverk, bland annat avseende Internetkommunikation,

Vidare kan finansiella eller andra svårigheter hos
leverantörerna, vars omfattning Bolaget ej kan förutse,
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påverka verksamheten negativt.
Online Group har begränsad kontroll över sina leverantörer,
vilket ökar Bolagets sårbarhet om problem uppstår kring de
tjänster som externa leverantörer tillhandahåller. Marknaden
för sökordsmarknadsföring är en marknad i snabb utveckling.

Vidare kan en utbredd användning av ny Internet-, nätverkseller annan webbrelaterad teknik komma att kräva investeringar för att förändra eller anpassa Online Groups produkter,
tjänster eller infrastruktur.
HOSTINGVERKSAMHET
Online Groups intäktstillväxt inom dess webbhostingverksamhet är till viss del beroende av Bolagets förmåga att
förbättra och utveckla relationerna med nuvarande
samarbetspartners och kunder. Om relationerna med ett
större antal kunder försämras eller avtalen sägs upp kan
detta få en negativ inverkan på Online Groups verksamhet,
finansiella ställning och resultat. Se vidare ”Beroende av
affärskritiska system” nedan avseende systemberoende.

De stora aktörerna på marknaden för söktjänster kan utnyttja
sin starka ställning och genomdriva förändringar av
exempelvis sökalgoritmer och andra parametrar för att
försvåra för mindre aktörer. En sådan utveckling skulle kunna
medföra negativa effekter för Online Groups resultat och
finansiella ställning.
KONKURRENS
Om Online Group inte kan anpassa Bolagets verksamhet
och produkter till den tekniska utvecklingen på marknaden
finns det risk för att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket
framgent skulle kunna påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt.

BEROENDE AV AFFÄRSKRITISKA SYSTEM
Online Groups affärsverksamhet i allmänhet och dess
webbhostingverksamhet i synnerhet är i stor utsträckning
beroende av att dator- och kommunikationssystem fungerar
effektivt. Driftsäkerhet är en av de viktigare konkurrensfördelarna inom webbhosting och avbrott eller fel i såväl
kommunikationssystem som andra system kan innebära
förluster för Bolaget.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Det finns alltid risk för att nya produkter och tjänster inte
mottas av marknaden på ett positivt sätt och att andra produkter som konkurrenter tar fram kan komma att få bättre
genomslag. En sådan utveckling skulle kunna medföra
negativa effekter för Online Groups resultat och finansiella
ställning.

Ett avbrott eller fel i nuvarande system, eller i ett system som
Online Group kan komma att utveckla i framtiden, skulle
kunna försämra Online Groups förmåga att bedriva den
löpande verksamheten. Dessutom kan Online Groups datoroch kommunikationssystem utsättas för skador och avbrott
från en mängd källor, bland annat datavirusattacker.

TEKNISKA RISKER
Då vissa av Bolagets produkter och tjänster ännu ej är
färdigutvecklade och används i full skala, kan det uppstå
tekniska problem som gör att utvecklingen tar längre tid
innan produkten eller tjänsten når marknaden. Kostnaderna
för Bolaget kan därför bli högre än beräknat.

Trots att försiktighetsåtgärder vidtagits av Online Group, kan
olagliga åtgärder från tredje part, naturkatastrofer eller andra
oförutsedda händelser leda till att information hos Online
Group, eller hos tredje part som underhåller Online Groups
servrar och databaser, förstörs eller förloras. Varje sådant
avbrott, skada eller störning kan medföra en negativ inverkan
på Online Group.

TEKNISK UTVECKLING
Samtliga verksamhetsområden i Online Group bedriver
teknisk utveckling. Om Bolaget skulle misslyckas med att
utveckla och lansera produkter och tjänster baserat på det
utvecklingsarbete som bedrivs finns risk att värdet på
Bolagets tillgångar behöver skrivas ned.

Vid driftsstopp i Bolagets webbhosting föreligger risk för att
kunder riktar skadeståndsanspråk mot Bolaget. Eventuella
skadeståndsanspråk eller motkrav kan leda till tidsödande
och kostsamma rättsprocesser och ta ledningens resurser i
anspråk.

Online Groups fortsatta utveckling är även beroende av att
Bolaget håller jämna steg med den tekniska utvecklingen
och kan anpassa produkter och tjänster till förändringar av
industristandarder och marknadens behov. Detta kan kräva
betydande ledningsinsatser och kapital.

FELANSVAR FÖR PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Eventuella fel i Online Groups produkter skulle kunna
föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget.
Online Group kan även komma att bli ansvarigt för skador
orsakade av dess produkter och tjänster. Detta täcks i
normala fall av försäkringar, men det kan inte uteslutas att
ett sådant ansvar skulle kunna påverka Online Groups
verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Om Online Group utvecklar nya produkter är det inte säkert
att de mottas positivt av marknaden. Detta riskerar att
påverka Bolagets möjligheter att bibehålla och attrahera
kunder, vilket kan komma att negativt påverka Online Groups
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
ONLINE GROUPS TEKNISKA LÖSNINGAR
Online Group utvecklar och tar löpande fram nya tekniska
lösningar och produkter. Den egenutvecklade tekniken kan
komma att innehålla ännu okända programfel eller felaktig
prestanda, vilket kan påverka Bolaget negativt.

Vidare kan tredje part komma att kräva skadestånd på grund
av innehåll som Online Group levererar om innehållet bryter
mot tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra
immateriella rättigheter, eller om innehållet är ärekränkande,
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vilseledande, olagligt eller på annat sätt bryter mot lagar och
förordningar. Eventuella skadeståndsanspråk eller motkrav
kan leda till tidsödande och kostsamma rättsprocesser och
ta ledningens resurser i anspråk.

framtida samarbetspartners kommer att kunna uppfylla sina
åtaganden eller att samarbetsavtalen kommer att medföra
framtida royaltyintäkter.
KUNDLOJALITET
Om Online Group skulle förlora konkurrenskraft gentemot
övriga aktörer finns det risk för att kunderna söker sig till
andra leverantörer. En sådan utveckling skulle kunna
medföra ett försämrat resultat för Bolaget då försäljningen
skulle kunna minska. Online Group är beroende av att
Bolagets produkter och tjänster utvecklas och fungerar
normalt och att inga oförutsedda komplikationer uppstår.

FEL I IT- OCH KOMMUNIKATIONSSYSTEM
Online Groups framgång är beroende av kontinuerlig och
avbrottsfri drift av Bolagets IT- och kommunikationssystem.
Långvariga eller upprepade systemfel kan försämra
Online Groups förmåga att erbjuda kunderna service,
inklusive förmågan att snabbt och korrekt leverera annonser
och bearbeta Internetbesökarnas svar på annonserna. Alla
sådana fel skulle minska annonsörens efterfrågan på
Bolagets produkter och tjänster.

FINANSIERING
Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering
av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. Om Online
Groups utveckling avviker från den planerade kan det i
framtiden uppstå en situation där Online Group måste
anskaffa nytt kapital. Ytterligare kapital kan komma att
anskaffas på ogynnsamma villkor för Bolagets aktieägare.

System av det slag Online Group använder kan skadas eller
råka ut för avbrott på grund av flera olika faktorer, till exempel
strömavbrott, datorvirus, manipulation och naturkatastrofer.
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat skulle
kunna påverkas negativt i betydande omfattning av skador
eller fel som stör eller försenar driften.

Online Groups tillväxt har historiskt präglats av flera
bolagsförvärv och Online Group kommer fortsättningsvis att
utvärdera och sträva efter att genomföra bolagsförvärv. Vid
förvärvstillfällena är behovet av och villkoren för finansiering
ofta viktigt för förvärvets genomförande och Online Groups
finansiella ställning efter genomfört förvärv. I det fall Online
Group i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt
kapital, till för Bolaget rimliga villkor, kan Bolagets fortsatta
verksamhet och strategi påverkas negativt.

NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE
Online Group baserar sin framgång på och är beroende av
befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet
samt att i framtiden kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade
och Online Group kan komma att ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer.
Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad
personal kan det bli kostsamt att fullfölja Bolagets affärsstrategi, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat negativt. Även om ledningen
anser att Bolaget kommer att kunna såväl attrahera som
behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att
detta kommer att kunna ske på tillfredställande villkor i
förhållande till den konkurrens som möts från andra bolag i
branschen eller närstående branscher.

FÖRMÅGA ATT HANTERA TILLVÄXT
Online Groups verksamhet förväntas att växa och i takt
med detta behöver Bolaget försäkra sig om att ha effektiva
planerings- och ledningsprocesser för att kunna genomföra
affärsplanen på en marknad som är under snabb utveckling.
Online Group är för sin tillväxt även beroende av att kunna
uppgradera produktionskapaciteten för att tillgodose
potentiella ökningar i verksamhetsvolymen. Om inte Bolaget
lyckas hantera kapacitetsbelastningar kan det skada Online
Groups verksamhet och finansiella ställning samt påverka
resultatet negativt.

OSÄKERHET KRING SAMARBETSAVTAL
Online Group är och kommer även framgent att vara beroende av samarbetsavtal med externa parter som exempelvis
Microsoft. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka
Online Group har tecknat eller kommer att teckna samarbetsavtal kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt
dessa avtal.

FINANSIELLA RAPPORTERINGSRISKER
Bristfällig kontroll och övervakning skulle kunna påverka
tillförlitligheten i Oniva Online Group Europe AB:s
finansiella rapporter. Beträffande den finansiella
rapporteringen bedöms den främsta risken ligga i väsentliga
felaktigheter i redovisningen, till exempel avseende
bokföringen och värderingen av tillgångar, skulder, intäkter
och kostnader eller andra avvikelser.

För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna och den
egna kompetensen har Online Group för avsikt att försöka
ingå samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt bedömda
optimala tidpunkten. Det kan inte garanteras att existerande
samarbetsavtal inte sägs upp eller förklaras ogiltiga eller att
det inte kommer att förekomma förändringar i ingångna avtal.

Sedan hösten 2014 görs kontinuerliga analyser av den
finansiella rapporteringen för att säkerställa att den inte
innehåller några väsentliga felaktigheter. Från och med 2015
har styrelsen tillsatt ett revisionsutskott i syfte att ytterligare
stärka den interna kontrollen.

Även om Online Group anser att nuvarande och framtida
samarbetspartners har ekonomiska intressen av att fullfölja
sina åtaganden enligt ingångna avtal, kommer Online Group
inte att kunna styra vare sig deras resurser eller när i tiden
detta sker. Det finns ingen garanti för att nuvarande eller
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KREDITRISK
Kreditrisk innebär risk för att Bolaget inte erhåller
betalningar för utförda tjänster som fakturerats och är
framför allt knuten till kundfordringar. Bolagets kunder består
av små, medelstora och stora företag. Kreditrisken mot de
större företagen i kundkretsen bedöms som låg medan
risken mot de mindre företagen är högre.

LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisk avser risken att finansiering inte kan erhållas
eller endast till kraftigt ökade kostnader medan kassaflödesrisk avser risken att storleken på framtida kassaflöden
förknippade med finansiella instrument varierar. Bolaget
ingick i november 2016 ett låneavtal med Swedbank som
långivare. Avtalet omfattar en långfristig lånefacilitet om 5,5
MSEK samt en checkräkningskredit om 5,0 MSEK, dvs. totalt
10,5 MSEK. Dessutom har bolaget ett långfristigt lån hos
DanskeBank om 6,3 MSEK.

Samtidigt bör noteras att de mindre företagen tenderar att
investera mindre belopp i Bolagets verktyg och tjänster, vilket
således betyder att Bolagets kreditrisk är lägre i absoluta tal
per enskild mindre kund jämfört med Bolagets större kunder.

För att följa likviditeten gör ekonomifunktionen veckovis korta
kassaflödesprognoser, som täcker den närmaste månaden
och som redovisas för beslutsfattare i bolaget för
bedömning av likviditetsläget. Även längre prognoser görs för
att säkerställa att koncernen har tillräckligt med kassamedel
för att möta behovet i verksamheten över en längre period.
För analys av koncernens finansiella skulder uppdelade efter
den tid som på balansdagen återstår fram till den
avtalsenliga förfallodagen.

Väsentliga kundkreditförluster kan påverka Bolagets resultat
och finansiella ställning negativt.
RÄNTERISK
I dagsläget gäller relativt sett låga räntor. Hur räntan kommer
att utvecklas över tiden kan inte med säkerhet förutspås.
Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses
genom upplåning kommer Bolaget att belastas av ytterligare
räntekostnader.

FÖRVÄRVSRISKER
Alla förvärv innebär en risk och det är inte alltid säkert att
alla förvärv blir lyckosamma. Kostnader hänförliga till
förvärv kan därför bli högre än förväntat och positiva effekter
av förvärv kan ibland ta längre tid att realisera än förväntat.
Prövningar av nedskrivningsbehov görs årligen på förvärvad
goodwill. Goodwillprövningar sker per affärsenhet.
Om goodwill inte anses rätt värderad vid en sådan prövning
kan det resultera i en nedskrivning, vilket skulle påverka
Oniva Online Group Europe AB:s resultat.

Räntan har även betydelse för bedömningen av WACC
(viktad kapitalkostnad) som används vid värderingen av
bolagets goodwill. En högre ränta leder till ett högre
avkastningskrav som, allt annat lika, leder till en lägre
värdering på goodwillen.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Det finns inga garantier för att Online Group har oinskränkt
äganderätt till immateriella rättigheter. Intrång i Online
Groups immateriella rättigheter skulle kunna försämra
konkurrensförmågan eller på annat sätt skada Online Groups
verksamhet.

ÖVRIGA RISKER
Till övriga risker som Oniva Online Group AB kan utsättas
för hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och
stöld.

Det kan visa sig nödvändigt för Online Group att inleda
rättsprocesser för att skydda Bolagets immateriella
rättigheter. Sådana rättsprocesser skulle kunna bli
betungande och kostsamma och det finns ingen garanti för
att Online Group vinner en sådan process.

HANDEL VID FIRST NORTH
Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att
följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre
omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre
tillväxtbolag.

VALUTARISK
Online Group har under 2017, förutom i Sverige, haft
verksamhet i Tyskland. Den främsta valutaexponeringen
avser Euro.

Ett bolag som Online Group styrs i mångt och mycket av
informella processer och rutiner vilka inte formaliserats på
samma sätt som i ett större börsbolag. En placering i ett
bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer
riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag
vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser
som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk
för informationsgivning till marknaden och investerare.

Valutarisk kan delas in i omräkningsrisk respektive transaktionsrisk. Med omräkningsrisk avses risken för att värdet
i svenska kronor avseende nettoinvesteringar i utländska
valutor fluktuerar på grund av förändringar i valutakurserna.

BOLAGETS RISKHANTERING
Bolaget för loggbok över uppkomna och identifierade risker
under året. Uppkomna risker behandlas på varje revisionsutskottmöte där CFO går igenom vilka åtgärder företaget har
vidtagit för att eliminera eller minska de uppkomna riskerna.
Revisionsutskottet återrapporterar sedan detta på nästkommande styrelsemöte. En större genomgång av bolagets
risker görs en gång om året.

Med transaktionsrisk avses påverkan på nettoresultatet
och kassaflöden till följd av att värdet på operativa flöden
i utländska valutor ändras vid förändringar i växelkurserna.
Valutaexponeringen som uppstår från nettotillgångar i
koncernens utlandsverksamheter valutasäkras ej.
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VERKSAMHETEN

Finansnettot belastades av räntor och finansiella kostnader
som uppgick till -1,1 MSEK (-1,7). Resultat före skatt, för
kvarvarande verksamhet, uppgick till 12,0 (12,1). Resultatet
före skatt för de avvecklade verksamheterna uppgick till
-13,9 (-28,9) och efter skatt till -13,9 (29,0). Periodens
resultat inkl. avvecklade verksamheter uppgick till -1,9 MSEK
(-16,9). Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag om
totalt ca 220 MSEK (231).

Allmänt
Oniva Online Group Europe AB (publ), nedan kallad Online
Group, har som affärsidé att erbjuda små och medelstora
företag enkla helhetslösningar för att synas och verka
effektivt online. Strategin är att erbjuda ett brett utbud och
full service av hosting och molntjänster. Bolaget har byggt
sin affär kring en förmånlig prenumerationsliknande affärsmodell som låter små och medelstora företag outsourca sina
internetbehov. Se även avsnittet Affärsidé, vision, mål och
strategi på sidan 5 i årsredovisningen.

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 149.0
MSEK (163,7). Moderbolaget har outnyttjade underskottsavdrag om totalt ca 212 MSEK (224).

Internet har under det senaste decenniet etablerat sig som
ett självklart verktyg för att bland annat finna information
och för att underlätta kommunikation. Tillväxten i internetanvändningen har skapat en betydande marknad för tjänster
och produkter relaterade till hosting och marknadsföring på
Internet.

Verksamheten per geografisk marknad
Nettoomsättning och rörelseresultat fördelat på geografisk
marknad återfinns i nedanstående tabell (MSEK):

Online Group-koncernen hade under 2017 i genomsnitt 78
(74) anställda i Sverige och Tyskland. Moderbolaget Oniva
Online Group Europe AB (publ) är listat på NASDAQ OMX
First North. Online Group har uttryckt ett antal finansiella mål
vilka finns beskrivna på sidan 5 i årsredovisningen

Nettoomsättning

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 2017
Sverige

Väsentliga händelser
Under första halvåret avvecklades den franska onlineverksamheten. Under tredje kvartalet slutfördes tvångsinlösenprocessen av Servage aktier vilket innebär att samtliga
dotterbolag nu är helägda. Under fjärde kvartalet avyttrades
dotterbolaget Getupdated i syfte att renodla koncernens
verksamhet till hosting och molnbaserade tjänster.
Rearesultatet för de avvecklade verksamheterna uppgick till
-9,6 MSEK.

Tyskland
Totalt

Rörelseresultat

2017

2016

2017

2016

121,9

127,0

14,8

14,7

9,2

10,0

-1,7

-0,9

131,0

137,0

13,2

13,8

Under helåret 2017 uppgick omsättningen, exkl
koncerninterna intäkter, i Sverige till 121,9 MSEK (127,0),
vilket är en minskning med 5,1 MSEK jämfört med 2016.
Rörelseresultatet uppgick till 14,8 MSEK (14,7)
Omsättningen för Tyskland blev 9,2 MSEK (10,0),
en minskning mot föregående år med 0,8 MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-0,9).

Koncernen
Koncernens nettoomsättning för år 2017 uppgick till 131,0
MSEK (136,9), en minskning med 5,9 MSEK eller 4,5 %.
Den lägre omsättningen är till huvudsak 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 ned, efter en påminnelse om att kunden
inte betalt vilket minskar både kundförlusterna och
intäkterna.
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 13,2 MSEK (13,8).
I samband med årsbokslutet har bolaget genomfört
nedskrivningsprövning av goodwill hänförlig till förvärvade
koncernbolag vilket inte resulterat i någon nedskrivning av
de koncernmässiga goodwillvärdena.
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FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH
INVESTERINGAR

MSEK

12/31/2017

12/31/2016

Förändring

4,8

10,0

-5,2

Räntebärande skulder

12,9

19,6

-6,6

Nettoskuld

-8,2

-9,6

1,4

65 %

48 %

17 %

Likvida medel

Soliditet

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

KASSAFLÖDE
MSEK

2017

2016

Minskat utnyttjande av checkräkningskrediten har belastat
finansieringsverksamheten med 0,9 MSEK.

Förändring

Årsstämma
Årsstämman 2017 beslutade att bevilja styrelsen och VD
ansvarsfrihet. Dessutom beslutades om ändring av bolagsordningens § 4, § 5 och § 10. Ändringen innebär att aktiekapitalets gränser ändras till att utgöra lägst 12 000 000
kronor och högst 48 000 000 kronor samt att antalet aktier
ändras till att vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000
stycken.

Kassaflöde från:
Den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

9,7

14,8

-5,1

0,6

0,3

0,3

-15,5

-18,8

3,4

Totalt kassaflöde

-5,2

-3,7

-1,5

Likvida medel vid periodens början

Finansieringsverksamheten

10,0

13,7

-3,7

Valutakursdifferens i likvida medel

0,0

0,1

-0,1

Likvida medel vid periodens slut

4,8

10,0

-5,2

Förändringar i koncernens sammansättning
Online Group har inte gjort några förvärv under 2017.
Under första halvåret 2017 avvecklades den franska onlineverksamheten. Under fjärde kvartalet 2017 avyttrades
dotterbolaget Getupdated. Under året har Cross
Communication Holding AB och Optiwords AB fusionerats
upp i Getupdated Personal AB.

Getupdated AB och Just Search France redovisas som verksamhet
under avveckling för 2016. Deras operativa resultat ingår i avvecklingsresultatet.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 65 procent att
jämföras med 48 procent per den 31 december 2016. Bolaget bedömer att det inte finns väsentliga skillnader mellan
bokförda och verkliga värden på finansiella instrument.

Styrelsens arbete
Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Under 2017 har styrelsen
hållit 11 protokollförda sammanträden. Styrelsen
behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta
punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet
med styrelsens arbetsordning som likviditet, affärsläge,
budget, årsbokslut och delårsrapporter.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under 2017 till 2,6 MSEK (3,3). Under året
har bolaget löst in återstående aktier i Servage AB för 2,1
MSEK. Detta innebär att alla bolag inom koncernen nu ägs
till 100%.

I arbetsordningen fastställs även att styrelse ska se till att
Online Groups revisorer årligen närvarar, och för styrelsen
presenterar sina iakttagelser vid granskning av bolaget och
sin bedömning av bolagets interna kontroll. Revisorn har
under året träffat styrelsen för avrapportering av den interna
kontrollen och bolagsledningens operativa arbete.
Se även bolagsstyrning sida 18.

Finansiering
Bolaget hade vid ingången av året 10,0 MSEK i likvida
medel. Den 31 december 2017 uppgick Online Groups
likvida medel till 4,8 MSEK.
Av Bolagets totala checkkredit om 5 MSEK (15 MSEK)
var 3,9 MSEK outnyttjad jämfört med 6,3 MSEK vid årets
ingång. Av den totala checkkrediten på 15,0 MSEK vid
årets ingång har 5,0 MSEK amorterats och 5,0 MSEK har
omvandlats till ett kortfristigt lån. Vår checkkredit har därmed minskats med 10,0 MSEK. Nettoskulden uppgick till
8,2 MSEK vid årets utgång jämfört med 9,6 MSEK vid årets
ingång.

Personal
Vid utgången av 2017 hade Online Group 70 anställda (77).
Under året har i snitt 78 (74) anställda arbetat i bolaget. Av
dessa var 15 kvinnor (17).
Största ägare
Största aktieägarna i Bolaget per den 31 december 2017 är
Richard Göransson med 12 % och Pejoni AB med 8 %.
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Aktier och aktiekapital
Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i Oniva till
19 888 560. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika
rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar
till en röst på bolagsstämman. Kvotvärdet på aktien uppgår
till 1,50 SEK. Vägt genomsnittligt antal aktier har under året
uppgått till 19 888 560 (19 888 560).

Riskfaktorer
För beskrivningen av de väsentligaste identifierade riskerna i
verksamheten hänvisas till rubriken Riskfaktorer på sidan 20
i årsredovisningen, samt i not 3.
Valberedning
Valberedningen föreslår till årsstämman den 22 maj 2018
omval av Lars Wahlström, Carl-Magnus Hallberg, Victoria
Dexback, Fredrik Alpsten och nyval av Jacob Philipsson. Mia
Forsgren har avböjt omval. Till ordförande i styrelsen föreslås
Lars Wahlström. Mer information om styrelseledamöterna
finns på sidan 17 samt på bolagets hemsida.

Optioner
Bolaget har två utestående optionsprogram. Teckningsoptionsprogrammet från 2015 omfattar sammanlagt 750 000
optioner till styrelse och ledning. Varje option berättigar
innehavaren att senast den 4 juli 2018 förvärva en aktie till
kursen 15,50 SEK/aktie.

Händelser efter rapportperiodens utgång
I början av januari 2018 har koncernen startat ett nytt dotterbolag, Binero Serverhall AB, där koncernens datacenter ska
ingå. I slutet av april 2018 har koncernen tecknat ett nytt
bankavtal med Nordea Bank AB (publ) innefattande alla
bolagets bankkrediter.

Teckningsprogrammet från 2016 omfattar sammanlagt
675 000 teckningsoptioner till styrelse och ledning. Varje
option berättigar innehavaren att senast den 4 juli 2019
förvärva en aktie till kursen 11,30 SEK/aktie.
Ett fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner enligt
samtliga program totalt 1 425 000 st, som ger rätt att teckna 1 ny aktie för varje teckningsoption, skulle innebära en
utspädning med 7,2 %.

Vinstdisposition moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Transaktioner med närstående
Inga närståendetransaktioner har ägt rum under 2017.

Överkursfond

SEK

Framtidsutsikter
Online Group är ett internetbolag med stark ställning på den
svenska digitala marknaden speciellt inom molnbaserade
webhostingtjänster. Online Group finns även representerat i
Tyskland.

51 290 355

Balanserat resultat

1 155 357

Årets resultat

1 689 739

Summa

54 135 451

Styrelsen föreslår följande disposition
Överkursfond

Online Groups digitala erbjudande gör att bolaget kan
fungera som helhetsleverantör till små och medelstora
företag. Koncernen har drygt 100 000 kunder.
Hostingtjänsterna ger repetitiva intäkter och processen är
närmast industriell till sin karaktär, vilket innebär
möjligheter till skalfördelar och synergier. Med en stark
ställning på marknaden, de internt genomförda åtgärderna
och effektiviseringarna för ökad lönsamhet samt en fortsatt
god marknadstillväxt, gör bolaget bedömningen att detta
förväntas ge en god utveckling av såväl omsättning som
resultat.

Balanserat resultat

SEK
51 290 355
2 845 096

Summa

54 135 451

I ny räkning balanseras

54 135 451

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande bokslutskommentarer. Resultat- och balansräkningarna ska fastställas på årsstämman den 22 maj 2018.

26

ONLINE GROUP ÅRSREDOVISNING 2017

RÄKENSKAPER

FLERÅRSÖVERSIKT
MSEK

2017

2016

2015

2014

2013*

131

137

178

218

216

17

18

-8

-38

44

Resultaträkning, MSEK
Nettoomsättning
EBITDA
Rörelseresultat (EBIT)

13

14

-32

-184

15

Resultat efter finansiella poster

12

12

-36

-194

2

Årets resultat, kvarvarande verksamheter

12

12

-36

-236

32

Årets resultat, inkl. avvecklade verksamheter

-2

-17

-40

-255

35

EBITDA-marginal, %

13%

13%

neg.

neg.

20,0%

Rörelsemarginal, %

10%

10%

neg.

neg.

7,0%

9%

9%

neg.

neg.

0,9%

Vinstmarginal, %
Kassaflöde, MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten

10

15

-10

-52

-12

Kassaflöde från investeringsverksamheten

1

0

-5

-4

-38

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-15

-19

11

16

98

-5

-4

-3

-40

48

Avkastning på eget kapital, % (inkl. avv. verksamheter)

neg.

neg.

neg.

neg.

19,1%

Avkastning på sysselsatt kapital, % (inkl. avv. verksamheter)

neg.

neg.

neg.

neg.

13,6%

Avkastning på totalt kapital, % (inkl. avv. verksamheter)

neg.

neg.

neg.

neg.

8,7%

8%

10%

28%

31%

34%

65%

48%

46%

49%

57%

Eget kapital vid årets utgång, MSEK

101

100

92

109

258

Balansomslutning, MSEK

156

210

200

223

452

8

10

25

34

32

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter

0,60

0,61

-1,96

-17,50

4,85

Resultat per aktie inkl avvecklade verksamheter

-0,10

-0,85

-2,16

-18,92

4,85

0,5

0,75

-0,48

-3,05

-1,04

Kassaflöde totalt per aktie

-0,3

-0,19

-0,15

-2,31

4,13

Utdelning per aktie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eget kapital per aktie vid årets slut

5,08

5,04

4,35

6,17

23,03

Börskurs vid årets slut

5,65

6,3

6,65

11,95

43,60

112

125

132

205

489

Årets kassaflöde
Avkastningsmått

Finansiella mått vid periodens utgång
Skuldsättningsgrad, %
Soliditet, %

Nettoskuld, MSEK
Aktiedata per aktie, SEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Börsvärde, MSEK
Antal aktier, tusental
Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning

19 889

19 889

19 889

17 125

11 216

Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning

19 889

19 889

21 139

17 598

11 689

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

19 889

19 889

18 507

13 495

7 197

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

19 889

19 889

19 288

13 968

7 670

Medelantal anställda

78

74

160

190

170

Antal anställda vid årets slut

70

77

160

181

174

1 680

1 850

1 110

1 147

1 274

Personal

Omsättning per anställd, TSEK
*Korrigering 2013 avser rättelse av intäktsperiodiseringar.
2016 års siffror är omräknat och exklusive de avvecklade verksamheterna
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN
TSEK

Not

2017

2016

Nettoomsättning

8

131 049

136 922

Övriga rörelseintäkter

6

660

595

131 709

137 517

Totala intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

7, 9

-71 198

-77 831

Personalkostnader

10

-43 556

-41 509

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

11

-3 689

-4 316

-105

-103

8

13 161

13 758

Finansiella intäkter

12

217

19

Finansiella kostnader

12

-1 386

-1 731

Finansiella poster netto

-1 169

-1 712

Resultat före skatt

11 991

12 046

13

-3

57

11 988

12 103

32

-13 881

-29 033

-1 893

-16 929

0

-62

2017

2016

Genomsnittligt antal aktier

19 888 560

19 888 560

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

19 888 560

19 888 560

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet

0,60

0,61

Resultat per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamhet

0,60

0,61

Resultat per aktie inkl avvecklade verksamheter

-0,10

-0,85

Resultat per aktie efter utspädning, inkl avvecklade verksamheter

-0,10

-0,85

Föreslagen utdelning per aktie, kr

0,00

0,00

RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

2017

2016

-1 893

-16 929

Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser

-80

-79

Övrigt totalresultat

-80

-79

-1 972

-17 008

-1 972

-17 070

0

-62

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Skatt på årets resultat
Årets resultat för kvarvarande verksamheter
Årets resultat för avvecklade verksamheter
Årets resultat
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

Resultat per aktie

14

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet

TOTALRESULTAT
Totalresultat hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget
Innehav utan bestämmande inflytande
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BALANSRÄKNING KONCERNEN
TILLGÅNGAR
TSEK

Not

2017-12-31

2016-12-31

Goodwill

15

116 330

122 439

Balanserade utvecklingskostnader

16

0

105

Övriga immateriella anläggningstillgångar

17

71

239

Materiella anläggningstillgångar

18

6 242

7 503

Uppskjutna skattefordringar

26

5 000

5000

Övriga långfristiga fordringar

20

68

68

127 710

135 354

16 476

16 826

551

208

2 382

23 065

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar

21

Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

4 185

5 007

Kassa och bank

23

4 769

9 974

Summa omsättningstillgångar
Tillgångar som innehas för försäljning

32

SUMMA TILLGÅNGAR

29

28 363

55 080

-

19 233

156 073

209 667
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BALANSRÄKNING KONCERNEN
EGET KAPITAL OCH SKULDER
TSEK

Not

EGET KAPITAL

25

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsreserv
Balanserat resultat inklusive årets resultat
Innehav utan bestämmande inflytande
SUMMA EGET KAPITAL

2017-12-31

2016-12-31

29 833

29 833

171 094

180 410

-140

-2 791

-99 833

-108 387

100 954

99 066

-

1 153

100 954

100 219

Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder

26

-

-

Skulder till kreditinstitut

27

5 000

6 800

Övriga långfristiga skulder

28

-

-

5 000

6 800

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

27

7 926

10 075

Övriga kortfristiga finansiella skulder

28

-

2 690

Leverantörsskulder

4 028

7 976

Övriga skulder

5 368

9 426

32 798

35 872

50 119

66 039

-

36 608

156 073

209 666

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

Summa kortfristiga skulder
Skulder som innehas för försäljning
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN
TSEK

Not

2017

2016

Resultat efter finansnetto - kvarvarande verksamheter

11 991

12 046

Resultat efter finansnetto - avvecklade verksamheter

-13 881

-29 033

9 723

27 353

-3

-541

7 830

9 825

40 745

-14 756

Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder

-38 869

19 689

Kassaflöde från den löpande verksamheten

9 706

14 758

-2 321

-3 142

2 918

3 476

597

334

-7

607

-15 452

-19 441

-15 459

-18 834

Årets kassaflöde

-5 156

-3 742

varav från kvarvarande verksamhet

-5 156

-3 742

9 974

13 674

-49

42

4 769

9 974

*Erhållna räntor

12

19

*Erlagda räntor

-1 182

-2 198

Den löpande verksamheten

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

31

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

18

Förvärv/försäljning av koncernföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Optioner
Amortering av lån

27

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser
Likvida medel vid årets slut

23

31
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN
TSEK
Ingående balans per 1 januari 2016

Aktiekapital

Övr. tillskjutet Omräknings- Balanserad
kapital
reserv
vinst

29 833

571 624

Årets resultat
Omräkningsdifferenser
Årets totalresultat, alla verksamheter

-

Omklass. av omräkningsreserv via res.räkning
Minoritetsandel

Innehav utan
best. inflytande

Summa

-27 461

-484 769

2 623

91 850

0

-16 991

62

-16 929

-101

36

-15

-80

-101

-16 955

47

-17 009

24 771

0

0

1 517

-1 517

0

-

-

607

24 771

Transaktioner med aktieägare

Optioner

-

607

-

Summa transaktioner med aktieägare

-

607

-

-

-

607

Utgående balans per 31 december 2016, totalt

29 833

572 231

-2 791

-500 207

1 153

100 219

Ingående balans per 1 januari 2017

29 833

572 231

-2 791

-500 207

1 153

100 219

Återköpta optioner

-

Årets resultat

Omräkningsdifferenser
Årets totalresultat, alla verksamheter

-

Omklass. av omräkningsreserv via res.räkning
Utköp av minoriteten

-1 893

-1 893

-84

-16

-100

-84

-1 909

2 735

0

0

1 153

0

2 735
-1 153

Transaktioner med aktieägare
Återköpta optioner

Utgående balans per 31 december 2017, totalt

0
0

-

-

-

-7

-

Optioner
Summa transaktioner med aktieägare

-1 993

-7
0

-

-

-

-7

-

-7

29 833

572 231

-140

-500 970

-0

100 954
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET
TSEK

2017

2016

Nettoomsättning

Not

13 143

11 948

Totala intäkter

13 143

11 948

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

7, 9

-12 515

-10 388

Personalkostnader

10

-8 305

-7 186

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

11

-31

-35

-54

-12 546

-7 763

-18 208

-10 690

1 757

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag

19

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

12

-

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-424

-891

-18 877

-17 342

Resultat efter finansiella poster
Erhållna koncernbidrag
Resultat efter bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

13

ÅRETS RESULTAT

20 567

8 110

1 690

-9 232

-

-77

1 690

-9 309

Årets resultat är detsamma som årets totalresultat då vi inte har några
övriga poster som påverkar totalresultatet.

33

ONLINE GROUP ÅRSREDOVISNING 2017

RÄKENSKAPER

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
TILLGÅNGAR
TSEK

Not

2017-12-31

2016-12-31

17

-

-

18

-

31

Andelar i koncernföretag

19

134 112

147 620

Uppskjutna skattefordringar

13, 26

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

5 000

5 000

139 112

152 652

7 098

8 883

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar

206

-

Övriga fordringar

723

364

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

1 224

825

Kassa och bank

23

636

990

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

34

9 887

11 062

148 999

163 714
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RÄKENSKAPER

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
EGET KAPITAL OCH SKULDER
TSEK

Not

2017-12-31

2016-12-31

29 833

29 833

EGET KAPITAL
Aktiekapital

25

Reservfond

671

671

Summa bundet eget kapital

30 504

30 504

Överkursfond

51 290

60 607

1 155

1 155

Balanserad vinst
Årets resultat

1 690

-9 309

Summa fritt eget kapital

54 135

52 453

SUMMA EGET KAPITAL

84 640

82 957

500

500

500

500

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

27

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

27

5 000

5 000

Övriga kortfristiga finansiella skulder

28

0

2 690

667

861

52 734

63 516

876

2 720

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35

4 583

5 470

63 860

80 257

148 999

163 714
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RÄKENSKAPER

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET
TSEK

Not

2017

2016

-18 877

-17 342

10 721

12 535

-8 156

-4 807

21 388

5 718

-13 707

8 474

-475

9 385

2 818

632

-

-66

2 818

566

-7

607

0

0

-2 690

-9 667

-2 697

-9 060

-354

891

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

31

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv/avyttring av dotterföretag
Förvärv av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Optioner
Upptagna lån
Amortering av lån

27

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

23

990

99

Likvida medel vid årets slut

23

636

990

*Erhållna räntor

-

1

*Erlagda räntor

-421

-891
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RÄKENSKAPER

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Bundet eget kapital
TSEK

Ingående balans per 1 januari 2016

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserad vinst

Summa

29 833

671

451 820

-390 665

91 659

-391 820

391 820

0

Upplösning av överkursfond
Summa

29 833

671

60 000

1 155

91 659

Årets resultat

-

-

-

-9 309

-9 309

Årets resultat, alla verksamheter

0

0

0

-9 309

-9 309

Nyemissioner

-

-

-

-

0

Optioner

-

-

607

-

607

Nyemissionskostnader

-

-

-

-

0

Summa transaktioner med aktieägare

0

0

607

0

607

Utgående balans per 31 december 2016

29 833

671

60 607

-8 154

82 957

Ingående balans per 1 januari 2017

29 833

671

60 607

-8 154

82 957

-9 309

9 309

0

Transaktioner med aktieägare

Upplösning av överkursfond
Summa

29 833

671

51 298

1 155

82 957

Årets resultat

-

-

-

1 690

1 690

Årets resultat, alla verksamheter

0

0

0

1 690

1 690

Optioner

-

-

0

-7

-7

Summa transaktioner med aktieägare

0

0

0

-7

-7

29 833

671

51 298

2 838

84 639

Transaktioner med aktieägare

Utgående balans per 31 december 2017
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NOTER
NOT 1

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.

ALLMÄN INFORMATION
Online Groups affärsidé är att erbjuda små och medelstora företag
enkla helhetslösningar för att synas och verka effektivt online.
Strategin är att erbjuda ett brett utbud och full service av hosting,
molntjänster och internetmarknadsföring. Bolaget har byggt sin
affär kring en förmånlig prenumerationsliknande affärsmodell som
låter små och medelstora företag outsourca sina internetbehov. För
mer information – se även avsnitt Affärsidé, vision, mål och strategi
på sid 5 i årsredovisningen.

• 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.

Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm
med organisationsnummer 556264-3022. Adressen till huvudkontoret är Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm. Företaget är
listat på NASDAQ OMX First North med ticker ONG.
Koncernräkenskaperna har godkänts av företagets styrelse den 23
april 2018 för offentliggörande. Balans- och resultaträkningarna
kommer att föreläggas årsstämman den 22 maj 2018. Koncernoch årsredovisning är avgiven i tusental svenska kronor (TSEK) och
avser 1 januari–31 december för resultaträkningsrelaterade poster
respektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster.
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor
(TSEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år, 2016.
Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Oniva Online Groups intäkter avseende hosting och molnbaserade
tjänster kommer enligt IFRS 15 att redovisas över tid. 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 2018 om -5,8 MSEK.

NOT 2

IFRS 15 påverkan på koncernens balansräkning

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

TSEK

2017-12-31

Omräk. av
balansposter
IFRS 15 enligt IFRS 15
omräknat per 2018-01-01

127 710

127 710

16 476

16 476

7 118

7 118

TILLGÅNGAR

Grunder för rapporternas upprättande
Online Groups koncernredovisning har upprättats med tillämpning
av Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler
för koncerner samt International Financial Reporting Standards
(IFRS) sådana de antagits av EU samt tolkningsuttalanden från
IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Koncernredovisningen har
upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar
Övriga fordringar

4 769

Likvida medel

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen
av koncernens redovisningsprinciper. Områden som innefattar en
hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för
koncernredovisningen anges i not 4.

SUMMA TILLGÅNGAR

4 769

156 073

-

156 073

100 954

-5 786

95 168

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Nya standarder och tolkningar som träder i kraft 2018 eller
senare
• IFRS 9 Financial Instruments träder i kraft 1 januari 2018.
Standarden ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning
och värdering. Den innehåller regler för klassificering och värdering
av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av finansiella
instrument och säkringsredovisning. Oniva Online Group AB (publ)
tillämpar idag inte säkringsredovisning. 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.

Långfristiga skulder

5 000

Kortfristiga skulder

50 119

5 786

55 906

156 073

-

156 073

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

5 000

• 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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NOTER
Koncernredovisning

Segmentsredovisning
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med
den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning
av rörelsesegmentets resultat. I koncernen har denna funktion
identifierats som koncernledningen som fattar strategiska beslut.
Efter avvecklingen av onlineverksamheten har bolaget endast ett
segment, hosting.

Dotterföretag
Alla koncernens dotterbolag ägs och kontrolleras till 100%.
Förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen från och med
den dag koncernen har kontroll genom ett bestämmande inflytande över företaget och med belopp avseende tiden efter förvärvet.
Avyttrade dotterföretag exkluderas ur koncernens redovisning från
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Endast
den del av dotterföretagets kapital som intjänats efter förvärvet
ingår i koncernens egna kapital.

Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är redovisade i den valuta som används i den
ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt
(funktionell valuta).

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde för tillgångar som
lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden
på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt innehav utan
bestämmande inflytande.

I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta enligt
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen.

Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som
goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det
förvärvade dotterföretagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Valutakursvinster och valutakursförluster som uppkommer vid betalning av sådana poster och vid omräkning av monetära tillgångar
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultaträkningen. Valutakursdifferenser redovisas i finansnettot.
Använda valutakurser framgår i tabellen som följer.

Dotterföretagens förvärvade egna kapital bestäms till skillnaden
mellan identifierbara tillgångars och övertagna skulder och eventualförpliktelsers verkliga värden utifrån en marknadsvärdering gjord
vid förvärvstidpunkten. De förvärvade dotterföretagens egna kapital
elimineras i sin helhet vilket innebär att i koncernens egna kapital
ingår endast den del av dotterföretagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när
de uppstår. Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande
ändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller skuld redovisas i enlighet med IAS 39
antingen i resultaträkningen eller i övrigt totalresultat.

Bokslutskurs

Snittkurs

SEK

2017

2016

2017

2016

EUR

9,850

9,567

9,633

9,470

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka
inget har en höginflations-valuta som funktionell valuta) som har en
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens
rapportvaluta enligt följande:

Prissättning vid leverans mellan koncernens företag sker med
affärsmässiga principer. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras.

a) Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagskurs.
b) Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna
omräknas till genomsnittlig valutakurs.
c) Alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat som en separat del av eget kapital.

Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger
för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent
tillämpning av koncernens principer.

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd
av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter, till övrigt
totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis,
förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten.

Verksamheter under avveckling
Resultatet från verksamheter under avveckling redovisas separat i
resultaträkningen. Poster i balansräkningen redovisas som tillgångar/ skulder som innehas för försäljning. Noter för 2016 är omräknade för verksamheter under avveckling (se not 32).

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder
hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Andelar i intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande,
men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna.
Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och
värderas inledningsvis till anskaffningsvärde.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar. Likvida medel i kassaflödesanalysen överensstämmer
med definitionen av likvida medel i balansräkningen.
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Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis
goodwill, samt aktiverade utvecklingskostnader som ännu inte
tagits i bruk, skrivs inte av utan prövas årligen avseende nedskrivningsbehov. För tillgångar som skrivs av görs en bedömning av
tillgångens redovisade värde närhelst det finns en indikation på att
det redovisade värdet överstiger dess återvinningsvärde.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar i Online Group består av goodwill, länkar,
programvaror, utvecklingskostnader och domännamn. Goodwill
utgör det värde med vilket förvärvspriset överstiger verkligt värde på de nettotillgångar koncernen förvärvat i samband med ett
företagsförvärv. Goodwill som redovisas separat testas minst en
gång årligen för att identifiera nedskrivningsbehov och redovisas
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
Nedskrivningar av goodwill återförs inte.

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är
det högre av tillgångens verkliga värde, minskat med försäljningskostnader, och dess nyttjandevärde.

Utgifter för programvarulicenser har en bestämbar nyttjandeperiod
och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar görs
linjärt för att fördela kostnaden för licenser över deras bedömda
nyttjandeperiod.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella
tillgångar och goodwill, som tidigare skrivits ner utförs per varje
balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Utvecklingskostnader som är direkt förknippade med identifierbara
och unika programvaruprodukter, som kontrolleras av koncernen
och som har sannolika ekonomiska fördelar under mer än ett år,
redovisas som immateriella tillgångar.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella tillgångar
som värderas till verkligt värde över resultaträkningen. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången
förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen vid det första
redovisningstillfället.

I immateriella tillgångar ingår eventuella ersättningar till anställda
som uppkommit genom utvecklingen av programvaruprodukter
och en skälig andel av indirekta kostnader. Övriga kostnader för
utveckling eller underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår. Andra immateriella anläggningstillgångar än goodwill skrivs av
linjärt enligt följande:

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och
som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag med mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.

Programvaror och domännamn		
20-33,3%
Varumärken				20%
Balanserade utgifter för egen räkning
20%		
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas om det är troligt att de
framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla koncernen samt att anskaffningsvärde kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.

Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för utförda
tjänster i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom
ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om
inte, tas de upp som anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig
nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparationer och
underhåll redovisas som kostnader.

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.
En reservering för värdeminskning görs när det finns objektiva bevis
för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är
förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den
bedömda ekonomiska nyttjandeperioden. Restvärdet bedöms vara
försumbart. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av
materiella tillgångar.

Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångarnas
redovisade värden och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden,
diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan. Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen som en övrig extern
kostnad.

Avskrivningar på materiella tillgångar görs linjärt enligt följande:
Inventarier				20%
Kontorsinventarier			20%
Datorer					20–33,3%

Likvida medel
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för
endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en
öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående
löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Eventuell överskottslikviditet placeras i specialinlåning i bank eller räntebärande
papper med höga kreditbetyg.

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod prövas vid varje bokslut
och justeras vid behov. Realisationsvinster och -förluster bestäms
genom en jämförelse mellan försäljningspriset och det bokförda
värdet. Realisationsvinster och förluster redovisas via resultaträkningen.

Eget kapital
Eget kapital i koncernen indelas i aktiekapital, övrigt tillskjutet
kapital, reserver och balanserad vinst. Koncernen hade per den 31
december 2017 inget innehav av egna aktier.
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Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster
som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer.
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare. Om inte, tas de upp som långfristiga
skulder.

Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att
betala ytterligare avgifter. De utbetalningar som avser avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad under den period när de
anställda utfört de tjänster avgiften avser.
I förmånsbestämda planer utgår ersättningar till anställda och före
detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och
antalet tjänsteår. Koncernen bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. De utbetalningar avseende förmånsbestämda
pensionsplaner som skett faller inom ramen för ITP-planen som
finansierats genom försäkring i Länsförsäkringar. Enligt uttalande
från Rådet för finansiell rapportering (UFR 10) skall en pensionsplan inom ramen för ITP-planen som finansieras genom försäkring i
Alecta klassificeras som om den vore en avgiftsbestämd plan.

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde plus
transaktionskostnader och därefter till upplupet anskaffningsvärde
med tillämpning av effektivräntemetoden.
Upplåning
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig detta initialt redovisade belopp
från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden över lånets löptid, med tillämpning av
effektivräntemetoden. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

Optionsprogram
Bolaget har två utestående optionsprogram. Teckningsoptionsprogrammet från 2015 omfattar sammanlagt 750 000 optioner till
styrelse och ledning. Varje option berättigar innehavaren att senast
den 4 juli 2018 förvärva en aktie till kursen 15,5 SEK/aktie.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen
har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen. Exempel på detta är koncernens
checkräkningskredit samt andra finansiella skulder där låntagaren
har rätt att säga upp lånet med omedelbar verkan.

Teckningsprogrammet från 2016 omfattar sammanlagt 675 000
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.

Valutasäkring
Den verksamhet som bedrivs är i huvudsak lokal, d.v.s. intäkter och
kostnader uppkommer i samma valuta. Den begränsade valutaexponeringen gör att Online Group för närvarande inte utnyttjar några
derivatinstrument för att täcka risker avseende valutakursförändringar.

Ett fullt utnyttjande av samtliga dessa teckningsoptioner enligt
samtliga program totalt 1 425 000 st, som ger rätt att teckna 1 ny
aktie för varje teckningsoption, skulle innebära en utspädning med
7,2 %

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

Avsättningar
Med avsättningar förstås skulder som är ovissa med avseende på
belopp eller den tidpunkt då de kommer att regleras. Avsättningar
redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som
ett resultat av inträffade händelser och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen.

Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominellt
belopp och redovisas enligt de skatteregler och skattesatser som är
beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att
fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.

En förutsättning är vidare att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs när en detaljerad formell plan för åtgärderna
finns och välgrundade förväntningar har skapats hos dem som
kommer att beröras av åtgärderna.

Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital
redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt
balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och
skulder.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat
(totalt, från kvarvarande respektive från avvecklade verksamheter)
i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det
vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under perioden.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det
är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning. Skattelagstiftningen i Sverige och vissa andra länder
medger avdrag vid taxering för avsättningar till särskilda reserver.

Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras
resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till
effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder utgörs av optioner. Utspädning från optioner uppstår
endast när lösenkursen är lägre än aktiernas marknadsvärde och är
större ju större skillnaden är mellan lösenkursen och marknadsvärdet.

I koncernredovisningen uppdelas obeskattade reserver i en eget
kapitalandel och en uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt
beräknas efter aktuell skattesats i respektive land.
Ersättningar till anställda
Ersättning till anställda så som lön och pension redovisas som
kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster som
ersättningen avser.

Utspädningseffekten beräknas inte om optionerna medför att resultat per aktie från kvarvarande verksamhet skulle bli bättre (större
vinst eller mindre förlust) efter utspädning än före utspädning.

Pensioner
Online Group har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna finansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag, där betalningarna fastställs utifrån periodiska aktuariella beräkningar. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen
betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet.

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen utgörs huvudsakligen av intäkter från tjänster
avseende hosting. Viss del av nettoomsättningen består också av
licensintäkter samt underhålls- och supportavtal avseende egenutvecklade och inköpta standardprogramvaror.
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Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att
de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och
dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar endast det bruttoflöde av ekonomiska fördelar som företaget
erhåller eller kan erhålla för egen räkning. Intäkter innefattar det
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för
sålda varor och tjänster i koncernens löpande verksamhet.

Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska
göras från IFRS. Skillnaden mellan koncernens och moderbolagets
redovisningsprinciper framgår nedan.
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Redovisning av transaktionskostnader direkt
hänförliga till förvärv av dotterbolag skiljer sig mot koncernens
redovisning av densamma. I anskaffningsvärdet i moderbolaget
inräknas kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. Som intäkt
redovisas erhållna utdelningar oavsett om dessa har intjänats före
eller efter förvärvstidpunkten.

Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter
samt efter eliminering av koncernintern försäljning.
Intäkter från avtal avseende hostingtjänster
Inom verksamhetsområdet hosting intäktsförs 25% direkt första
månaden. 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. Från och med
2018 tillämpar Online Group IFRS 15 (se Not 2 sid. 38).

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Lämnade eller erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen
som bokslutsdisposition. Aktieägartillskott redovisas direkt mot eget
kapital.
Finansiella instrument
Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar
enligt lägsta värdets princip.

Licensintäkter
Intäkter avseende egenutvecklade och inköpta standardprogramvaror intäktsförs vid leverans och då bindande avtal har träffats med
kund.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderbolaget följer ÅRLs uppställningsform för resultat- och balansräkningen, vilket bland annat innebär en annan uppställningsform för eget kapital och att avsättningar redovisas som en egen
huvudrubrik i balansräkningen.

Underhålls- och supportintäkter
Underhålls- och supportintäkter är de avgifter kunder betalar för
rätt att erhålla nya versioner av programvaror och avgifter för kundsupport. Dessa intäkter redovisas linjärt över kontraktsperiodens
längd.

Obeskattade reserver och uppskjuten skatt
Redovisning av obeskattade reserver i balansräkningen medför att
redovisningen av uppskjuten skatt skiljer sig från koncernens redovisningsprinciper. God redovisningssed och skattelagstiftning i Sverige kräver att bolag redovisar vissa skillnader mellan beskattningsunderlaget och bokfört värde av skatt som en obeskattad reserv
i balansräkningen i räkenskaperna för enskilda bolag. Ändringar i
dessa reserver redovisas i resultaträkningen som en avsättning till
eller en upplösning av obeskattade reserver.

Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas i resultaträkningen på ett systematiskt sätt
under de perioder då redovisningsenheten redovisar kostnader för
vilka bidragen är avsedda att utgöra kompensation. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalningen har erhållits.
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader utgörs av kostnader för att finansiera verksamheten, realisationsresultat samt valutakursdifferenser. Exempel
på finansieringskostnader utgörs av räntor på lån, kostnader för att
finansiera kortfristiga krediter samt reverserade erhållna utdelningar.

NOT 3
FINANSIELL RISKHANTERING

Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalningen har
erhållits.

En verksamhet kan vara utsatt för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk.
Koncernens policy för att hantera dessa risker är att eftersträva att
minimera potentiella ogynnsamma risker på koncernens finansiella
resultat.

Leasing
Online Group har inga tillgångar som hyrs genom finansiella
leasingavtal, det vill säga sådana där i allt väsentligt alla risker och
fördelar avseende den förhyrda tillgången, som förknippas med
ägandet, har övergått till koncernen.
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och fördelar som förknippas med ägandet faller på uthyraren klassificeras som operationella
leasingavtal. Samtliga leasingavtal definieras och redovisas som
operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften redovisas
som en kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt över löptiden. Online Groups leasingavtal avser främst lokalhyra samt leasing
av servrar.

Marknadsrisk
Valutarisk
Online Group har under 2017, förutom i Sverige, verksamhet i
Tyskland. Den främsta valutaexponeringen avser euro.
Valutarisk kan delas in i omräkningsrisk respektive transaktionsrisk.
Med omräkningsrisk avses risken för att värdet i svenska kronor avseende nettoinvesteringar i utländska valutor fluktuerar på grund av
förändringar i valutakurserna. Med transaktionsrisk avses påverkan
på nettoresultatet och kassaflöden till följd av att värdet på operativa flöden i utländska valutor ändras vid förändringar i växelkurserna.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska
personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för ÅRL och med hänsyn
till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Valutaexponeringen som uppstår från nettotillgångar i koncernens
utlandsverksamheter valutasäkras ej. Den verksamhet som bedrivs
är i huvudsak lokal, det vill säga intäkter och kostnader uppkommer
i samma valuta. Den begränsade valutaexponeringen gör att Online
Group för närvarande inte utnyttjar några derivatinstrument för att
täcka risker avseende valutakursförändringar.
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Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 procent i förhållande till valutorna i de utländska dotterbolagen – med
alla andra variabler konstanta – skulle effekten på rörelseresultatet
2017 ha blivit följande:
Rörelseresultat		
Eget kapital		

Kapitalstruktur
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen, som utgörs av koncernens egna kapital, är att trygga koncernens förmåga att fortsätta
sin verksamhet, så att den kan generera avkastning till aktieägarna
och nytta för andra intressenter. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan Online Group återbetala kapital till aktieägarna,
utfärda nya aktier, återköpa aktier eller sälja tillgångar för att minska
skulderna.

+/- 0,2 MSEK
+/- 0,2 MSEK

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Ränterisk utgör risken för att förändringar i räntenivån påverkar
Online Groups räntenetto och/eller kassaflöden negativt. Online
Group har en stor upplåning vilket gör att ränterisken är stor och att
bolagets nettoresultat påverkas av ränteförändringar. Per årsskiftet
uppgick de räntebärande skulderna till 13 (17) MSEK. En förändring i av räntan med +/- 1 %, allt annat lika, skulle alltså påverka
resultatet med +/- 0,1 MSEK. Räntorna är i dagsläget fortfarande
relativt låga. Hur räntan kommer att utvecklas över tiden är en
omöjlighet att förutsäga. Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och
om dessa löses genom upplåning kommer bolaget att belastas av
ytterligare räntekostnader.

NOT 4
VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR VID
TILLÄMPNING AV FÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed
måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och
antaganden som påverkar redovisade intäkts- och kostnadsposter
respektive tillgångs- och skuldposter samt övriga upplysningar.
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar. De områden
där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under kommande räkenskapsår är främst följande:

Räntan har även betydelse för bedömningen av WACC som används vid värderingen av bolagets goodwill. En högre ränta leder
till ett högre avkastningskrav som, allt annat lika, leder till en lägre
värdering på goodwillen. Dock så har de låga räntorna i Sverige
kompenserats med ett högre avkastningskrav på eget kapital. Se
även not 15.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernledningen prövar regelbundet om nedskrivningsbehov
föreligger för goodwill enligt de redovisningsprinciper som beskrivs
under ”Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar”.

Prisrisk
Koncernen är inte exponerad för någon prisrisk.
Kreditrisk
Kreditrisk som innebär en risk att motparten inte fullgör sina förpliktelser är uppdelad i två kategorier; kreditrisk i kundfordringar samt
finansiell kreditrisk. Koncernens kreditrisker är framför allt knutna till
kundfordringar. Värdet av utestående kommersiella kundfordringar
uppgick till 16,5 (16,8) MSEK per årsskiftet.

Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts
genom beräkning av nyttjandevärde. De antaganden och bedömningar som görs gällande förväntade kassaflöden och diskonteringsränta i form av vägd genomsnittlig kapitalkostnad samt
känslighetsanalys finns beskrivna i not 15. Prognoser för framtida
kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida
intäkter och rörelsekostnader.

Reserveringar avseende förväntade förluster görs löpande och
uppgick per den 31 december 2017 till 0,7 (0,2) MSEK, se även
Not 21. Bolagets kunder består i huvudsak av små och medelstora företag. Kreditrisken mot de större företagen bedöms som låg.
Utestående kundfordringars förfalloprofil framgår av not 21.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas netto efter reservering för osäkra kundfordringar. Nettovärdet speglar de belopp som förväntas kunna
erhållas baserat på omständigheter som är kända på balansdagen.
Ändrade förhållanden, till exempel att uteblivna betalningar ökar
i omfattning eller att förändringar inträffar i en betydande kunds
ekonomiska ställning, kan medföra avvikelser i värderingen.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken att finansiering inte kan erhållas eller
endast till kraftigt ökade kostnader medan kassaflödesrisk avser
risken att storleken på framtida kassaflöden förknippade med finansiella instrument varierar.

Skatter
Värden av uppkomna skattemässiga underskott prövas mot förväntad framtida resultatutveckling. Aktivering av dessa värden sker ifall
koncernledningen gör bedömningen att vinster kommer att redovisas. Värdet beräknas och aktiveras till den del underskottet kommer
att utnyttjas. Se not 27.

Bolaget har ett låneavtal med Swedbank som långivare. Avtalet
omfattar en lånefacilitet om 5,5 MSEK, vilken amorteras med
5 MSEK/år samt en checkräkningskredit om 5,0 MSEK, dvs totalt
10,5 MSEK. Per den 31 december 2017 uppgick den totala
skulden till Swedbank till 6,6 (14,2) MSEK. Förutom Swedbank
har bolaget ett låneavtal med DanskeBank ett investeringslån om
6,3MSEK vilket amorteras med 1,8 MSEK per år.

NOT 5
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

För att följa likviditeten gör ekonomifunktionen löpande korta
kassaflödesprognoser, som täcker den närmaste månaden och som
redovisas för beslutsfattare i bolaget för bedömning av likviditetsläget. Även längre prognoser görs för att säkerställa att koncernen
har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i verksamheten
över en längre period. För analys av koncernens finansiella skulder
uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den
avtalsenliga förfallodagen, se not 24.

Information om ledande befattningshavare och styrelseledamöter
framgår av not 10.
Inköp och försäljning mellan koncernföretag uppgick till 22,3
MSEK (17,9). Moderbolaget har sålt tjänster till dotterbolag för
11,7 MSEK (11,9) och köpt tjänster från dotterbolag till ett värde
av 0,0 MSEK (0,0). Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag
tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner
med externa parter.
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NOT 6

NOT 7

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

LEASINGÅTAGANDEN
Framtida betalningsåtaganden i koncernen för ej uppsägningsbara
operationella leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:

TSEK

Koncernen
2017

2016

Kursdifferenser

157

Lönebidrag

Moderbolaget
2017

2016

85

6

0

106

231

0

0

Påminnelseavgift

122

155

0

0

Övriga Poster

275

124

0

0

TOTALT

660

595

6

0

Koncernen

TSEK

2017

2016

Inom 1 år

5 578

Mellan 2-5 år

2017

2016

6 219

2 766

2 336

8 948

8 653

4 860

7 884

-

-

-

-

14 526

14 872

7 627

10 220

Senare än 5 år
Summa åtaganden

Koncernen

NOT 8

TSEK

2017

2016

GEOGRAFISK INDELNING

Årets kostnad avseende
operationell leasing av
tillgångar uppgår till

9 995

varav lokalhyra

3 739

Fr.o.m. fjärde kvartalet 2017 bedriver Online Group endast Hostingverksamhet. Koncernen bedriver verksamhet på två geografiska marknader Sverige
och Tyskland och rapporteringen sammanfaller med de två geografiska
områdena. I resultatet för varje segment ingår de rörelseintäkter och rörelsekostnader som anses vara hänförliga till den operativa verksamheten.

Moderbolaget

Moderbolaget
2017

2016

12 332

2 489

2 416

4 205

2 234

1 966

Bland rörelsekostnaderna ingår avskrivningar på immateriella och materiella
anläggningstillgångar som anses hänförliga till respektive land.
När intäkterna har fördelats geografiskt har detta gjorts med utgångspunkt
i vilket land fakturering skett. Finansnettot fördelas ej per land i den interna
rapporteringen, varför denna upplysning inte lämnas. Interna köp och
försäljning av tjänster sker till marknadspris. Tillgångar och skulder fördelas
geografiskt. Ingen av koncernens kunder överstiger 10 % av omsättningen.

Koncerngemensamt
TSEK

2017

2016

2017

120 435

126 970

9 196

9 952

Total nettoomsättning

129 631

Omsättning Sverige
Omsättning Tyskland

Totalt

2016

2017

2016

1 419

-

121 854

126 970

-

-

9 196

9 952

136 922

1 419

-

131 049

136 922
14 689

Rörelseresultat Sverige

22 594

20 351

-7 763

-5 662

14 831

Rörelseresultat Tyskland

-1 670

-931

-

-

-1 670

-931

Rörelseresultat

20 924

19 420

-7 763

-5 662

13 161

13 758

2016

2017

2016

2017

2016

Geografisk fördelning av tillgångar och skulder
TSEK

Sverige
2017

Tyskland

Koncernposter

Totalt
2017

2016

Tillgångar

251 228

306 688

9 747

8 676

-104 902

-105 697

156 073

209 667

Anläggningstillgångar

161 797

177 532

269

503

-34 357

-42 682

127 710

135 354

varav goodwill (not 15)

116 330

122 439

-

-

-

-

116 330

122 439

Skulder

117 913

183 317

7 753

5 776

-70 546

-79 646

55 119

109 447

2 294

3 042

27

100

-

-

2 321

3 142

Investeringar i anläggningstillgångar

-

-

-

-

-

-

-

-

varav materiella anläggningstillgångar

varav immateriella anläggningstillgångar

2 294

3 042

27

100

-

-

2 321

3 142

Avskrivningar

3 604

4 063

85

253

-

-

3 689

4 316

Nedskrivningar anläggningstillgångar
Medelantal anställda

-

-

-

-

-

-

-

-

73

68

5

6

-

-

78

74
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NOT 9

2017

REVISIONSARVODE
TSEK

Koncernen
TSEK

2017

Moderbolaget

2016

Ernst & Young
Revisionsuppdraget

1 606

1 629

178

170

178

170

0

28

0

28

12

15

12

15

1 795

1 842

1 795

1 827

Övriga tjänster

-

Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget

-

-

KONCERNEN TOTALT

TSEK

-

Skatterådgivning

-

-

-

-

Koncernföretag

Övriga tjänster

-

-

-

-

39

34

0

0

1 835

1 876

1 795

1 827

Moderbolaget

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Varav
kvinnor

6

3

6

4

67

12

62

12

Koncernföretag
Tyskland
KONCERNEN TOTALT

2 585

542

(873)
3 507

567

30 890

10 034

(14)
28 807

9 706
(1199)

Styrelse
och ledande
befattningshavare

2016

Övriga
anställda

Styrelse
och ledande
befattningshavare

Övriga
anställda

1 516

3 142

424

Sverige

0

23 140

0

21 734

Tyskland

0

2 585

-

3 507

3 649

27 241

3 142

25 665

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman:
• Ersättning till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön,
övriga förmåner samt pension
• Förmåner och pension skall vara i enlighet med praxis på marknaden
• Avgångsvederlag skall avse högst motsvarande tolv månaders
ersättning
• Den totala ersättningen för ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässig.

Medelantal anställda
2016
Totalt

7 713

Ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättning till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön,
övriga förmåner samt pension. Förmåner och pension skall vara
i enlighet med praxis på marknaden. Avgångsvederlag skall avse
högst motsvarande tolv månaders ersättning.

NOT 10

Varav
kvinnor

21 734

3 649

KONCERNEN TOTALT

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget utgörs av olika
typer av kvalitetssäkringstjänster.

Sverige

8 111

Löner och ersättningar styrelse, VD och övriga anställda fördelade per land:

-

2017
Totalt

(312)

(1243)

34

Totalt andra revisionsbolag

1 426

(10)

39

Moderbolaget

23 140

2017

Revisionsuppdraget

3 566

(836)

Andra revisionsbolag

TOTALT

1 382

1 614
Tyskland

Skatterådgivning

5 165

Koncernföretag
Sverige

1 606

Löner och Sociala kost- Löner och Sociala kostandra
nader (varav
andra
nader (varav
ersättningar
pension)
ersättningar
pension)

(707)

2016

0

Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget

Totalt Ernst & Young

2017

Moderbolaget

2016

5

0

6

0

78

15

74

16

Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma att ske för det fall särskilda skäl föreligger. Ersättning kan även utgå i form av värdepappersrelaterade incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma.
För övriga ledande befattningshavare fastställs ersättningen av VD
efter det att styrelseordföranden konsulterats.

På bokslutsdagen fanns 70 (77) årsanställda i koncernen.
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NOTER
Optionsprogram
Bolaget har två utestående optionsprogram.
Teckningsoptionsprogrammet från 2015 omfattar sammanlagt
750 000 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 675 000
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 options-värdering.
Ett fullt utnyttjande av samtliga dessa teckningsoptioner, totalt 1
425 000 st., som ger rätt att teckna 1 ny aktie för varje
teckningsoption, skulle innebära en utspädning med 7,2 %.

Ersättningar och övriga förmåner under 2017
TSEK

Styrelsearvode
/grundlön

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnader

Summa

Lars Wahlström, styrelseordförande

225

225

1)

Fredrik Alpsten, styrelseledamot

150

150

2)

Mia Forsgren, styrelseledamot

150

150

3)

Victoria Dexback, styrelseledamot

125

125

4)

Carl-Magnus Hallberg, styrelseledamot

100

100

Göran Gylesjö, VD

1 380

Thomas Broberger, CFO

1 203

TOTALT

3 333

316

316

78

310

2 084

20

266

1 489

98

576

4 323

1) Varav 25 tkr avser ersättning för arbete i ersättningsutskottet under 2017
2) Varav 50 tkr avser ersättning för arbete i revisionsutskottet under 2017
3) Varav 50 tkr avser ersättning för arbete i ersättningsutskottet under 2017
4) Varav 25 tkr avser ersättning för arbete i revisionsutskottet under 2017

Ersättningar och övriga förmåner under 2016
TSEK

Styrelsearvode
/grundlön

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnader

Summa

Lars Wahlström, styrelseordförande

200

200

1)

Britta Dalunde, styrelseledamot

150

150

2)

Carl-Magnus Hallberg, styrelseledamot

100

100

Mia Forsgren, styrelseledamot

100

100

Victoria Dexback, styrelseledamot

125

125

Göran Gylesjö, VD

1 328

339

1667

Thomas Broberger, CFO

1 139

259

1 398

Petteri Voukko VD Getupdated AB

1 624

162

1 786

TOTALT

4 766

760

5 526

0

3)

4)

1) Ersättningar utöver styrelsearvode om 255 tkr har utgått till Lars Wahlström under 2016
2) Varav 50 tkr avser ersättning för arbete i revisionsutskottet under 2016
3) Varav 25 tkr avser ersättning för arbete i revisionsutskottet under 2016
4) Inkl. avgångsvederlag 851 tkr under 2016

NOT 11
AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA
OCH MATERIELLA ANNLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
TSEK

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

-

-

-

-

-167

-333

-

-

-

-

-

-

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

-3 522

-3 983

-31

-35

TOTALA AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

-3 689

-4 316

-31

-35

Avskrivningar balanserade utgifter
Avskrivningar övriga immateriella tillgångar
Nedskrivningar
immateriella tillgångar
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NOT 12
FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER
Koncernen
TSEK

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Ränteintäkter

216

19

-

-

Kursdifferenser

307

82

-

-

Summa finansiella intäkter

522

101

-

-

Räntekostnader

-1 068

-1 513

-421

-888

Kursdifferenser

-624

-300

-3

-3

Summa finansiella kostnader

-1 692

-1 813

-424

-891

Finansnetto

-1 169

-1 712

-424

-891

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

NOT 13
SKATT

TSEK

Koncernen
2017

2016

Moderbolaget
2017

2016

Aktuell skatt

-

-

-

-

Aktuell skattekostnad

-

-

-

-

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

-

-

-

-

Total aktuell skattekostnad

0

0

0

0

-77

-

-77

Avseende uppskjutna skatteskulder

-3

134

-

-

Total uppskjuten skattekostnad

-3

57

0

-77

Total skattekostnad

-3

57

0

-77

Avseende uppskjutna skattefordringar

TSEK

Koncernen
2017

2016

Moderbolaget
2017

2016

Resultat före skatt

11 988

12 049

1 689

-9 232

Skatt enligt svensk skattesats, 22%

-2 637

-2 651

-372

2 031

- 132

-348

-2 360

-2 750

Skatteeffekter av:
Ej avdragsgilla kostnader*
Ej skattepliktiga intäkter

-

1

-

-

-3

-

-

-77

2 462

3 386

2 732

719

592

-

-

-

-

-

-

Uppskjuten skatt
Nyttjade underskott
Under året uppkomna ej aktiverade underskott
Omräkningsdifferens
Skillnad i sv. skattesats och övriga länders skattesatser

-285

-331

-

-

-3

57

0

-77

Total redovisad verklig skatt
*Moderbolaget avser i huvudsak nedskrivning av dotterbolagsfordran.

Avstämning av redovisade skattekostnader
Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittsskatt, baserad på respektive lands skattesats och koncernens verkliga skatt.
Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag på totalt ca 220 MSEK (231).
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NOT 14
BERÄKNING AV RESULTAT PER AKTIE

Förändring i antal aktier

Utestående aktier vid periodens början
Nyemissioner
Utestående aktier vid periodens slut

2017

2016

2015

19 888 560

19 888 560

17 125 473

-

-

2 763 087

19 888 560

19 888 560

19 888 560

Resultat per aktie under 2017

Årets resultat för kvarvarande verksamheter
Årets resultat inkl. avvecklade verksamheter

2017

2016

11 988

12 041

-1 892

-16 991

Medelantal utestående aktier (vägt genomsnitt)

19 888 560

19 888 560

Antal aktier vid årets slut

19 888 560

19 888 560

0,60

0,61

-0,10

-0,85

0,60

0,61

-0,10

-0,85

Resultat per aktie, kr (vägd snitt) för kvarvarande verksamhet
Resultat per aktie, kr (vägd snitt) inkl avvecklade verksamheter
Resultat per aktie, kr (årets slut) för kvarvarande verksamhet
Resultat per aktie, kr (årets slut) inkl avvecklade verksamheter
*Ingen utspädning av aktier föreligger under 2017 och 2016.
Under 2015 och 2016 har bolaget ställt ut två optionsprogram på
sammanlagt 1 425 000 aktier, vilket ger en potentiell utspädningseffekt på 7,2%.
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NOT 15

Den kapitalkostnad (WACC) som använts har beräknats med hjälp
av CAPM och beräknas före skatt. Kapitalkostnaden återspeglar
specifika risker som gäller för de olika länderna samt storleken på
respektive kassagenerande enhet, där en småbolagspremie om
3,9% (3,9%) använts för samtliga koncernbolag. Kapitalkostnaden
som har använts i beräkningarna under 2017 ligger i intervallet
12–14% beroende på bedömd risknivå i koncernbolagen. För 2016
användes 13–15%.

GOODWILL
TSEK

2017

2016

334 896

585 515

-129 139

-250 619

1 891

-

-

-

207 648

334 896

-509

-483

-

-26

-509

-509

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-213 839

-462 567

Justering för avvecklade eller avyttrade
verksamheter

123 030

250 619

-

-

Utgående nedskrivningar

-90 809

-211 948

Netto bokfört värde

116 330

122 439

Ingående anskaffningsvärde
Justering för avvecklade eller avyttrade
verksamheter
Inlösen Servage aktier
Årets omräkningsdifferens
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Årets nedskrivningar

En sammanfattning av fördelningen av goodwill per geografiskt
område och bolag återfinns nedan.
TSEK
Sverige

2017

2016

-

8 000

Servage

23 242

21 351

Space2U

45 939

45 939

Extern IT

4 726

4 726

Crystone

9 104

9 104

Getupdated Sverige

Binero
Totalt

33 319

33 319

116 330

122 439

Inget nedskrivningsbehov har identifierats och styrelsen bedömer
att rimligt möjliga förändringar i ovanstående variabler inte skulle
få så stora effekter att återvinningsgraden reduceras till ett lägre
belopp än redovisat värde.

Nedskrivningstest av goodwill
Enligt IAS 38 – Immateriella tillgångar – skall det bokförda värdet
på goodwill prövas årligen. Vid indikation på minskat värde, prövas
det för nedskrivning enligt IAS 36. Koncernen undersöker varje år i
det fjärde kvartalet, eller om indikationer uppkommer tidigare under
året, om nedskrivningsbehov föreligger vad gäller goodwill.

Resultatet och bedömningen av genomfört nedskrivningstest har
inte lett till något beslut om nedskrivning av goodwill för 2017.

NOT 16

Goodwill är fördelad på kassagenererande enheter (”KGE”), vilka är
de rörelsedrivande bolagen i koncernen. Återvinningsbart belopp
för en KGE har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde.
Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden
före skatt baserade på budgetar för 2018 samt prognoser för
perioden 2019–2022 upprättade av koncernledningen. Prognoser
utarbetas baserade på ett antal huvudantaganden avseende
framtida tillväxt och rörelsemarginal per geografisk enhet. I bedömningen av framtida kassaflöden görs antaganden om i första hand
följande finansiella parametrar:

BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER
TSEK

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde

1 265

1 592

Ing. anskaffningsvärde i förvärvade företag
Investeringar
Justering för avv./avyttrade verksamheter

• Försäljningstillväxt
• Utveckling av rörelsemarginal (baserat på produktmix och rörelseomkostnader i förhållande till försäljningen)
• Utveckling av rörelsekapital och investeringar

Årets omräkningsdifferens

Kassaflöden för perioden 2018–2021 beräknas med hjälp av
bedömd tillväxttakt per geografisk marknad. Tillväxten bedöms, med
få enstaka och marginella undantag, att uppgå till 5%–10% såväl
för svenska som utländska bolag. Bortom prognosperioden, det
vill säga efter 2021, har respektive lands inflation använts för att
bedöma tillväxten och ligger på 2%.
Rörelsemarginalerna i värderingen varierar från 8–27% (8–38%).

Justering för avv./avyttrade verksamheter

-327
-

Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar

1 265

1 265

-1 160

-1 250

Ing. ack. avskrivningar i förvärvade företag
Årets avskrivningar

327
-105

-52

-1 265

-1 160

0

105

Årets omräkningsdifferens
Utgående avskrivningar
Netto bokfört värde
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NOT 17
ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

TSEK

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

1 256

1 257

-

1 023

Investeringar

-

-

-

-

Poster avseende avyttrade företag

-

-

-

-1 023

Ingående anskaffningsvärde

Årets omräkningsdifferens
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar

-

-1

-

-

1 256

1 256

0

0

-1 017

-839

-

-1 023

-

-

-

1 023

-177

-177

-

-

9

-2

-

-

-1 185

-1 017

0

0

71

239

0

0

Ack. avskriv. i poster från förvärv. samt avyttrade företag
Årets avskrivningar
Årets omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade avskrivningar
Netto bokfört värde
Posten immateriella anläggningstillgångar består främst av rättigheter till domännamn.

NOT 18
MATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen

TSEK
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning utrangering
Årets omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade avskrivningar
Netto bokfört värde

50

2017

2016

26 066
2 321

Moderbolaget
2017

2016

43 806

3 027

2 961

3 142

-

66

-451

-20 882

-2 961

27 936

26 066

66

3 027

-18 559

-35 318

-2 996

-2 961

-3 417

-3 962

-31

-35

281

20 719

2 961

0

3

-

-21 694

-18 559

-66

-2 996

6 242

7 508

0

31
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NOT 19
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

TSEK
Vid årets början

2017

2016

341 353

780 799

2 382

-

-125 743

-438 959

-200

-487

217 791

341 353

Förvärv*
Försäljning
Fusion
Summa anskaffningsvärden
Nedskrivningar

-

Vid årets början

-193 733

-632 548

110 053

438 815

-

-

Ackumulerade nedskrivningar

-83 680

-193 733

Redovisat värde vid årets slut

134 111

147 620

Försäljning
Årets nedskrivningar

*Tvångsinlösen av Servage AB aktier.

Antal
aktier

Kapitalandel, %

Bokfört
värde, tkr

Eget kapital,
tkr

Årets nettoresultat, tkr

Ägda av moderbolaget

Org. nr

Säte

Crystone Sverige AB

556898-4495

Stockholm,
Sverige

1 000

100,0

6 377

3 482

538

556719-2280

Stockholm,
Sverige

1 000

100,0

100

10 291

-1 767

556605-4713

Stockholm,
Sverige

4 819 666

100,0

35 985

13 883

-8

556757-0592

Stockholm,
Sverige

1 000

100,0

4 750

613

-20

Space2U Webhosting AB

556598-8705

Kramfors,
Sverige

1 000

100,0

53 000

9 851

-557

Binero AB

556689-0397

Stockholm,
Sverige

1 667

100,0

33 900

1 134

19

Getupdated Personal AB
Servage AB (publ)
Extern IT AB

Summa koncernföretag

134 112

Ägda inom koncernen
(indirekta aktieinnehav)

Org. nr

Säte

Antal aktier

Kapitalandel, %

Servage GmBH

HR B 4918

Flensburg, Tyskland

1 000

100,0

Levonline AB

556575-2028

Stockholm, Sverige

1 000

100,0
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NOT 20
ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
/ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Koncernen

TSEK
Vid årets början

2017

2016

Moderbolaget
2017

2016

68

100

-

-

Årets anskaffningar

-

-

-

-

Årets avyttringar

-

-32

-

-

68

68

0

0

TOTALT
Avser depositioner.

NOT 21
KUNDFORDRINGAR

TSEK

2017

2016

Kundfordringar

17 144

17 035

-669

-209

16 476

16 826

Reserv för osäkra kundfordringar
TOTALT

Åldersfördelning 2017-12-31

Rörelser avseende reserv för
osäkra kundfordringar
Ingående balans
Justering för avvecklande
verksamheter
Bokförda kundförluster
Periodens återföringar av
outnyttjade belopp
Utgående balans

Kundfordringar

Brutto

Ännu ej förfallna

10 355

10 355

Förfallet 1-30 dgr

2 608

2 608

Förfallet 31-60 dgr

1 071

1 071

Förfallet 61-90 dgr

730

730

Förfallet över 90 dgr
-203

-810

0

-

-685

-3 667

218

4 268

-669

-209

2 380

Utgående balans

17 144

Reserv

-669

Netto

1 712

-669 16 476

Åldersfördelning 2016-12-31

Kundfordringar

Brutto

Ännu ej förfallna

10 928

10 928

Förfallet 1-30 dgr

3 075

3 075

Förfallet 31-60 dgr

1 444

1 444

Förfallet 61-90 dgr

1 033

1 033

Förfallet över 90 dgr

555

Utgående balans

17 035

Fördelning per valuta, %

52

Reserv

-209

Netto

346

-209 16 826

2017

2016

SEK

97

97

Euro

3

3
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NOTER

NOT 22

NOT 23

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KASSA OCH BANK

Koncernen
TSEK
Förutbetalda hyror

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

738

1 038

725

558

611

1 073

Serverhallskostnader

Licenskostnader

1 032

1 236

Övriga förutbetalda kost.

1 803

1 660

499

266

TOTALT

4 185

5 007

1 224

825

Koncernen

Moderbolaget

TSEK

2017

2016

2017

2016

Kassa och bank

4 769

9 974

636

990

TOTALT

4 769

9 974

636

990

Av Bolagets totala checkkredit om 5 MSEK (15 MSEK) var 3,9
(6,3) MSEK outnyttjad 31 december 2017.

NOT 24
Finansiella skulders förfalloprofil
Nedanstående tabeller analyserar koncernens finansiella skulder
uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den
avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de
avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. De belopp som förfaller
inom 12 månader överensstämmer med bokförda belopp, eftersom
diskonteringseffekten är oväsentlig.

FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI I KONCERNEN

2017-12-31
Tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar

Låne- och kundfordringar
16 476

Övriga fordringar

2 382

Likvida medel

4 769

TOTALT

Skulder i balansräkningen
Låneskulder
Leverantörsskulder och andra skulder exklusive icke finansiella skulder
TOTALT

2017-12-31

551

Skulder i balansräkningen

24 178

Finansiella skulder

Kundfordringar och andra fordringar
exklusive interimsfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
TOTALT
Skulder i balansräkningen

2-5 år

9 396

Låneskulder

7 926

5 000

12 926

17 322

5 000

22 322

9 396
-

TOTALT

9 396

Totalt

Leverantörsskulder och andra
skulder exkl icke finansiella skulder
Övriga långfristiga skulder

12 926

2016-12-31

22 322

Skulder i balansräkningen

2016-12-31
Tillgångar i balansräkningen

Inom ett år

Låne- och kundfordringar

Inom ett år

2-5 år

Totalt

Leverantörsskulder och andra
skulder exkl icke finansiella skulder

17 402

-

17 402

Låneskulder

12 765

6 800

19 565

-

-

-

30 167

6 800

36 967

Övriga långfristiga skulder

16 826

TOTALT

208
23 065
9 974
50 073
Finansiella skulder

Låneskulder

19 565

Leverantörsskulder och andra skulder exklusive icke finansiella skulder

17 402

TOTALT

36 967
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NOT 25
AKTIEKAPITAL
Moderbolagets aktiekapital utgörs av 19 888 560 (19 888 560)
aktier med kvotvärdet 1,50 kr per 31 december 2017. Samtliga
aktier har en röst per aktie.

År

Händelse

2009

Nyemission, kvittning

2009

Kvittningsemission

Förändring antalet
aktier

Totalt
antal aktier

Förändring av
aktiekapital
(SEK)

Totalt
aktiekapital
(SEK)

Kvotvärde
(SEK)

28 009 217

56 018 434

15 869 603

31 739 206

0,567

8 345 976

64 364 410

4 728 603

36 467 809

0,567

2011

Nyemission

25 745 764

90 110 174

14 587 123

51 054 932

0,567

2012

Nyemission

36 044 069

126 154 243

20 421 972

71 476 904

0,567

2012

Minskning av aktiekapitalet

-

126 154 243

-46 246 056

25 230 848

0,20

2012

Apportemission

151 385 092

277 539 335

30 277 018

55 507 866

0,20

2012

Nyemission

227 077 632

504 616 697

45 415 526

100 923 392

0,20

2012

Nyemission

55 507 833

560 124 800

11 101 567

112 024 959

0,20

2013

Apportemission

42 047 215

602 172 015

8 409 443

120 434 402

0,20

2013

Apportemission

57 225 945

659 397 960

11 445 189

131 879 591

0,20

2013

Apportemission

9 343 215

668 741 175

1 868 643

133 748 234

0,20

2013

Nyemission

25

668 741 200

5

133 748 239

0,20

2013

Minskning av aktiekapitalet

-

668 741 200

-123 717 122

10 031 117

0,20

2013

Apportemission

590 910

669 332 110

886 365

10 917 482

0,20

2013

Sammanläggning 1:100

-662 053 788

7 278 322

-

10 917 482

1,50

2013

Nyemission

416 667

7 694 989

625 001

11 542 483

1,50

2013

Nyemission

1 080 000

8 774 989

1 620 000

13 162 483

1,50

2013

Nyemission

571 429

9 346 418

857 144

14 019 626

1,50

2013

Nyemission

1 821 485

11 167 903

2 732 228

16 751 854

1,50

2013

Nyemission (inbet. 2013, reg. 2014)

47 798

11 215 701

71 697

16 823 551

1,50

2014

Nyemission (apportemission)

99 942

11 315 643

149 913

16 973 464

1,50

2014

Nyemission (apportemission)

812 728

12 128 371

1 219 092

18 192 556

1,50

2014

Nyemission

1 000 000

13 128 371

1 500 000

19 962 556

1,50

2014

Nyemission (apportemission)

1 142 857

14 271 228

1 714 286

21 406 841

1,50

2014

Nyemission

2 597 204

16 868 432

3 895 806

25 302 647

1,50

2014

Nyemission

257 041

17 125 473

385 562

25 688 209

1,50

2015

Nyemission

2 763 087

19 888 560

4 144 631

29 832 840

1,50
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NOT 26
UPPSKJUTEN SKATT
Temporära
skillnader
skulder

Aktiverad
skattefordran

TSEK
Ingående balans per den 1 januari 2016

Övriga
immateriella Obeskattade
tillgångar
reserver

Totalt

5 000

-

-

-134

4 866

Redovisat resultat mot resultaträkning under året (Not 13)

-

-

-

134

134

Omräkningsdifferenser

-

-

-

-

0

5 000

0

0

0

5 000

-

-

-

-

0

5 000

0

0

0

5 000

Ingående balans per den 1 januari 2017
Redovisat resultat mot resultaträkning under året (Not 13), återföringar
Utgående balans per den 31 dec 2017

TSEK
Uppskjutna skattefordringar

2017

2016

5 000

5 000

Uppskjutna skatteskulder
TOTALT

Uppskjutna skattefordringar och skulder redovisas netto när det
finns en legal kvittningsrätt och avsikten är att nyttja denna kvittning
eller att realisera tillgången och skulden samtidigt. Moderbolaget i
Online Group har ansamlade förlustavdrag på ca 220 (231) MSEK.

5 000

Bolaget har gjort den bedömningen att dessa skattemässiga
avdrag inte kommer att utnyttjas inom de närmaste åren och därför
inte aktiverat någon ytterligare skattefordran.

5 000

2017

NOT 27
RÄNTEBÄRANDE LÅNESKULDER
Online Group-koncernen hade per den 31 december 2017 lån om
5,5 MSEK hos Swedbank. Det är ett lån med en amorteringstakt
om 1,25 MSEK per kvartal. Lånet kommer vara slutamorterat den
30 mars 2019. Utöver Swedbanklånet har bolaget ett lån i DanskeBank om 6,3 MSEK vilket skall vara slutamorterat 30 juni 2021
med en amorteringstakt om 450 tkr per kvartal.

1 126

-

1 126

1 126

Banklån

5,6%

6 800

5 000

11 800

11 800

Övriga lån
Summa skulder härrörande
från finansieringsverksamheten

-

Snittränta

Lån

-

-

-

-

7 926

5 000

12 926

12 926

Inom
1 år

2-3 år

Totalt

Verkligt
värde

Checkräkningskredit

5,0%

10 075

-

10 075

10 075

Banklån

5,0%

-

6 800

6 800

6 800

Övriga lån

5,0%

Totalt

2 690

-

2 690

2 690

12 765

6 800

19 565

19 565

Verkligt värde för kortfristiga lån bedöms vara lika med bokfört värde eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Verkligt värde för långfristiga
lån bedöms vara lika med bokfört värde då lånen i huvudsak löper med rörlig
ränta.

Avstämning av skulder som härrör från
finansieringsverksamheten – koncernen

Banklån

Verkligt
värde

Totalt

6,3%

2016

För åtaganden gentemot Danske Bank har Servage AB pantsatt
aktier i Levonline AB.

2-3 år

Checkräkningskredit
Övriga lån

För sina åtaganden gentemot Swedbank har moderbolaget även
pantsatt samtliga aktier i Space2U Webhosting AB, Binero AB och
Crystone Sverige AB.

Checkräkningskredit

Inom
1 år

Totalt

Beträffande övriga räntebärande lån utgör huvudparten, 5 MSEK,
checkräkningskrediter i dotterbolaget Crystone AB. Som säkerhet
för ovanstående lån har lämnats företagsinteckningar på totalt 5
MSEK.

TSEK

Snittränta

Lån

Ej kassapåverkande poster

Utgående
balans 2016

Kassaflöden

Avyttring av
dotterbolag

Utgående
balans 2017

3 203

-5 891

3 813

1 126

13 671

-6 871

5 000

11 800

2 690

-2 690

-

-

19 565

-15 452

8 813

12 926
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NOT 28

NOT 31

ÖVRIGA FINANSIELLA SKULDER

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Koncernen
TSEK

2017

Koncernen

Moderbolaget

2016

2017

TSEK

2016

Never Ending Holiday
(förvärv av Space2u)

-

2 667

-

2 667

Övriga finansiella skulder

-

23

-

23

TOTALT

0

2 690

0

2 690

Av- och nedskrivningar
av anläggningstillgångar

NOT 29

TSEK

2017

2016

2017

2016

3 689

4 316

31

Försäljning av aktier i
dotterbolag

35

-

-

10 690

Nedskrivningar av
koncerninterna fordringar

-

-

-

Effekt av nedlagd
verksamhet

6 221

-3 476

-

- 1)

Omklassificering
omräkningsdifferens

12 500

2 735

24 771

-

- 3)

-1 100

1 300

-

- 2)

Moderbolaget

Övriga poster

-1 822

442

-

-

2017

TOTALT

9 723

27 353

10 721

12 535

2016

Upplupen semesterskuld

2 739

2 569

561

481

Upplupen sociala avgifter

1 586

1 491

577

507

Upplupna löner

291

-

153

-

Upplupna räntor

27

36

0

-

5 144

10 370

3 292

4 482

Förutbetalda intäkter

23 011

21 406

0

-

TOTALT

32 798

35 872

4 583

5 470

Övriga upplupna kostnader

2016

Ej kassaflödespåverkande kostnadsreduktioner

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen

2017

Moderbolaget

1) Avser avvecklad verksamhet för Frankrike
och Getupdated
2) Avser upplupna kostnader som ej påverkat
kassaflödet
3) Hänförliga till avveckling av den franska
verksamheten

NOT 30

NOT 32

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

AVVECKLADE VERKSAMHETER

Ställda säkerheter

Under första halvåret avvecklades den franska online verksamheten
och under fjärde kvartalet avyttrades Getupdated. I och med detta
har bolagets hela verksamhet inom onlinemarknadsföring avvecklats.

Koncernen
TSEK
Företagsinteckningar

2017
30 000

Moderbolaget

2016
26 000

2017

2016

5 000

5 000

Aktier i dotterbolag

114 303

112 826

93 277

108 967

TOTALT

144 303

138 826

98 277

113 967

Resultaträkning från avvecklade verksamheter
TSEK

2017

2016

Intäkter

19 254

36 541

-22 962

-47 079

-32

-175

Rörelseresultat

-3 740

-10 713

Rearesultat från avyttrade
koncernbolag

-9 623

-17 748

-499

-466

-13 862

-28 927

-19

-105

-13 881

-29 033

Kostnader

Eventualförpliktelser

Avskrivningar
Koncernen
TSEK
Eventualförpliktelser

2017
Inga

Moderbolaget

2016
Inga

2017
6 300

2016
14 000

Finansiella poster

Tvister

Resultat före skatt

Bolaget har inga pågående tvister.

Inkomstskatt
Årets resultat från avvecklade
verksamheter
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Balansräkning från avvecklade verksamheter

NOT 34

TSEK

2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
• Under första halvåret avvecklas den franska onlineverksamheten

270

• Under tredje kvartalet slutfördes tvångsinlösenprocessen av Servage aktier, vilket innebar att samtliga dotterbolag är helägda

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

18 005

Likvida medel

• Under fjärde kvartalet avyttras Getupdated AB, den sista kvarvarande delen av onlineverksamheten

958

Summa omsättningstillgångar

18 963

SUMMA TILLGÅNGAR

19 233

NOT 35
VINSTDISPOSITION MODERBOLAGET
Ingen utdelning föreslås.

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

-17 375

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut

5 489

Leverantörsskulder

1 503

Övriga skulder

29 617

Summa kortfristiga skulder

36 608

Summa skulder

36 608

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 233

SEK
Överkursfond

2017

2016

Kassaflöden från den löpande verksamheten

-8 515

699

Kassaflöden från investeringsverksamheten

5 003

2 663

Kassaflöden från finansieringsverksamheten

3 350

-3 707

-162

-345

Ingående kassa

958

1 303

Utgående kassa

796

958

Summa kassaflöden

Balanserat resultat

1 155 357

Årets resultat

1 689 739

Summa

Kassaflöden från avvecklade verksamheter

TSEK

51 290 355

54 135 451

Styrelsen föreslår följande
disposition
Överkursfond
Balanserat resultat

SEK
51 290 355
2 845 096

Summa

54 135 451

I ny räkning balanseras

54 135 451

NOT 36
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN
I början av januari 2018 har koncernen startat ett nytt dotterbolag,
Binero Serverhall AB, där koncernens datacenter ska ingå.

NOT 33
RÖRELSEFÖRVÄRV
Inga rörelseförvärv har skett under 2017.

I slutet av april 2018 har koncernen tecknat ett nytt bankavtal med
Nordea Bank AB (publ) innefattande alla bolagets bankkrediter.

57

ONLINE GROUP ÅRSREDOVISNING 2017

GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god
redovisningssed i Sverige och att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella
redovisnings- standarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1606/2002 av den
19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 22 maj 2018 för fastställelse.

Stockholm den 23 april 2018

Lars Wahlström
Styrelseordförande

Victoria Dexback
Styrelseledamot

Fredrik Alpsten
Styrelseledamot

Carl-Magnus Hallberg
Styrelseledamot

Mia Forsgren
Styrelseledamot

Göran Gylesjö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 april 2018
Ernst & Young AB

Per Hedström
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Oniva Online Group Europe AB, org.nr 556264-3022

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Oniva Online Group Europe AB (publ) för år
2017. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår
på sidorna 24–58 i detta dokument.

I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den
31 december 2017 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting
Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen,
enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den
kompletterande rapport som har överlämnats till
moderbolagets revisionsutskott i enlighet med
Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta. Styrelsens
revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar
och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets
finansiella rapportering.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa
kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i
Revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess
moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på
sidorna 1-23. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för denna andra information.
59

ONLINE GROUP ÅRSREDOVISNING 2017

REVISIONSBERÄTTELSE

sådan finns.

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

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

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Oniva Online Group Europe AB (publ) för år 2017
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-hållanden
som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att
de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens
ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
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bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget.
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 27 april 2018
Ernst & Young AB

Per Hedström
Auktoriserad revisor
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DEFINITIONER
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget
kapital. Genomsnittligt eget kapital är beräknat som
ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Resultat per aktie
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter
dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under
perioden efter utspädning med utestående optioner,
aktieägarprogram och konvertibelrätter.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med återläggning av
räntekostnader, dividerat med genomsnittligt sysselsatt
kapital.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster med återläggning av
räntekostnader dividerat med räntekostnader.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus ränteintäkter i procent av
genomsnittlig balansomslutning.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
Soliditet
Utgående eget kapital dividerat med balansomslutning.

Eget kapital per aktie
Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier
vid årets utgång efter utspädning med utestående
optioner.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per
aktie
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten
dividerat med antal aktier vid årets utgång efter
utspädning med utestående optioner.

Sysselsatt kapital
Eget kapital plus räntebärande skulder. Genomsnittligt
sysselsatt kapital är beräknat som ingående plus
utgående sysselsatt kapital dividerat med två.
Vinstmarginal
Resultat före skatt dividerat med nettoomsättning.

Kassaflöde per aktie
Årets kassaflöde dividerat med antal aktier vid årets
utgång efter utspädning med utestående optioner,
aktiesparprogram och konvertibelrätter.
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