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Styrelsen och verkställande direktören för Bisnode 
Business Information Group AB (publ), 556681-5725, 
avger härmed årsredovisning för 2018.

Koncernens verksamhet
Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av data 
och analys. Bisnode har en lång historik av att leverera 
integrerad, kvalitetssäkrad och analyserad data för att 
hjälpa företag att effektivisera sina affärsprocesser och 
ta datadrivna beslut.

Bisnode hjälper företag att driva tillväxt genom att hitta 
och hantera företagens kunder genom hela kundlivs-
cykeln. Genom stark lokal närvaro i varje europeiskt 
land där Bisnode driver verksamhet samt genom  
samarbetet med Dun & Bradstreet (D&B), världens 
främsta källa för global affärsinformation, har Bisnode 
unik tillgång till stora mängder lokal och global data  
om företag och konsumenter.

Bisnode är experter inom data och analys och utvecklar 
tjänster och produkter för att i realtid stödja företags 
besluts- och affärsprocesser med Smart Data. Smart 
Data blir beslutsstöd som går att agera på och skapar 
högre träffsäkerhet med optimerad risk.

Bisnodes vision är att vara den ledande leverantören  
av smart data och analys i Europa. Den strategiska  
planen bygger på att bli ett Bisnode genom att konsoli-
dera plattformar, processer och bygga en enhetlig 
kultur, att ompositionera bolaget genom ett nytt 
kunderbjudande och förstärkt varumärke samt att öka 
lönsamheten genom ett ännu högre kundfokus och ännu 
större andel av återkommande intäkter.

Koncernens organisation bygger på en uppdelning i tre 
regioner – Sweden, DACH och International Region –  
som stöds av gruppgemensamma Produkt- och 
Utvecklingsorganisationen tillsammans med centrala 
stödfunktioner.

Förvaltnings
berättelse

Bisnodes vision  
är att vara den  

ledande leverantören 
av smart data och 

analys i Europa.



Bisnode bedriver verksamhet i 19 europeiska länder och 
har omkring 2 000 anställda. Bolaget är ägt till 70 pro-
cent av Ratos AB och till 30 procent av Bonnier Holding 
AB. Verkställande direktör Magnus Silfverberg är också 
ägare av en mindre aktiepost. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Arbetet med att förnya och modernisera kunderbjudan det 
fortsatte under året och det lanserades nya grupp- 
gemensamma kredit- och marknadserbjudanden på 
flertalet marknader samtidigt som Bisnodes databas av 
europeisk person- och konsumentdata utökades i omfatt- 
ning. Under 2018 slutfördes koncernens GDPR-projekt 
(General Data Protection Regulation) där processer, 
system och en organistion nu implementerats vilken 
borgar för att Bisnode skyddar och behandlar individers 
personuppgifter i enlighet med GDPR. 

Koncernens organiska intäktsutveckling, justerat för 
förvärv och valutaförändringar, var i 2018 -1,5% (0,1%). 
Den negativa organiska tillväxten var en följd av intäkts-
utvecklingen på Bisnodes två största marknader Sverige 
och Tyskland. International Region hade en positiv orga- 
nisk tillväxt på 0.3%, där Finland, Norge och Ungern 
fortsätter sin fleråriga tillväxt och uppvägde för Belgien 
som hade negativ tillväxt under 2018. Våra nya grupp-
gemensamma produkter växte väsentligt under året och 
dubblerade sin andel av totala intäkter under 2018.

Som ett resultat av fortsatt effektiviseringsarbete och 
omställningen till den nya produktportföljen har  
det operativa rörelseresultatet (EBITA) ökat med  
SEK 74 miljoner jämfört med föregående år: Koncernen 
rapporte rade ett operativt rörelseresultat (EBITA) 
om SEK 471 miljoner (397) för 2018 med en förbättrad 
rörelse marginal på 12,7% (11,2%). Det operativa resultatet, 
justerad för jämförelsestörande poster, uppgick till  
SEK 520 miljoner (424). Bisnode har i tredje kvartalet 
2018 omfinansierat Koncernens långfristiga upplåning. 
Den nya långfristiga grundfinansieringen utgörs av en 
3-årig lånefacilitet från ett mindre antal nordiska lån-
givare uppgående till SEK 1,1 miljarder.

Förvärv 2018
• I maj förvärvades SIA Datu Serviss, bolaget bedriver 

kreditverksamhet i främst Lettland som franchise 
partner inom Dun & Bradstreet. SIA Datu Serviss 
har årliga intäkter om ca SEK 1,5 miljoner och ingår i 
Bisnodes konsoliderade räkenskaper från 1 maj.

Avyttringar, likvidationer och fusioner 2018
• Under april avyttrades produktplattformen Charity 

som en inkråmsöverlåtelse. Överlåtelsen resulterade 

i en kapitalvinst om SEK 0,2 miljoner och var en del 
i Bisnodes strategiska inriktning att fokusera på 
kärnverksamheten.

• Tre vilande bolag i Norge har likviderats under året 
som ett led i att konsolidera verksamheten

• Global Research Dialog Solutions GmbH fusion-
erades med Bisnode Marketing GmbH, Bisnode 
Editorial Deutschland GmbH fusionerades med 
Bisnode Deutschland GmbH och Debitorregistret 
A/S fusionerades med Bisnode Denmark A/S

Risker och osäkerhetsfaktorer
All affärsverksamhet inbegriper risk. Bisnodekoncernen 
arbetar löpande med att identifiera, mäta och hantera 
dessa risker. I de fall händelser ligger utom koncerens 
kontroll inriktas arbetet på att mildra eventuella nega-
tiva konsekvenser. Bisnodekoncernen är exponerad 
mot tre huvudkategorier av risker: Omvärldsrisker, 
Verksamhetsrisker och Finansiella risker.

Omvärldsrisker

Makroekonomi
Efterfrågan på koncernens tjänster och produkter styrs i 
stor utsträckning av den ekonomiska utvecklingen i  
respektive verksamhetsland. Koncernens rörelserisker 
begränsas dock genom en god geografisk spridning 
med försäljning i 19 länder, ett stort antal kunder och ett 
brett tjänste- och produktutbud. Tjänste- och produkt-
utbudet är även diversifierat för att säkerställa kund-
efterfrågan i konjunkturuppgång respektive konjunktur-
nedgång.

Lagstiftning
Den information som koncernen använder inhämtas i 
stor utsträckning från offentligt tillgängliga register. 
Verksamheten påverkas därför av de lagar och regler 
för offentlig information som finns i respektive land. 
Koncernen säkerställer löpande att förändrade lagar 
och förordningar efterlevs samt att koncernens data-
säkerhetsrutiner hålls uppdaterade. En av Bisnodes 
viktigaste konkurrensfördelar är regelefterlevnad. 

Konkurrens
Den ständigt pågående teknikutvecklingen leder till 
sänkta kostnader för inköp och leverans av digital infor-
mation och därigenom minskade uppstarts kostnader för 
nya aktörer som vill etablera sig på Bisnodes marknader. 
I förlängningen kan således tekniska framsteg leda till 
ökad konkurrens på marknaden. För att möta konkurren-
sen från lågprisaktörer och nischaktörer arbetar koncernen  
aktivt med att utveckla ett produktsortiment som 
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via inbyggd logik i högre grad kombinerar data och 
analys. Koncernen arbetar även med att öka andelen 
integrations lösningar med kunder där data och analys 
görs tillgänglig direkt i kundernas affärs system.

Verksamhetsrisker

Produkt- och teknologiutveckling
Produktutveckling är en viktig del av koncerns på-
gående strategiska initiativ som syftar till att moderni-
sera och digitalisera erbjudandet samt för bättra sälj- 
och leveransprocesser. Bisnodes lönsamhet på lång sikt 
är beroende av koncernens förmåga att framgångsrikt 
utveckla och sälja nya produkter och tjänster. Om 
Bisnode inte lyckas att kontinuerligt för bättra sina  
leveransmetoder eller utveckla nya metoder för att  
bemöta förändringar i teknologi eller kundpreferenser 
kan kunderna välja att köpa digital affärsinformation 
från andra leverantörer.

Personal
Bisnodes framgångar är i hög grad beroende av med-
arbetarnas kunskaper, erfarenheter och prestationer. För 
att kunna behålla medarbetare samt rekrytera nya talan-
ger arbetar koncernen aktivt med att erbjuda kompetens-
utveckling och konkurrenskraftiga anställnings villkor.

Cyberrisk
Kärnan i Bisnodes erbjudande är information som an-
skaffas, förädlas och förvaltas av Bisnode. Bisnode har 
ett ansvar att data som förvaltas inte förloras, korrump-
eras eller görs tillgänglig för obehörig vilket skulle leda 
till både finansiell skada och ett tappat förtroende från 
Bisnodes kunder. 

Till följd av detta arbetar Bisnode kontinuerligt med att 
upprätthålla en säker IT-miljö för hantering av informa-
tionen och förvalta den i skyddade databaser för att 
säkerställa att inga obehöriga personer har tillgång till 
informationen. 

Finansiella risker
Koncernen har en extern bankfinansiering och är genom 
sin hantering av finansiella instrument exponerad för 
olika finansiella risker. De finansiella riskerna omfattas 

därför huvudsakligen av valutarisk, ränterisk, kreditrisk 
och likviditetsrisk. För detaljerad information om finans-
iella risker och finansiell riskhantering, se not 3, 21 och 23.

Resultat och finansiell ställning

Försäljningsintäkter och resultat

• Försäljningsintäkterna för året ökade med 4 procent 
till SEK 3 696  miljoner (3 555) 

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till SEK  
608 milj oner (535), motsvarande en rörelsemarginal 
om 16,4 procent (15,0) 

• Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till SEK  
471 miljoner (397), motsvarande en rörelsemarginal 
om 12,7 procent (11,2)

•  Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till  
SEK 520 miljoner (424), motsvarande en operativ 
rörelsemarginal om 14,1 procent (11,9). Operativt 
rörelseresultat justeras för jämförelsestörande  
poster vilka uppgick till SEK 49 miljoner (27) och 
avser främst omstruktureringskostnader

•  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till SEK  
449 miljoner (373). Avskrivningar och nedskrivningar  
av övervärden hänförliga till förvärv uppgick till  
SEK 21 miljoner (24) 

•  Finansnetto uppgick till SEK -122 miljoner (-94), varav 
SEK -39 miljoner (-5) avser valutakursdifferenser

•  Inkomstskatt för perioden uppgick till SEK  
-88 miljoner (-79). Årets resultat för perioden uppgick 
till SEK 239 miljoner (201)

Kassaflöde och investeringar

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till SEK 469 miljoner (442) 

•  Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick 
till SEK -203 miljoner (-293), varav investeringar i 
immateriella och materialla anläggningstillgångar 
uppgick till SEK -199 miljoner (-174). Förvärv och  
av yttring av bolag uppgick till SEK –7 miljoner (–123)

“Kärnan i Bisnodes erbjudande är information som 
anskaffas, förädlas och förvaltas av Bisnode.”
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Finansiell ställning
I en jämförelse med föregående år minskade koncernens 
nettoskuld med SEK 188 miljoner till 1 378 MSEK medan 
likvida medel ökade med SEK 101 miljoner till SEK  
304 miljoner. Därutöver har koncernen en checkräknings-
kredit på SEK 370 miljoner, varav SEK 40 miljoner var 
utnyttjat på balansdagen.

Personal
Antalet anställda (FTE) den 31 december 2018 var 2 010 
personer (2 069). Genomförda förvärv under året ökade 
antalet anställda med 4. Medelantalet anställda (FTE) 
under året uppgick till 2 045 (2 091).

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balans-
dagen.

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till SEK -8 miljoner 
(-11). Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK  
-46 miljoner (-27).

Koncernförhållande
Bisnode Business Information Group AB är ett dotter-
bolag till Ratos AB, org nr 556008-3585. Ratos innehav 
i bolaget uppgår till ca 70 procent av rösterna och 
kapitalet. Ca 30 procent av rösterna och kapitalet 
innehas av Bonnier Holding AB, org nr 556576-7463. 
Verkställande direktören Magnus Silfverberg är också 
ägare med en mindre aktiepost.

Hållbarhetsredovisning
Bisnode har tagit fram en Hållbarhetsrapport för 2018. 
Denna rapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida 

(www.bisnode.com). Bisnodes Hållbarhetsrapport är 
upprättad i enlighet med rapporteringskraven inom 
UN Global Compact och i linje med Global Reporting 
Iniative (GRI), vilket är de ledande rapporterings-
standarder som tagits fram inom hållbarhets-
redovisning.

Redovisningsprinciper
Bisnodekoncernen tillämpar rapportering enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS).  
För ytterligare information se not 2.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 
(SEK):

Balanserat resultat 2 464 454 989

Årets resultat -43 456 516

Totalt 2 420 998 473

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas 250 000 000

I ny räkning överföres 2 170 998 473

Totalt 2 420 998 473

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på storleken av det 
egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Beträffande Bolagets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande finansiella rapporter samt 
tilläggsupplysningar.



Finansiella rapporter
Belopp i MSEK Not 2018 2017

Försäljningsintäkter 4 3 696,4 3 554,9

Aktiverat arbete för egen räkning 110,8 59,5

Övriga rörelseintäkter 6 9,0 22,4

Summa rörelseintäkter 3 816,2 3 636,8

Varor och tjänster -867,0 -818,6

Personalkostnader 9, 10 -1 716,4 -1 647,7

Avskrivningar och nedskrivningar 16, 17 -158,4 -161,8

Övriga kostnader 12 -625,0 -635,4

Summa rörelsekostnader -3 366,8 -3 263,5

Rörelseresultat (EBIT) 5 449,3 373,3

Finansiella intäkter 13 8,5 9,8

Finansiella kostnader 14 -91,6 -98,2

Valutakursvinster och förluster på finansiella aktiviteter -39,2 -5,2

Finansnetto -122,3 -93,5

Resultat före skatt 327,1 279,8

Inkomstskatt 15 -88,4 -78,7

Årets resultat 238,7 201,1

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 238,6 201,1

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,0

Aktieinformation före och efter utspädning:

Resultat per aktie, SEK 34 2,0 1,7

Koncernens resultaträkning
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Koncernens rapport över totalresultatet

Belopp i MSEK Not 2018 2017

Årets resultat 238,7 201,1

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen: 

Omvärdering av förmånsbestämda pensioner netto -2,8 20,8

Skatt hänförlig till poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen 0,4 0,1

-2,4 20,9

Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultaträkningen: 28

Kassaflödessäkringar -17,6 3,2

Valutakursdifferenser 108,0 33,1

Skatt hänförlig till poster som senare kan komma omklassificeras till  
resultaträkningen

4,2 -0,7

94,6 35,6

Summa övrigt totalresultat 92,2 56,5

Årets totalresultat 330,9 257,6

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 330,8 257,6

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,0
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i MSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 16 4 879,6 4 732,6

Materiella anläggningstillgångar 17, 29 104,9 121,7

Aktier och andelar 18, 27 0,6 0,4

Uppskjutna skattefordringar 19 214,6 194,5

Övriga långfristiga fordringar 21, 27 9,7 10,4

Summa anläggningstillgångar 5 209,4 5 059,6

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 21, 27 605,3 610,7

Aktuella skattefordringar 21,0 19,7

Övriga kortfristiga fordringar 21, 27 156,6 115,9

Likvida medel 22, 27 303,7 202,3

Summa omsättningstillgångar 1 086,6 948,5

SUMMA TILLGÅNGAR 6 296,0 6 008,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 33 482,4 482,4

Övrigt tillskjutet kapital 3 297,8 3 297,8

Reserver 28 152,5 58,0

Balanserad vinst inklusive årets resultat -799,6 -1 029,8

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 133,2 2 808,3

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,2

Summa eget kapital 3 133,2 2 808,5

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 23, 27 1 187,6 1 095,6

Pensionsförpliktelser 24 445,8 412,8

Övriga avsättningar 25, 27 6,2 5,5

Uppskjutna skatteskulder 19 134,9 130,1

Summa långfristiga skulder 1 774,5 1 644,1

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 23, 27 49,4 260,7

Aktuella skatteskulder 93,7 61,4

Övriga avsättningar 25, 27 23,3 23,3

Leverantörsskulder och andra skulder 4, 26, 27 1 221,9 1 210,1

Summa kortfristiga skulder 1 388,3 1 555,5

SUMMA SKULDER 3 162,8 3 199,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 296,0 6 008,1
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Belopp i MSEK
Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserad 
vinst inkl. 

årets  
resultat Summa

Innehav utan  
bestämm- 

ande 
inflytande

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 jan 2017 482,4 3 297,8 -1,1 -1 305,9 2 473,2 0,2 2 473,4

Omklassificering – – 23,4 -23,2 0,2 – 0,2

Justerad ingående balans  
per 1 jan 2017

482,4 3 297,8 22,3 -1 329,1 2 473,4 0,2 2 473,6

Årets totalresultat – – 35,6 222,0 257,6 0,0 257,6

Aktieägartillskott – – – 77,3 77,3 – 77,3

Summa transaktioner med  
aktieägare

– – – 77,3 77,3 – 77,3

Utgående balans per 31 dec 2017 482,4 3 297,8 58,0 -1 029,8 2 808,3 0,2 2 808,5

Ingående balans per 1 jan 2018 482,4 3 297,8 58,0 -1 029,8 2 808,3 0,2 2 808,5

Effekt av nya redovisningsprinciper 
(IFRS 15)

– – – -6,0 -6,0 -0,3 -6,3

Justerad ingående balans per  
1 jan 2018

482,4 3 297,8 58,0 -1 035,8 2 802,4 -0,1 2 802,3

Årets totalresultat – – 94,6 236,2 330,8 0,1 330,9

Utgående balans per 31 dec 2018 482,4 3 297,8 152,5 799,5 3 133,2 0,0 3 133,2

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
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Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i MSEK Not 2018 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35

Rörelseresultat (EBIT) 449,3 373,3

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 206,7 175,2

Erhållna och erlagda räntor, netto -39,3 -72,8

Betald skatt -68,7 -52,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 548,0 423,3

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av kundfordringar 30,5 -5,4

Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar -37,9 5,5

Ökning (+)/ Minskning (-) av leverantörsskulder -39,5 75,7

Ökning (+)/ Minskning (-) av övriga rörelseskulder -32,0 -56,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital 469,1 442,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag 36 -7,4 -126,7

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 16 -70,7 -76,4

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 17 -17,5 -37,7

Internt utvecklade anläggningstillgångar 16 -110,8 -59,5

Avyttring av dotterföretag 37 0,4 3,5

Försäljning av övriga anläggningstillgångar 2,7 4,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten 203,3 292,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Syntetiska optioner -5,0 1,9

Upptagna lån 1 154,8 35,0

Amortering av lån -1 323,4 -223,4

Erhållna aktieägartillskott – 77,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 173,6 109,2

Årets kassaflöde 92,2 40,6

Likvida medel vid årets början 202,3 164,1

Kursdifferens i likvida medel 9,2 -2,5

Likvida medel vid årets slut 303,7 202,3
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Belopp i MSEK Not 2018 2017

Fakturerade kostnader till koncernföretag 4,3 3,7

Summa rörelseintäkter 4,3 3,7

Personalkostnader 11 -10,5 -11,4

Övriga externa kostnader 12 -1,8 -3,3

Summa rörelsekostnader -12,3 -14,6

Rörelseresultat (EBIT) 8,0 -10,9

Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -29,6 -10,3

Valutakursvinster och förluster på finansiella aktiviteter -8,9 -6,0

Summa resultat från finansiella poster -38,5 -16,2

Resultat efter finansiella poster -46,5 -27,1

Skatt på årets resultat 15 3,0 3,2

Årets resultat -43,5 -23,9

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultatet

Belopp i MSEK Not 2018 2017

Årets resultat -43,5 -23,9

Övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat -43,5 -23,9

12 • Finansiella rapporter



Belopp i MSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 20 3 309,8 3 309,8

Uppskjutna skattefordringar 24,1 21,1

Summa anläggningstillgångar 3 333,9 3 330,9

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 31 0,1 33,1

Övriga kortfristiga fordringar – 0,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,1 7,3

Summa omsättningstillgångar 0,2 40,6

SUMMA TILLGÅNGAR 3 334,1 3 371,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 33 482,4 482,4

Övrigt tillskjutet kapital 3 297,8 3 297,8

Balanserad vinst -833,3 -809,4

Årets resultat -43,5 -23,9

Summa eget kapital 2 903,4 2 946,8

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 23, 31 – 388,6

Övriga långfristiga skulder 23 44,3 25,1

Summa långfristiga skulder 44,3 413,6

Kortfristiga skulder 26

Skulder till koncernföretag 23, 31 378,1 –

Leverantörsskulder 3,1 3,2

Övriga skulder 2,3 2,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2,8 5,2

Summa kortfristiga skulder 386,4 11,1

SUMMA SKULDER 430,7 424,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 334,1 3 371,5

Moderbolagets rapport över finansiell ställning
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Moderbolagets rapport över kassaflöde

Belopp i MSEK Not 2018 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35

Rörelseresultat (EBIT) -8,0 -10,9

Erhållna och erlagda räntor, netto -5,3 -1,1

Betald skatt -0,3 0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -13,5 -11,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av koncernmellanhavanden 4,6 -2,7

Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 0,9 0,8

Ökning (+)/ Minskning (-) av leverantörsskulder -0,1 2,5

Ökning (+)/ Minskning (-) av övriga rörelseskulder 4,1 -9,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital -4,0 -21,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investering, aktier i dotterbolag – -77,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 77,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Syntetiska optioner -5,0 1,9

Förändring av koncernmellanhavanden 9,1 19,2

Erhållna aktieägartillskott – 77,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,0 98,4

Årets kassaflöde – –

Likvida medel vid årets början – –

Kursdifferens i likvida medel – –

Likvida medel vid årets slut – –

Belopp i MSEK Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital

Balanserad 
vinst inkl. årets  

resultat
Summa 

totalt kapital

Ingående balans per 1 jan 2017 482,4 3 297,8 -886,8 2 893,4

Årets totalresultat -23,9 -23,9

Aktieägartillskott 77,3 77,3

Utgående balans per 31 dec 2017 482,4 3 297,8 -833,4 2 946,8

Ingående balans per 1 jan 2018 482,4 3 297,8 -833,4 2 946,8

Årets totalresultat -43,5 -43,5

Utgående balans per 31 dec 2018 482,4 3 297,8 876,8 2 903,4

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
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Not 1 – Allmän information 
Bisnode Business Information Group AB (publ), med 
organisationsnummer 556681-5725, är ett dotterföretag 
till Ratos AB, 556008-3585. Bisnodekoncernen är en av 
Europas ledande leverantörer av digital affärsinforma-
tion med ett komplett utbud av onlinetjänster inom 
marknads-, kredit- och affärsinformation. Koncernen  
är verksam i 19 länder.

Bisnode Business Information Group AB är ett publikt 
svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till 
huvudkontoret är Rosenborgsgatan 4-6, 169 93 Solna.

Koncernredovisningen har godkänts av styrelsen och 
verkställande direktören för offentliggörande den  
22 mars 2019 och kommer att föreläggas årsstämman  
2019 för fastställande.

Not 2 – Väsentliga redovisningsprinciper 

2.1 Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner  
tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper 
som koncernen utom i de fall som anges nedan  
(se avsnitt ”Moderbolagets redovisningsprinciper”).

2.2 Värderingsgrunder tillämpande vid upprättandet  
av de finansiella rapporterna 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar 
och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella 
tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde 
består av derivatinstrument. Skulder för eget kapital-
reglerade aktierelaterade ersättningar värderas även 
till verkligt värde.

2.3 Ändrade redovisningsprinciper av nya eller  
förändrade IFRS
Från och med 2018 tillämpas IFRS 9 Finansiella instru-
ment och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Nedan 
förändringar har gjorts avseende tillämpning av de nya 
standarderna. I övrigt är redovisnings- och värderings-
principer oförändrade, och övriga ändringar av IFRS med 
tillämpning från och med 1 januari 2018 har inte haft 
någon väsentlig effekt på koncernens redovisning.ns 
redovisning.

IFRS 9 Finansiella Instrument
IFRS 9 tillämpas från 2018 och har ersatt IAS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering.  
För Bisnode-koncernen medför IFRS 9 inga förändringar 
avseende redovisning i och borttagande från Rapport 
över finansiell ställning. Däremot förändras klassificering 
och värdering av finansiella instrument. Vid första redo-
visningstillfället redovisas alla finansiella instrument till 
verkligt värde, vilket överensstämmer med IAS 39. Efter 
det första redovisningstillfället värderas finansiella till-
gångar antingen till upplupet anskaffningsvärde, verk-
ligt värde via resultaträkningen eller verkligt värde via 
övrigt totalresultat. Vilken kategori en finansiell tillgång 
klassificeras till styrs dels av bolagets affärsmodell, 
samt dels av vilka kontraktsenliga kassaflöden bolaget 
kommer att erhålla från den finansiella tillgången.

I kategorin upplupet anskaffningsvärde ingår kund-
fordringar, finansiella fordringar och likvida medel.  
I kategorin verkligt värde via resultaträkningen ingår 
derivat som inte används som säkringsinstrument,  
syntetiska optioner, tilläggsköpeskillingar och andra 
långfristiga värdepappersinnehav. I kategorin verkligt 
värde via övrigt totalresultat ingår kassaflödessäkringar 
samt aktuariella förändringar av förmånsbestämda 
pensions planer. Värdering av finansiella skulder är i 
huvudsak oförändrad jämfört med IAS 39.

Enligt IFRS 9 fastställs fordringars nedskrivningsbehov 
baserat på förväntade kreditförluster, vilket i all väsent-
lighet berör Bisnode-koncernen avseende redovisning 
av kundförluster. Koncernen tillämpar i enlighet med 

Redovisnings
principer och noter
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reglerna i IFRS 9 en förenklad metod för nedskrivnings-
prövning av kundfordringar. Förenk lingen innebär att 
reserven för förväntade kreditförluster beräknas baserat 
på förlustrisken för hela fordrans löptid och redovisas 
när fordran redovisas första gången.

Avseende säkringsredovisning får IFRS 9 ingen effekt på 
Bisnode-koncernens finansiella ställning och resultat. 
Jämförelsesiffror för 2017 baseras på tidigare principer 
och är inte omräknade. Övergången till IFRS 9 har inte 
medfört några effekter i öppningsbalansen.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 tillämpas från 2018 och behandlar redovisningen 
av intäkter från kontrakt med kunder och försäljning 
av vissa icke-finansiella tillgångar. Den ersätter IAS 11 
Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter samt tillhörande 
tolkningar. Den nya standarden innebär en ny modell 
för intäktsredovisning som baseras på när kontrollen av 
en vara eller tjänst överförs till kunden samt att intäkten 
redovisas till ett belopp som återspeglar den ersättning 
som företaget förväntas ha rätt till i utbyte mot varan 
eller tjänsten.

I enlighet med övergångsreglerna i IFRS 15 har koncernen  
tillämpat den förenklade övergångsmetoden, utan att 
omräkna jämförelsetalen för 2017. Inga väsentliga prak-
tiska lösningar har tillämpats. Övergången till IFRS 15 
har inte medfört några väsentliga effekter på Bisnode-
koncernens finansiella resultat och ställning. Sammanlagd 
övergångseffekt (efter skatt) på ingående balans den  
1 januari 2018 på koncernens eget kapital uppgår till  
SEK –6,3 miljoner. De huvudsakliga övergångseffekterna 
på andra poster i rapporten över finansiell ställning är en 
minskning av upplupna intäkter, ökad uppskjuten skatte-
fordran samt ökade förutbetalda intäkter.

2.4 Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas 
Flera nya standarder, ändringar och förbättringar i  
befintliga standarder samt tolkningar har inte trätt 
i kraft för räkenskapsåret 2018 och har därmed inte 
tillämpats vid upprättandet av denna finansiella  
rapport. Nya standarder som förväntas ha inverkan  
på Bisnode-koncernens finansiella rapporter när de 
träder i kraft, eller som i övrigt bedömts viktiga att  
kommentera, följer nedan.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 publicerades i januari 2016. Implementeringen  
av standarden kommer att innebära att nästan samt-
liga leasingkontrakt kommer att redovisas i lease-
tagarens balansräkning, då ingen åtskillnad längre 
görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. 
Enligt den nya standarden ska en tillgång (rättigheten 
att använda en leasad tillgång) och en finansiell skuld 
(skyldigheten att betala leasingavgifter) redovisas. 

Koncernen har satt samman en projektgrupp som 
under det gångna året har granskat koncernens samt-
liga leasingavtal med anledning av de nya reglerna i 
IFRS 16. Standarden kommer främst att påverka redo-
visningen av koncernens operationella leasingavtal. Vid 
balans dagen uppgår koncernens icke uppsägningsbara 
operatio nella leasingåtaganden till SEK 478 miljoner,  
se not 30.

För Bisnode-koncernen kommer standarden innebära 
ett förbättrat rörelseresultat före avskrivningar, ökade 
avskrivningar, försämrat finansnetto, ökad balans-
omslutning. Kassaflöde från leasingkontrakt kommer 
att flyttas från den löpande verksamheten till  
finansieringsverksamheten (amortering och betald 
ränta).

Bisnode har valt att tillämpa förenklad metod (modi-
fierade retroaktiva metod) vid övergången till IFRS 16 
med användning av standardens praktiska lösningar. 
Det innebär att den ackumulerade effekten av till-
ämpning av IFRS 16 redovisas i balanserat resultat i  
öppningsbalansen per 1 januari 2019 utan omräkning 
av jämförelsesiffror. 2017 och 2018 i denna årsredo-
visning baseras således på tidigare principer och  
är inte omräknade. Leasingavtal av lågt värde, samt 
leasingavtal med en leasingperiod om maximalt  
12 månader, så kallade korttidsleasingavtal, eller som 
upphör inom 12 månader från övergångstidpunkten, 
kommer inte inkluderas i leasingskulden utan fortsätta 
redovisas med linjär kostnadsföring under leasing-
perioden. Leasingbetalningarna har diskonterats med 
den implicita räntan om den kunnat fastställas, annars 
den marginella låneräntan. För leasingavtal klassifi-
cerade som finansiella leasingavtal i enlighet med  
IAS 17 kommer det redovisade värdet för nyttjande-
rätten och leasingskulden i enlighet med IFRS 16 per 
den 1 januari 2019 motsvara det redovisade värdet för 
leasingtillgången i enlighet med IAS 17 omedelbart 
före övergången till IFRS 16. Koncernen kommer att, 
för merparten av leasingavtalen, värdera ingående 
leasing skuld och ingående nyttjanderätt till samma 
belopp per den 1 januari 2019 med justering för förut-
betalda leasingavgifter redovisade i balansräkningen 
per 31 december 2018. Effekten på eget kapital är 
därmed begränsad.

Nedan tabell visar preliminär effekt vid övergång från 
IAS 17 Leasingavtal till IFRS 16 Leasingavtal per 1 januari 
2019.
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2.5 Klassificering m,m
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 
tolv månader räknat från balansdagen medan om-
sättningstillgångar i allt väsentligt består av belopp  
som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv 
månader räknat från balansdagen. Långfristiga skulder 
utgörs i allt väsentligt av belopp som koncernen per 
rapport periodens slut har en ovillkorad rätt att välja att 
betala längre bort i tiden än tolv månader efter rapport-
periodens slut. Har koncernen inte en sådan rätt per 
rapportperiodens slut – eller innehas skuld för handel 
eller förväntas skuld regleras inom den normala  
verksamhetscykeln – redovisas skuldbeloppet som 
kortfristig skuld.

2.6 Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv

(a) Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande 
inflytande från Bisnode Business Information Group AB. 
Bestämmande inflytande föreligger om Bisnode Business 
Information Group AB har inflytande över investerings-
objektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkast-
ning från sitt engagemang samt kan använda sitt  
inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. 
Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande före-
ligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt 
om de facto control föreligger. 
 
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från 

och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till Bisnode Business Information Group AB. 
Dotterbolag exkluderas ur koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet 
upphör.

Vid konsolideringen redovisas valutakursdifferenser, 
som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar  
i utlandsverksamheter och av upplåning och andra 
valuta instrument som identifierats som säkringar av 
sådana investeringar, i övrigt totalresultat. Vid av-
yttring av en utlandsverksamhet redovisas sådana 
kurs differenser i resultaträkningen som en del av 
realisations vinsten/-förlusten.

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

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens  
rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett 
dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna 
tillgångar, skulder och de eventuella aktier som emit-
terats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt 
värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd 
av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs bland övriga 
kostnader när de uppstår.

Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till 
verkligt värde på förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs 
förvärv för förvärv, avgör koncernen om innehav utan 
bestämmande inflytande i det förvärvade företaget 
redovisas till verkligt värde eller till innehavets propor-
tionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade 
företagets identifierbara nettotillgångar.

Det belopp varmed köpeskilling överstiger verkligt 
värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade 
nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet 
understiger verkligt värde för det förvärvade dotter-
företagets nettotillgångar redovisas mellanskillnaden 
direkt i resultaträkningen bland övriga rörelseintäkter.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt 
orealiserade vinster på transaktioner mellan koncern-
företag elimineras. 

(b) 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% 
och 50% av rösterna. Från och med den tidpunkt som 
det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i 

Preliminär effekt vid övergång från IAS 17 Leasingavtal  
till IFRS 16 Leasingavtal

Miljoner SEK 2018

Framtida avgifter för ingångna operationella  
leasingavtal per den 31 december 2018 478

Med avdrag för avtal klassificerade som -6

Korttidsavtal 2,5

Leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är  
av lågt värde -83

Serviceavtal och därmed inte omfattas av IFRS 16 -45

344

Diskontering med marginell låneränta -38

Finansiella leasingskulder per den 31 december 2018 50

Finansiell leasingskuld per den 1 januari 2019 356

Nyttjanderättstillgångar per den 1 januari 2019 344

varav justering till följd av förskottbetalda leasingavgifter 6

varav finansiella leasingtillgångar per den  
31 december 2018 32

Påverkan eget kapital efter uppskjuten skatt  
vid övergång till IFRS 16 0
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intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncern-
redovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det 
i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresse-
företagen motsvaras av koncernens andel i intresse-
företagens eget kapital samt koncernmässig goodwill 
och andra eventuella kvarvarande värden på koncern-
mässiga över- och undervärden.

Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffnings-
värdet för innehavet och ägarföretagets andel av det 
verkliga värdet netto av intresseföretagets identifier-
bara tillgångar och skulder redovisas enligt samma 
principer som vid förvärv av dotterföretag.

(c) Transaktioner med innehav utan bestämmande 
inflytande
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande 
redovisas som en transaktion inom eget kapital, dvs 
mellan moderbolagets ägare (inom balanserade  
vinst medel) och innehav utan bestämmande  
inflytande. Därför uppkommer inte goodwill i dessa 
transaktioner. Förändringen av innehav utan bestäm-
mande inflytande baseras på dess proportionella 
andel av nettotillgångar. 

När koncernen inte längre har ett bestämmande 
eller betydande inflytande, omvärderas kvarvarande 
innehav till verkligt värde. Ändringar i redovisat värde 
redovisas i resultaträkningen. Verkligt värde används 
som det första redovisade värdet, och utgör grund för 
den fortsatta redovisningen av det kvarvarande inne-
havet som intresseföretag, joint venture eller finansiell 
tillgång. Alla belopp avseende avyttrad enhet, och 
som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, redovisas 
som om koncernen direkt hade avyttrat de hänförliga 
tillgångarna eller skulderna. Detta kan medföra att 
belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat 
omklassificeras till resultatet.

2.7 Segmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och 
ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående 
finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments 
resultat följs vidare upp av företagets högste verk-
ställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet 
samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. 
Se not 5 för ytterligare beskrivning av indelningen och 
presentationen av rörelsesegment.

2.8 Utländsk valuta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, 
vilken även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget 
och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapport-
erna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, 
om inte annat anges, avrundade till närmaste miljontal.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller 
på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster 
som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner 
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna 
utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkrings-
redovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, 
då vinster och förluster istället redovisas i övrigt total-
resultat. Kursdifferenser på monetära poster som utgör 
en del av koncernens nettoinvestering i utlandsverksam-
heter redovisas i övrigt totalresultat till den del som 
säkras mot externa lån.

Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till 
historiska anskaffningsvärden omräknas till valuta kurs 
vid transaktionstillfället. Omräkningsdifferenser för 
icke-monetära finansiella tillgångar och skulder, såsom 
aktier som värderas till verkligt värde via resultat-
räkningen, redovisas i resultaträkningen som en del 
av verkligt värdevinst/-förlust. Omräkningsdifferenser 
för icke-monetära finansiella tillgångar såsom eget-
kapitalinstrument där koncernen, vid instrumentets 
anskaffningstidpunkt, har gjort ett oåterkalleligt val att 
redovisa egetkapitalinstrumentet till verkligt värde via 
övrigt totalresultat, förs till reserven för tillgångar som 
kan säljas, vilken ingår i övrigt totalresultat.

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Resultat och finansiell ställning för samtliga utlands-
verksamheter, av vilka inga funktionerar med hög-
inflationsvaluta som funktionell valuta, omräknas från  
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncern-
ens rapporteringsvaluta, svenska kronor, enligt följande:

• tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklu-
sive goodwill och andra koncernmässiga över- och 
undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens 
funktionella valuta till koncernens rapporterings-
valuta, svenska kronor, till den valutakurs som råder 
på balansdagen

• intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet 
omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs 
som utgör en approximation av de valutakurser som 
förelegat vid respektive transaktionstidpunkt, och

• omräkningsdifferenser som uppstår vid valuta-
omräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt 
totalresultat och ackumuleras i omräkningsreserven 
i eget kapital.

I det fall den utländska verksamheten inte är helägd 
fördelas omräkningsdifferensen till Innehav utan 

18 • Redovisnings principer och noter



bestämmande inflytande utifrån dess proportionella 
ägarandel.

2.9 Intäktsredovisning
Intäktsredovisning enligt IFRS 15 ska ske på det sätt som 
bäst speglar överföringen av den utlovade varan eller 
tjänsten till kunden, med hjälp av en femstegsmodell 
som anges i standarden. För att tillämpa modellen 
måste ett företag identifiera ett kontrakt som innehåller 
en prestationsförpliktelse för att överföra en vara eller 
tjänst till en kund till ett fastställt transaktionspris 
(försäljningspris). Transaktionspriset utgörs av den 
ersättning som ett företag förväntar sig ha rätt att 
erhålla i utbyte mot att det överför varor eller tjänster 
till en kund. När transaktionspriset är fastställt så ska 
det fördelas till de respektive åtagandena i kontraktet. 
Intäkten redovisas när prestationsförplikten är uppfylld. 
Intäktsredovisningen kan antingen ske vid en tidpunkt 
eller över tid, beroende på när kontrollen överförs till 
kunden. Ett företag uppfyller ett prestationsåtagande 
över tid om ett av följande kriterier är uppfyllt:

• kunden erhåller omedelbar nytta när åtagandet 
uppfylls

• företagets prestationer skapar eller förbättrar en 
tillgång som kunden kontrollerar

• företagets prestationer skapar inte en tillgång som  
har en alternativ användning för företaget och före-
taget har en rätt till betalning för hittills utförda 
prestationer

För mer information om intäktsredovisning, se Not 4 och 5.

2.10 Leasing

(a) Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redo-
visas i årets resultat linjärt över leasingperioden. 
Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett 
avtal redovisas i årets resultat som en minskning av 
leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. 
Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de upp-
kommer.

(b) Finansiella leasingavtal
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad  
och amortering på den utestående skulden. Ränte-
kostnaden fördelas över leasingperioden så att varje 
redovisningsperiod belastas med ett belopp som mot-
svarar en fast räntesats för den under respektive period 
redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de 
perioder de uppkommer. Anläggningstillgångar som 
innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av över 

nyttjandeperioden eller under den kortare perioden av 
tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden, såvida 
inte det med rimlig grad av säkerhet kan fastställas att 
äganderätten övergår till leasetagaren vid slutet av 
leasingperioden.

2.11 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på invester-
ade medel, utdelningsintäkter, realisationsresultat vid 
avyttring av finansiella tillgångar, nedskrivningar av 
finansiella tillgångar, orealiserade och realiserade  
värdeförändringar avseende finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde via resultatet. Värde-
förändringar på derivatinstrument där säkrings-
redovisning ej tillämpas redovisas i finansnettot. 
Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla 
utdelning fastställts. Resultatet från avyttring av ett 
finansiellt instrument redovisas då de risker och  
fördelar som är förknippade med ägandet av instru-
mentet överförts till köparen och koncernen inte längre 
har kontroll över instrumentet.

Finansiella kostnader består av räntekostnader på 
lån, effekten av upplösning av nuvärdesberäkning av 
avsättningar, förlust vid värdeförändring på finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, 
nedskrivning av finansiella tillgångar samt sådana 
förluster på säkringsinstrument som redovisas i årets 
resultat. Låneutgifter redovisas i resultatet med till-
ämpning av effektivräntemetoden utom till den del de 
är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produk-
tion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk 
att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, 
i vilket fall de ingår i tillgångarnas anskaffningsvärde. 
Därutöver fördelas betalningar avseende finansiella 
leasingkontrakt mellan räntekostnad och amortering. 
Räntekostnaden redovisas som finansiell kostnad.

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.

Effektivräntan är den ränta som diskonterar de upp-
skattade framtida in- och utbetalningarna under ett 
finansiellt instruments förväntade löptid till den finans-
iella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. 
Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller 
erhållits av avtalsparterna som är en del av effektiv-
räntan, transaktionskostnader och alla andra över- och 
underkurser.

2.12 Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt.  Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom 
då underliggande transaktion redovisats i övrigt total-
resultat eller direkt i eget kapital. I förekommande fall 
redovisas tillhörande skatteeffekt även i övrigt total  
resultat eller i eget kapital.
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Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och 
skulder och dessas redovisade värden i koncernredo-
visningen. Om emellertid den uppskjutna skatten 
uppstår till följd av en transaktion som utgör den första 
redo visningen av en tillgång eller skuld som inte är ett 
företagsförvärv och som, vid tidpunkten för transak-
tionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt 
resultat, redovisas den inte. Uppskjuten skatt beräknas 
med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har 
beslutats eller aviserats per balansdagen och som 
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skatte-
fordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden 
regleras.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla 
temporära skillnader redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas mot 
framtida skattepliktiga överskott. Värdet på uppskjutna 
skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms 
sannolikt att de kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar 
och skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt 
för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när 
uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet.

Temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter-
företag och intresseföretag där tidpunkten för återföring 
av den temporära skillnaden kan styras av koncernen 
och som inte förväntas bli återförda inom överskådlig 
framtid beaktas inte.

2.13 Immateriella anläggningstillgångar

(a) Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventu-
ella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill utgörs av 
det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det 
verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade 
dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid 
förvärvstillfället.

Goodwill prövas minst årligen för nedskrivningsbehov. 
Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar 
kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser 
den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid 
prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Koncernens 
kassagenererande enheter utgörs av koncernens tre 
geografiska segment.

(b) Varumärken
Koncernens varumärken redovisas till anskaffningsvärde  
minus ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar. 

(c) Plattformar
Avser plattformar samt databaser för Bisnodes olika 
produkterbjudanden. Koncernens plattformar redovisas 
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar 
och eventuella ned skrivningar. 

(d) Kundrelationer 
Aktiverade kundrelationer avser endast sådana som 
utgjort del av ett rörelseförvärv. Kundrelationerna har 
värderats med hjälp av residualkassaflödesmetoden 
och skrivs av linjärt över tillgångens bedömda 
nyttjande period. Nyttjandeperioden har beräknats  
utifrån kundernas genomsnittliga förnyelsegrad i  
respektive bolag.

(e) Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar avser huvudsakligen  
affärssystem samt pågående utvecklingsarbeten. 
Interna utvecklingsprojekt aktiveras om investeringen 
uppfyller kraven för immateriella tillgångar.

Utgifter för utvecklingsprojekt, där forskningsresultat 
eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya 
eller förbättrade produkter eller processer, redovisas 
som en tillgång i rapporten över finansiell ställning, om 
produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt 
användbar och företaget har tillräckliga resurser att 
fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja 
den immateriella tillgången. Det redovisade värdet 
inklu derar samtliga direkt hänförbara utgifter; t.ex. för 
tjänster, ersättningar till anställda och registrering av  
en juridisk rättighet. Övriga utgifter för utveckling redo-
visas i året resultat som kostnad när de uppkommer.  
I rapport över finansiell ställning redovisade utvecklings-
utgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus acku-
mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella 
tillgångar redovisas som en tillgång i rapport över 
finansiell ställning endast då de ökar de framtida ekono-
miska fördelarna för den specifika tillgången till vilka 
de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de 
uppkommer.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över 
immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, 
såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. 
Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Goodwill 
prövas för nedskrivningsbehov årligen och dessutom  
så snart indikationer uppkommer som tyder på att till-
gången ifråga har minskat i värde. Immateriella tillgån-
gar med bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från 
den tidpunkt då de är tillgängliga för användning.  
De beräknade nyttjandeperioderna är:
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• Varumärken 20 år

• Plattformar 3–8 år

• Kundrelationer 5–10 år

• Övriga immateriella tillgångar 3–10 år

2.14 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen  
till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade  
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Till-
kommande utgifter läggs till tillgångens redovisade 
värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende 
på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att 
de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade 
med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo 
och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer och 
underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen 
under den period de uppkommer.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade  
nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Beräknade 
nyttjande perioder:

• Byggnader 25-30 år

• Datorer 2-5 år

• Servrar 5-10 år

• Markanläggningar 15-20 år

• Kontorsinventarier 5-10 år

• Övriga inventarier 5-20 år

2.15 Nedskrivningar

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje 
balansdag för att avgöra om det finns indikation på 
nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende ned-
skrivningar av andra tillgångar än finansiella tillgångar 
vilka redovisas enligt IFRS 9, tillgångar för försäljning 
och avyttringsgrupper som redovisas enligt IFRS 5 samt 
uppskjutna skattefordringar. För undantagna tillgångar 
enligt ovan bedöms det redovisade värdet enligt respek-
tive standard.

Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas 
tillgångens återvinningsvärde. För goodwill, andra im-
materiella tillgångar med obestämbar nyttjande period 
och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för 

användning beräknas återvinningsvärdet dessutom 
årligen.

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgång-
ens redovisade värde överstiger dess återvinnings-
värde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs 
verkliga värde minskat med försäljnings kostnader och 
nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
enheter).

Nedskrivningar av finansiella tillgångar
Koncernen värderar från 1 januari 2018 de framtida 
förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar 
i skuldinstrument redovisade till upplupet anskaffnings-
värde respektive verkligt värde med förändringar via 
övrigt totalresultat baserat på framåtriktad informa-
tion. Koncernen tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 
9 en förenklad metod för nedskrivningsprövning av 
kund fordringar. Förenklingen innebär att reserven för 
förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlust-
risken för hela fordrans löptid och redovisas när fordran 
redovisas första gången. För mer information se not 25.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar på goodwill återförs inte. Nedskrivningar 
på andra tillgångar återförs om det har skett en föränd-
ring i de antaganden som låg till grund för beräkningen 
av återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs endast 
i den utsträckning tillgångens redovisade värde efter 
återföring inte överstiger det redovisade värde som  
tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte 
hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som  
då skulle ha gjorts.

2.16 Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i Rapport över 
finansiell ställning inkluderar på tillgångssidan likvida 
medel, kundfordringar, aktier och andelar samt finansi-
ella fordringar. På skuldsidan återfinns leverantörs-
skulder, finansiella skulder och räntebärande skulder. 
Derivatinstrument redovisas både på tillgångs- och 
skuldsidan.

Redovisning i och borttagande från Rapport över  
finansiell ställning
En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i 
Rapport över finansiell ställning när bolaget blir part 
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran 
tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig 
skyldighet föreligger för motparten att betala, även 
om faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar tas 
upp i Rapport över finansiell ställning när faktura har 
skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och 
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om 
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faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp 
när faktura mottagits. Finansiella tillgångar och skulder 
kan värderas till verkligt värde, anskaffningsvärde eller 
upplupet anskaffningsvärde.

En finansiell tillgång tas bort från Rapport över finan-
siell ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, 
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. 
Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En 
finansiell skuld tas bort från Rapport över finansiell 
ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på 
annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en 
finansiell skuld.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i Rapport över finansiell 
ställning endast när det föreligger en legal rätt att  
kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reg-
lera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt  
realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas 
på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder 
sig att förvärva eller avyttra tillgången, förutom i de fall 
bolaget förvärvar eller avyttrar noterade värdepapper, 
då likviddagsredovisning tillämpas.

Klassificering och värdering
Initialt värderas finansiella tillgångar och skulder till  
anskaffningsvärde motsvarande verkligt värde med 
tillägg för transaktionskostnader. Undantag är finan-
siella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt 
värde via resultatet, som initialt redovisas till verkligt 
värde exklusive transaktionskostnader. Upplupet  
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta 
som beräknas vid anskaffningstidpunkten. Effektivränta 
är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida 
in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments 
förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller 
skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar 
alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna 
som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader 
och alla andra över- och underkurser.

Från 1 januari 2018 görs en indelning av finansiella 
tillgångar och skulder till någon av nedan nämnda 
kategorier. Klassificering av investeringar i skuldinstru-
ment beror på koncernens affärsmodell för hantering av 
finansiella tillgångar och de avtalsenliga villkoren för 
tillgångarnas kassaflöden. För egetkapitalinstrument 
som inte innehas för handel, beror redovisningen på 
om koncernen, vid instrumentets anskaffningstidpunkt, 
har gjort ett oåterkalleligt val att redovisa egetkapital-
instrumentet till verkligt värde via övrigt totalresultat 
(Fair Value Option). Koncernen omklassificerar skuld-
instrument endast i de fall då koncernens affärsmodell 

för instrumentet ändras. Likvida medel består av kassa-
medel och omedelbart tillgängliga tillgodohavanden 
hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga 
likvida placeringar med en löptid från anskaffnings-
tidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta 
för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syfte att inkassera 
avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden 
enbart består av kapitalbelopp och ränta, redovisas 
till upplupet anskaffningsvärde. Ränteintäkter från 
sådana finansiella tillgångar redovisas som finansiella 
intäkter genom tillämpning av effektivräntemetoden. 
Vinster och förluster som uppstår vid bortbokning från 
balansräkningen redovisas direkt i resultatet inom 
övriga vinster och förluster tillsammans med valutakurs 
resultatet. I kategorin upplupet anskaffningsvärde ingår 
kundfordringar, finansiella fordringar och likvida medel. 
Kundfordringar redovisas till det belopp varmed de 
förväntas inflyta, med avdrag för förlustreserv.

Verkligt värde via övrigt totalresultat
Tillgångar som innehas med syfte att inkassera avtals-
enliga kassaflöden och för försäljning, där tillgångarnas 
kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och ränta, 
värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. 
Förändringar i redovisat värde redovisas via övrigt total-
resultat, med undantag för redovisning av, ränteintäkter, 
valutakursdifferenser och nedskrivningar vilka redovisas 
i resultaträkningen. När den finansiella tillgången tas 
bort från balansräkningen, omförs den ackumulerade 
vinsten eller förlusten, som tidigare redovisats i övrigt 
totalresultat, från eget kapital till resultaträkningen. 
Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas 
som finansiella intäkter genom tillämpning av effektiv-
räntemetoden. Valutakursvinster och -förluster ingår i 
övriga vinster och förluster. I kategorin verkligt värde 
via övrigt totalresultat ingår derivatinstrument vilka 
redovisningsmässigt hanteras som säkringsinstrument 
(se nedan avsnitt ”Derivatinstrument och säkringsre-
dovisning”) samt egetkapitalinstrument där koncernen, 
vid instrumentets anskaffningstidpunkt, har gjort ett 
oåterkalleligt val att redovisa egetkapitalinstrumentet 
till verkligt värde via övrigt totalresultat.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen
Tillgångar som inte uppfyller kraven för att redovisas 
till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde 
via övrigt totalresultat värderas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Förändringar i det verkliga värdet av 
finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde 
via resultaträkningen redovisas som övriga vinster/
förluster i resultaträkningen. En vinst eller förlust för 
ett skuldinstrument som redovisas till verkligt värde 
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via resultaträkningen och som inte ingår i ett säkrings-
förhållande redovisas netto i resultaträkningen i den  
period vinsten eller förlusten uppkommer. Skuld-
instrument som ingår i kategorin är tilläggsköpe-
skillingar samt derivat med positivt verkligt värde med 
undantag för derivat som är identifierat och effektivt 
säkringsinstrument. Syfte med derivatinstrument, som 
inte klassificeras som säkringsinstrument, avgör om  
värdeförändringen redovisas i finansnettot eller i 
rörelse resultatet. Egetkapitalinstrument som ingår i 
kategorin är innehav av aktier och andelar som inte 
redovisas som dotterföretag eller intresseföretag.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde  
via resultaträkningen
Se beskrivning på denna sida under “Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen”.  
I kategorin ingår syntetiska optioner, tilläggsköpeskill-
ingar samt derivatinstrument med negativt värde som 
inte klassificeras som säkringsinstrument i samband 
med säkringsredovisning. Dessa värderas löpande 
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i 
årets resultat. Syftet med ett derivatinstrument avgör 
om värdeförändringen redovisas i finansnettot eller 
i rörelseresultatet. Värdeförändring på finansiella 
skulder hänförliga till utfärdade syntetiska optioner där 
marknadsmässiga premier har erlagts redovisas inom 
finansnettot.

Övriga finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, till exempel  
leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna  
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörs-
skulder, som har en kort förväntad löptid, värderas till 
nominellt belopp utan diskontering.

Derivatinstrument och säkringsredovisning
Koncernens derivatinstrument har anskaffats för att 
säkra de risker för ränte- och valutaexponeringar  
koncernen är utsatt för. För att säkra risken används 
olika typer av derivatinstrument såsom terminer,  
swappar och säkring av nettoinvestering i utlands-
verksamhet. Samtliga derivatinstrument redovisas  
till verkligt värde i Rapport över finansiell ställning.  
De värde förändringar som uppstår vid omvärdering  
redo visas på olika sätt, beroende på om säkrings  
redovisning tillämpas eller ej. 

Enligt IFRS 9 dokumenterar koncernen förhållandet 
mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten 
då transaktionen ingås, liksom även koncernens mål för 
riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende 
säkringen. Koncernen dokumenterar också sin bedömning, 
både när säkringen ingås och fortlöpande av huruvida 
de derivatinstrument som används i säkringstrans-
aktioner har varit och fortsätter vara effektiva när det  

gäller att motverka förändringar i verkligt värde eller 
kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna. 
Säkringarnas utfall redovisas i årets resultat vid samma 
tidpunkt som vinster och förluster redovisas för de 
poster som säkrats. Om säkringsredovisningen avbryts 
innan derivatinstrumentets förfallodag återgår derivat-
instrumentet till att klassificeras som finansiell tillgång 
eller skuld värderad till verkligt värde via resultatet, och 
derivatinstrumentets framtida värdeförändringar redo-
visas därmed direkt i årets resultat.

Koncernen identifierar derivat som antingen:

• Kassaflödessäkringar - Säkring av framtida ränte-
flöden: För säkring av osäkerheten i framtida 
ränteflöden avseende lån till rörlig ränta används 
ränteswappar, där företaget erhåller rörlig ränta och 
betalar fast ränta. Ränteswappar värderas till verk-
ligt värde i Rapport över finansiell ställning. I årets 
resultat redovisas räntekupongdelen löpande som 
räntekostnad. I de fall säkringsredovisning tillämpas 
redovisas orealiserade förändringar i verkligt värde 
på ränteswappar i övrigt totalresultat och ingår som 
en del av säkringsreserven till dess den säkrade 
posten påverkar årets resultat och så länge som 
kriterierna för säkringsredovisning och effektivitet 
är uppfyllda. Den vinst eller förlust som hänför sig 
till den ineffektiva delen redovisas i årets resultat. 
Tillämpas inte säkringsredovisning redovisas perio-
dens värdeförändring direkt i årets resultat.

• Kassaflödessäkringar – Säkring av nettoinvestering: 
Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksam-
heter redovisas på liknande sätt som kassa flödes-
säkringar. Den andel av vinst eller förlust på ett 
säkringsinstrument som bedöms som en effektiv 
säkring redovisas i övrigt totalresultat och acku-
mu leras i eget kapital. Den vinst eller förlust som 
hän  för sig till den ineffektiva delen redovisas direkt 
i resultaträkningen som övriga intäkter eller övriga 
kostnader. Ackumulerade vinster och förluster i eget 
kapital omklassificeras till resultaträkningen när 
utlandsverksamheten avyttras helt eller delvis.

2.17 Ersättningar till anställda

(a)  Kortsiktiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan 
diskontering och redovisas som kostnad när de rela-
terade tjänsterna erhålls.

(b)  Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har olika pensionsplaner. Pensions-
planerna finansieras vanligen genom betalningar till 
försäkringsbolag eller förvaltaradministrerade fonder, enligt 
periodiska aktuariella beräkningar. Koncernen har både 
förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensions planer.
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För avgiftsbestämda pensionsplaner har inte koncernen 
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala 
ytterligare avgifter om tillgångarna inte räcker för att 
betala alla ersättningar till anställda som hänger  
samman med de anställdas tjänstgöring under inne-
varande eller tidigare perioder.

En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan 
som anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd 
erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en eller 
flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid och lön.

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende 
förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den 
förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen minus 
verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Den förmåns-
bestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen 
av oberoende aktuarier med tillämpning av den s.k. 
projected unit credit method. Nuvärdet av den förmåns-
bestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av 
uppskattade framtida kassaflöden med användning  
av räntesatsen för förstklassiga företagsobligationer 
som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna 
kommer att betalas i och med löptider jämförbara med 
den aktuella pensionsskuldens. I länder där det inte 
finns någon fungerande marknad för sådana obligationer, 
används den marknadsmässiga avkastningen på stats-
obligationer.

Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhets-
baserade justeringar och förändringar i aktuariella  
antaganden redovisas i övrigt totalresultat under den 
period då de uppstår.

(c) Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds  
anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt 
eller då en anställd accepterar frivillig avgång från  
anställning i utbyte mot sådana ersättningar. 
Koncernen redovisar avgångsvederlag när den  
bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda 
enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till åter-
kallande, eller att lämna ersättningar vid upp sägning 
som resultat av ett erbjudande som gjorts för att  
uppmuntra till frivillig avgång från anställning.

(d) Vinstandels- och bonusplaner
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus 
och vinstandelar, baserat på en formel som beaktar den 
vinst som kan hänföras till företagets aktieägare efter 
vissa justeringar. Koncernen redovisar en avsättning  
när det finns en legal förpliktelse eller en informell  
förpliktelse på grund av tidigare praxis.

2.18 Likvida medel
Likvida medel utgörs av kassa, banktillgodohavanden 
samt eventuella övriga kortfristiga placeringar. Övriga 
kortfristiga placeringar klassificeras som likvida 
medel när de har förfallodag inom tre månader från 
anskaffnings tidpunkten, lätt kan omvandlas till kassa-
medel till ett känt belopp och är utsatta för en obetydlig 
risk för värdefluktuationer.

2.19 Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att 
det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller belopp ets  
storlek för att reglera avsättningen. Avsättningar för 
tilläggsköpeskillingar, omstruktureringskostnader, 
rättsliga krav mm redovisas när koncernen har en 
befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av 
en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Avsättningar som är av väsentliga belopp diskonteras 
till nuvärde. Inga avsättningar görs för framtida rörelse-
förluster.

2.20 Utdelning
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som 
skuld i koncernens finansiella rapporter i den period då 
utdelningen fastställs av moderbolagets aktieägare.

2.21 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 
och avvecklade verksamheter
Verksamheter som under innehavstiden antingen har 
utgjort en självständig väsentlig rörelsegren eller som 
bedrivits inom ett geografiskt område och som har  
av yttrats eller innehas för försäljning redovisas i  
enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som inne-
has för försäljning och avvecklade verksamheter. En 
tillgång eller avyttringsgrupp klassificeras som att  
den innehas för försäljning om den är tillgänglig för 
omedelbar försäljning i befintligt skick och utifrån 
villkor som är normala, och det är mycket sannolikt 
att försäljning kommer att ske. Dessa tillgångar 
eller avyttrings grupper redovisas på egen rad som 
omsättnings tillgång respektive kortfristig skuld i 
rapport över finansiell ställning. Även i kassaflödes-
analysen görs en uppdelning mellan kvarvarande och 
avvecklade verksamheter. Jämförelseperiodens siffror 
räknas om på motsvarande sätt.

2.22 Eventuella förpliktelser
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det 
finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade 
händelser och vars förekomst bekräftas endast av en 
eller flera osäkra framtida händelser utom koncernens 
kontroll eller när det finns ett åtagande som inte redo-
visas som en skuld eller avsättning på grund av det inte 
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är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas 
eller inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

2.23 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod 
och omfattar endast transaktioner som medför in- eller 
utbetalningar.

2.24 Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt  
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finan-
siell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell  
rapporterings utgivna uttalanden gällande för 
noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moder-
bolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska 
tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden 
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredo-
visningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till 
sam bandet mellan redovisning och beskattning. 
Rekommen dationen anger vilka undantag från och 
tillägg till IFRS som ska göras.

Moderbolagets redovisningsprinciper överensstämmer 
i allt väsentligt med koncernens redovisningsprinciper.

Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i 
moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. 
Erhållna koncernbidrag redovisas som finansiell intäkt. 
Lämnade koncernbidrag redovisas som en ökning av 
andelar i dotterföretag.

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive  
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas 
däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten  
skatteskuld och eget kapital.

Not 3  – Finansiell riskhantering

3.1 Finansiella risker
Koncernen är genom sin hantering av finansiella instru-
ment exponerad för olika finansiella risker. Dessa risker 
omfattar huvudsakligen valutarisk, ränterisk, kreditrisk 
och likviditetsrisk. Moderbolagets styrelse fastställer 
årligen riktlinjerna för koncernens hantering av finansiella 
risker. Dessa riktlinjer sammanfattas i koncernens finans-
policy. Den dagliga riskhanteringen sköts av en central 
finansavdelning verksam i koncernbolaget Bisnode AB. 
Finansavdelningen administrerar koncernens central-
konton samt identifierar, analyserar och säkrar finans iella 
risker. Koncernens riskhantering fokuserar på att  
begränsa potentiellt ogynnsamma effekter på koncern-
ens resultat till följd av finansiella oförutsägbarheter.

a) Valutarisk
Med valutarisk menas risken för att det verkliga värdet 
på, eller det framtida kassaflödet från, ett finansiellt 
instrument varierar på grund av förändringar i utländska  
valutakurser. Koncernen är verksam i 19 länder och 
utsätts för valuta risker från valutaexponeringar framför 
allt avseende DKK, EUR, NOK och USD. Koncernens 
valuta risk upp står huvudsakligen genom transaktions-
exponering, omräkningsexponering och kassaexponering.

Transaktionsexponering
Transaktionsexponering är risken att rörelserelaterade  
intäkter eller kostnader påverkas negativt till följd av  
valutakursrörelser. Varje bolag hanterar sin transaktions - 
 exponering som en del av den totala risk hanteringen. 
Transaktionsexponeringen inom koncernen är starkt  
begränsad genom att affärsuppgörelser huvud sakligen 
är lokala och att intäkter och kostnader därmed tas 
i samma valuta. Större enskilda affärer samt större 
flöden i dotterbolag kan valutasäkras. I följande  
tabell framgår koncernens huvudsakliga transaktions-
exponeringar per balans dagen.

Omräkningsexponering
Omräkningsexponering är risken att nettotillgångar i de 
utländska dotterbolagen påverkas till följd av valuta - 
kursrörelser. Koncernens policy är att långsiktiga dotter-
bolagsinnehav inte skall valutakurssäkras men att 
externa lånen skall upptas denominerade i valutor som 
motsvarar de största eget kapital värden i koncernen 
och därmed erhålla en naturlig säkring. 

Belopp i MSEK 2018 2017

EUR 60,8 1,0

USD 2,6 3,6

NOK -1,3 -28,0

DKK -10,4 -3,9
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Av koncernens totala omräkningsexponering avseende 
utländska dotterföretags nettotillgångar per balans-
dagen avser 47 procent (59) EUR, 17 procent (14) NOK, 
19 procent (12) DKK och 7 procent (4) CHF. En försvag-
ning av kronan med 10 procent gentemot andra valutor 
per den 31 december skulle innebära en ökning av eget 
kapital med cirka SEK 266 miljoner (321).

Kassaexponering
Kassaexponering uppstår då ett banktillgodohavande 
hålls i annan valuta än den egna. Nedan följer en analys 
över resultatets känslighet för valutaförändringar i kassan 
i de viktigaste valutorna:

Tabellen påvisar att i de fall den svenska kronan för-
svagats/ förstärkts med 10% i förhållande till EUR, med 
alla andra variabler konstanta, uppgår resultatpåverkan 
till +/- 45,8 MSEK som en följd av valutaomräkningen 
av likvida medel i de svenska moderbolagen. En mot-
svarande förändring av valutakursen gentemot  
DKK, NOK och USD påvisar en resultatpåverkan om  
+/- 3,0 MSEK, +/- 19,6 respektive +/- 0,3 MSEK.

b) Ränterisk
Med ränterisk avses risken att det verkliga värdet på,  
eller det framtida kassaflödet från, ett finansiellt  
instrument varierar på grund av förändringar i 
marknadsräntor.

Koncernens ränterisk uppstår huvudsakligen genom 
långfristig upplåning. Koncernens policy är att binda 
räntan om så krävs av ingångna bankavtal. Styrelsen 
kan även besluta att binda räntan för att säkra att 
ränte täckningsgraden behålls på en komfortabel 
nivå mot villkoren (covenants) i gällande bankavtal. 
Koncernen använder sig av ränteswappar för att konver-
tera upplåning från rörlig till fast ränta och däri genom 
uppnå önskad räntebindning på lånen.

Ledningen analyserar regelbundet koncernens expo-
nering för ränterisk genom att beräkna den inverkan 
som en eventuell ränteändring har på resultatet. 
Ränteexponeringen på balansdagen innebär att en 
räntehöjning med 1 procentenhet skulle försämra kon-
cernens finansnetto med SEK 7,5 miljoner (15,2).

c) Kreditrisk
Koncernen omfattar drygt 50 aktiva bolag i 19 länder 
och har därmed ingen väsentlig koncentration av kredit-
risker. Kreditrisken begränsas ytterligare genom att en 
betydande del av verksamheterna finansieras genom 
förskottsbetalningar. Dotterbolag ska, om inte reglerat av 
lokala regler eller andra särskilda skäl, delta i koncernens 
centralkontosystem. Överskotts likviditet ska behållas som 
tillgodo på bankkonton men kan även placeras i kortfristiga 
placeringar (maximalt 3 månader) med begränsad  
risk eller i svenska statsobligationer med löptid under  
12 månader. Se not 21 för upplysningar om kreditkvalitet 
på kundfordringar och andra fordringar.

d) Likviditetsrisk
Koncernen gör löpande bedömningar av framtida kapital - 
behov. Utgångspunkten är att koncernen ska ha möj-
lighet att disponera minst 50 MSEK, inklusive tillgängliga 
krediter. Koncernen använder checkräknings krediter för 
att hantera kortsiktiga svängningar i likviditetsbehovet.

Ledningen följer likviditeten utifrån en rullande tolv-
veckorsprognos. Prognosen, som upprättas veckovis, 
visar förväntade in- och utbetalningar samt kassa-
saldon. I samband med förvärv eller avyttring av bolag 
analyseras transaktionens effekter på framtida kassa-
flöden och kapitalstruktur i detalj. Nedanstående tabell 
analyserar koncernens finansiella skulder som kommer 
att regleras netto, uppdelade efter den tid som på 
balans dagen återstår fram till den avtals enliga förfallo-
dagen. De belopp som anges i tabellen motsvarar avtals-
enliga, ej diskonterade kassaflödena.

2018 
SEK-förändring

2017 
SEK-förändring

Belopp i MSEK + 10% - 10% + 10% - 10%

DKK 3,0 -3,0 4,5 -4,5

EUR 45,8 -45,8 37,6 -37,6

NOK 19,6 -19,6 9,3 -9,3

USD 0,3 -0,3 2,1 -2,1

2018-12-31 Förfallotidpunkt

Belopp i MSEK
Inom 
1 år

Mellan 
1-5 år

Senare 
än 5 år 

Banklån 40,0 1 092,9 –

Skulder avseende finansiell leasing 6,1 44,2 –

Derivatinstrument 2,3 - –

Övriga lån 1,0 6,3 –

Leverantörsskulder och andra 
skulder

1 207,2 44,3 –

Summa 1 256,6 1 187,7 –

2017-12-31 Förfallotidpunkt

Belopp i MSEK
Inom 
1 år

Mellan 
1-5 år

Senare 
än 5 år 

Banklån 274,4 1 012,9 –

Skulder avseende finansiell leasing 5,6 48,2 –

Derivatinstrument 8,1 2,9 –

Övriga lån 2,6 6,1 –

Leverantörsskulder och andra skulder 1 210,1 – –

Summa 1 500,9 1 070,1 –
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3.2 Hantering av kapitalrisk
Koncernens hantering av kapitalrisk syftar till att trygga 
förmågan att fortsätta verksamheten och att upprätt-
hålla en optimal kapitalstruktur för att därigenom hålla 
kapitalkostnaderna nere. Koncernen bedömer kapitalet 
främst utifrån nettoskuldsutvecklingen. Den aktuella  
kreditmarginalen, och därmed kapitalkostnaden, 
bestäms av förhållandet mellan rörelseresultat och 
nettoskuld. Enligt gällande bankavtal definieras net-
toskulden som räntebärande skulder exklusive pensions-
skuld, aktieägarlån och derivat, minus likvida medel 
och kortfristiga placeringar. Rörelseresultatet definieras 
som resultatet före skatt, räntenetto och avskrivningar 
på materiella och immateriella anläggningstillgångar 
justerat för kostnader och intäkter av engångskaraktär. 
Vid större förvärv eller avyttringar justeras, enligt bank-
avtalet, rörelseresultatet för att omfatta det förvärvade 
bolagets helårssiffror. Ledningen följer och analyserar 
löpande nettoskuldsutvecklingen utifrån förändringar 
i, bland annat, kassaflödet från löpande verksamheten 
och investeringsverksamheten.

Koncernens nettoskuld per 2018-12-31 uppgick till SEK  
1 378 miljoner (1 566). Nettoskuldens fördelning framgår 
nedan:

3.3 Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas  
på en aktiv marknad (t.ex. marknadsnoterade derivat-
instrument samt finansiella tillgångar som innehas 
för handel) baseras på noterade marknadspriser på 
balans dagen. Noterat marknadspris som används 
för koncernens finansiella tillgångar är den aktuella 
köpkursen, använt noterat marknadspris för finansiella 
skulder är den aktuella säljkursen.

Not 4 –  Intäkter från avtal med kunder
 
Bisnodekoncernen levererar huvudsakligen olika typer 
av tjänsteuppdrag. För att tydliggöra hur karaktär, 
belopp, tidpunkt och osäkerhet beträffande intäkter och 
kassaflöden påverkas av ekonomiska faktorer, presen-
teras nedan en övergripande beskrivning av koncernens 
intäktsströmmar. Bisnodes intäktströmmar har klassif-
icerats inom två olika riskprofiler: abonnemangsförsäl-
jning samt engångsförsäljning. 

Abonnemangsförsäljning
Prestationsåtagande är att ge kunden löpande åt-
komst till databas samt ge kunden återkommande 
rådgivningstjänst genom abonnemangsförsäljning. 
Prestationsåtagandet uppfylls proportionellt över kon-
traktets tid. Förskottsbetalning sker normalt vid fast-
prisavtal, så kallade klick-baserade avtal faktureras i 
efterskott. Betalningsvillkor varierar mellan 10-60 dagar. 
Förskottsbetalning vid fastprisavtal. Intäkt redovisas i 
takt med uppfyllnad av prestationsåtagande. Bolaget 
besitter ingen skyldighet för retur, återbetalning eller 
garanti. Avtal innehåller fristående försäljningspris. I de 
fall rörlig ersättning (prisreduktion, mängdrabatt etc.) 
eller andra rabatter förekommer fördelas motsvarande 
till samtliga prestationsåtaganden på basis av deras 
relativa fristående försäljningspriser.

Engångsförsäljning
Prestationsåtagande är att vid en tidpunkt förse kunden 
åtkomst till databas, rådgivningstjänst samt utfärdande 
av certifikat. Prestationsåtagande uppfylls vid leverans 
av tjänst eller data till kund. Betalningsvillkor varierar 
mellan 10-60 dagar. Intäkt redovisas när prestations-
åtagande uppfylls. Bolaget besitter ingen skyldighet 
för retur, återbetalning eller garanti. Avtal innehåller 
fristående försäljningspris. I de fall rörlig ersättning 
(prisreduktion, mängdrabatt etc.) eller andra rabatter 
förekommer fördelas motsvarande till samtliga presta-
tionsåtaganden på basis av deras relativa fristående 
försäljningspriser.

Koncernens externa intäkter har under året följande 
fördelning:

Belopp i MSEK Ingår i 18-12-31 17-12-31

Upplåning not 23 1 237,1 1 344,8

Pensionsförpliktelser not 24 445,8 412,8

Beräknade tilläggs-
köpeskillingar not 25 0,1 3,9

Övriga räntebärande 
avsättningar not 25 – 7,5

Upplupna ränte intäkter/
kostnader not 26 0,5 0,2

Avgår: Likvida medel not 22 -303,7 -202,3

Avgår: Räntebärande 
fordringar not 21 -1,8 -1,4

Nettoskuld 1 378,0 1 565,6

Koncernen

2018 2017

Abonnemangsförsäljning 2 661,4 2 504,7

Engångsförsäljning 1 035,0 1 050,2

Summa 3 696,4 3 554,9
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Avtalstillgångar och avtalsskulder
I koncernens balansräkning finns avtalsskulder kopp-
lade till förskottsbetalning av prestationsåtaganden 
som levereras över tid. Koncernen har vid boksluts-
datum inga identifierade avtalstillgångar. 

 
 
 
 

Koncernens avtalsskulder förväntas intäktsföras i 
samband med att underliggande prestationsåtaganden 
har uppfyllts. Nedan tabell illustrerar när prestations-
åtanganden kopplade till avtalsskulderna förväntas 
uppfyllas:

Per balansdagen ingångna och ej fakturerade kundavtal
Koncernen har ett antal avtal, där prestationsåtaganden  
uppfylls under en längre tidsperiod, men där fakturering 
per balansdagen inte har skett för hela avtalssperioden. 

Per den sista december 2018 fanns sådana avtal till ett 
värde av SEK 259 miljoner, varav SEK 163 miljoner för-
väntas intäktsföras under 2019.

Not 5 – Segmentsinformation
 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överens-
stämmer 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 
rörelsesegmentens resultat. I Bisnode har denna funktion  
identifierats som koncernens verkställande direktör.

Koncernens verkställande direktör bedömer verksam-
heten både från ett geografiskt perspektiv och från ett 
produktperspektiv.

Det rörelsemått som primärt följs och analyseras av den 
högste verkställande beslutsfattaren är EBITA, definierat 
som rörelseresultat före skatt, räntor och avskrivningar 
på övervärden hänförliga till förvärv. Andra viktiga styr-
mått är organisk tillväxt och rörelsekapitalutveckling.

I segmentens resultat och tillgångar har inkluderats 
poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt 
och tillförlitligt sätt. Endast poster direkt hänförbara till 
respektive segments operativa verksamhet fördelas. Ej 
fördelade poster består av ränte- och utdelningsintäkter, 
vinster vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar  
samt skatt. Motsvarande balansposter ingår inte i 
fördelningen av tillgångar. I segmentens bruttoinvest-
eringar ingår samtliga investeringar i immateriella och 
materiella anläggningstillgångar, inklusive aktiverat 
arbete för egen räkning. Vid koncerninterna transaktioner 
tillämpas marknadsbaserad prissättning.

Under 2018 har viss omfördelning mellan segmenten 
skett för att bättre spegla verksamheten och dess 
styrning. Siffrorna som presenteras i tabellerna nedan 
motsvarar den nuvarande segmentsfördelningen, varför 
jämförelseperioden också är omräknad.

Koncernens rörelsesegment utgörs av följande regioner 
och affärsområden:

• Region Sverige omfattar Sverige

• Region DACH omfattar Tyskland, Österrike samt 
Schweiz.

• Region International Region omfattar Belgien, 
Bosnien & Hercegovina, Danmark, Estland, Finland, 
Kroatien, Lettland, Makedonien, Norge, Polen, 
Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien samt Ungern.

Centrala funktioner omfattar kostnader för koncernens 
gruppfunktioner, såsom ekonomi-, marknad-, produkt- 
och IT-funktioner . Därtill ingår kostnader för eventuella 
förvärv och avyttringar.

Försäljningsintäkter 
och anläggnings- 
tillgångar per land

Externa  
försäljnings- 

intäkter

Immateriella och  
materiella anläggnings- 

tillgångar

2018 2017 2018 2017

Sverige 1 039,2 1 077,7 2 600,7 2 511,3

Tyskland 714,1 684,9 646,3 632,6

Norge 434,3 418,4 376,8 378,8

Övriga länder 1 508,7 1 373,9 1 360,8 1 331,6

Summa 3 696,4 3 554,9 4 984,5 4 854,3

Koncernen

2018 2017

Inom 1 år 617,8 560,5

Mellan 1 - 3 år 13,6 15,1

Senare än 3 år 1,2 1,2

Summa 632,5 576,9

Koncernen

2018 2017

Avtalsskulder 632,5 576,9

Summa 632,5 576,9
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Rörelseresultat samt tillgångar per segment

2018 Sverige DACH
International 

Markets
Centrala  

funktioner Elimineringar Totalt

Externa försäljningsintäkter 1 039,2 1 087,1 1 570,0 0,0 0,0 3 696,4

Interna försäljningsintäkter 21,3 11,5 53,1 0,1 -86,0 0,0

Övriga rörelseintäkter 34,8 10,0 22,3 251,3 -195,7 122,6

Summa rörelseintäkter 1 095,4 1 108,6 1 645,4 251,4 -281,7 3 819,0

Varor och tjänster -268,3 -335,1 -351,0 -10,6 98,1 -867,0

Personalkostnader -372,3 -437,7 -651,8 -254,6 0,0 -1 716,4

Övriga kostnader -249,6 -178,7 -310,3 -72,9 183,6 -627,8

Summa rörelsekostnader -890,2 -951,5 -1 313,1 -338,1 281,7 -3 211,2

Rörelseresultat EBITDA 205,2 157,0 332,2 -86,7 – 607,7

Avskrivningar 1 -38,5 -28,2 -52,1 -17,3 – -136,2

Nedskrivningar 1 – -0,1 -0,8 – – -0,9

Rörelseresultat EBITA 166,7 128,7 279,3 -104,0 – 470,7

Avskrivningar övervärden  
rörelseförvärv

-4,5 – -16,0 -0,9 – -21,4

Rörelseresultat EBIT 162,2 128,7 263,4 104,9 – 449,3

Åter avskrivningar övervärden  
rörelseförvärv

4,5 – 16,0 0,9 – 21,4

Jämförelsestörande poster 2 4,5 23,5 20,1 1,1 – 49,2

Rörelseresultat operativ EBITA 171,2 152,2 299,4 102,9 – 519,9

Bruttoinvesteringar 24,0 11,7 34,5 128,8 – 198,9

Immateriella anläggningstillgångar 1 591,7 896,4 2 147,7 243,8 – 4 879,6

Materiella anläggningstillgångar 12,4 19,3 72,6 0,4 – 104,9

Totala tillgångar 1 690,1 1 033,6 1 235,5 2 336,7 – 6 296,0

1) Exklusive av-och nedskrivningar på övervärden hänförliga till rörelseförvärv. 
2) Främst omstruktureringskostnader samt förvärvsrelaterade intäkter och kostnader.

Affärsinformationstjänster

Externa försäljningsintäkter

2018 2017

Sverige 407,2 441,0

DACH 27,1 21,0

International Markets 234,2 206,7

Centrala funktioner – 0,2

Summa 668,5 668,9

D&B

Externa försäljningsintäkter

2018 2017

Sverige 61,9 62,0

DACH 815,7 781,4

International Region 214,9 199,4

Summa 1 092,5 1 042,8

Marknadsförings- och  
försäljningsrelaterade tjänster

Externa försäljningsintäkter

2018 2017

Sverige 311,7 323,7

DACH 179,6 161,9

International Markets 536,4 515,3

Summa 1 027,7 1 000,9

Kredit- och riskhanterings- 
relaterade tjänster

Externa försäljningsintäkter

2018 2017

Sverige 258,4 250,8

DACH 64,7 64,3

International Markets 584,5 527,2

Summa 907,6 842,2
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1) Exklusive av-och nedskrivningar på övervärden hänförliga till rörelseförvärv. 
2) Främst omstruktureringskostnader samt förvärvsrelaterade intäkter och kostnader.

Not 6 – Övriga rörelseintäkter

Koncernen

2018 2017

Realisationsresultat avyttring av dotterföretag 0,2 1,1

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 1,2 1,6

Hyresintäkter 2,7 2,5

Övriga rörelseintäkter 4,9 17,2

Summa 9,0 22,4

Rörelseresultat samt tillgångar per segment

2017 Sverige DACH
International 

Markets
Centrala  

funktioner Elimineringar Totalt

Externa försäljningsintäkter 1 077,6 1 028,5 1 448,6 0,2 0,0 3 554,9

Interna försäljningsintäkter 10,6 31,3 72,0 0,0 -113,8 0,0

Övriga rörelseintäkter 49,2 4,4 22,1 178,7 -172,3 82,1

Summa rörelseintäkter 1 137,3 1 064,1 1 542,7 178,9 -286,2 3 636,9

Varor och tjänster -274,3 -333,7 -320,1 -4,3 113,8 -818,6

Personalkostnader -413,4 -420,7 -621,7 -191,9 0,0 -1 647,7

Övriga kostnader -277,1 -190,3 -294,4 -46,1 172,3 -635,6

Summa rörelsekostnader -964,9 -944,7 -1 236,2 -242,3 286,2 -3 101,9

Rörelseresultat EBITDA 172,5 119,4 306,6 -63,4 0,0 535,1

Avskrivningar 1 -39,7 -33,1 -54,0 -3,0 0,0 -129,8

Nedskrivningar 1 -4,6 -1,5 -2,2 0,0 0,0 -8,4

Rörelseresultat EBITA 128,1 84,8 250,4 -66,4 0,0 396,9

Avskrivningar övervärden  
rörelseförvärv

-4,5 0,0 -18,2 -0,9 0,0 -23,6

Rörelseresultat EBIT 123,6 84,8 232,2 67,3 0,0 373,3

Åter avskrivningar övervärden  
rörelseförvärv

4,5 0,0 18,2 0,9 0,0 23,6

Jämförelsestörande poster 2 7,2 14,7 9,0 -3,4 0,0 27,4

Rörelseresultat operativ EBITA 135,3 99,5 259,3 69,8 0,0 424,3

Bruttoinvesteringar 25,4 13,6 53,1 81,5 0,0 173,6

Immateriella anläggningstillgångar 1 610,7 877,7 2 113,9 130,3 0,0 4 732,6

Materiella anläggningstillgångar 17,6 20,2 83,5 0,6 0,0 121,7

Totala tillgångar 1 810,6 873,4 1 097,7 2 226,4 0,0 6 008,1
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2018 2017

Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män

Koncernen

Styrelseledamöter 37 33 34 30

Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 22 19 68 37

Moderbolaget

Styrelseledamöter 8 7 9 7

Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 1 1 1 1

2018 2017

Medelantal anställda Varav män Medelantal anställda Varav män

Belgien 158 110 162 109

Bosnien-Hercegovina 5 2 2 1

Danmark 89 49 94 50

Estland 54 4 50 3

Finland 99 61 98 54

Kroatien 46 21 42 17

Lettland 4 3 – –

Norge 179 111 180 109

Polen 136 53 138 50

Schweiz 92 52 93 60

Serbien 24 7 26 7

Slovakien 28 6 32 5

Slovenien 91 52 98 41

Sverige 489 288 520 293

Tjeckien 95 56 94 38

Tyskland 337 198 333 199

Ungern 72 33 75 29

Österrike 47 16 54 21

Summa 2 045 1 122 2 091 1 086

Totalt antal anställda (FTE’s) i koncernen per balans dagen uppgick till 2 010 (2 069).

Not 7 – Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  

Löner och andra  
ersättningar 2018

Styrelse, vd 
och ledande 
befattnings - 

havare

Varav  
tantiem o 

dyl.
Övriga  

anställda Totalt
Sociala 

kostnader

Varav 
pensions- 
kostnader Totalt

Sverige 17,2 1,6 312,0 329,3 174,2 55,2 503,5

Övriga länder 8,1 0,9 952,2 960,3 181,4 52,4 1 141,7

Summa 25,3 2,5 1 264,2 1 289,5 355,6 107,5 1 645,2

Not 8 – Medelantal anställda, medelantal styrelse, VD och ledande befattningshavare

Not 9 – Löner och andra ersättningar – Koncernen
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Löner och andra  
ersättningar 2017

Styrelse, vd 
och ledande 
befattnings- 

havare

Varav  
tantiem o 

dyl.
Övriga  

anställda Totalt
Sociala 

kostnader

Varav 
pensions- 
kostnader Totalt

Sverige 17,2 3,3 319,6 336,7 171,7 52,0 508,4

Övriga länder 8,3 1,8 889,7 898,0 174,5 51,4 1 072,5

Summa 25,5 5,1 1 209,3 1 234,7 346,2 103,4 1 580,9

2018

Grundlön/  
styrelse- 
arvode

Rörlig  
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions- 
kostnad Summa

Styrelseordförande  
Jon Risfelt

0,5 – – – 0,5

Styrelseledamöter

Johan Anstensrud 0,2 – – – 0,2

Anders Eriksson 0,2 – – – 0,2

Erik Haegerstrand – – – – –

Ahmed Khamassi 0,2 – – – 0,2

Henrik Lundh – – – – –

Terese Svensson – – – – –

Jonas Wiström – – – – –

Sara Öhrvall 0,1 – – – 0,1

Verkställande direktör  
Magnus Silfverberg

4,3 1,1 0,1 1,0 6,5

Andra ledande befattningshavare 17,3 2,7 0,8 3,5 24,4

Summa 22,8 3,8 0,9 4,5 32,1

Not 10 – Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

2017

Grundlön/  
styrelse- 
arvode

Rörlig  
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions- 
kostnad Summa

Styrelseordförande  
Jon Risfelt

0,5 – – – 0,5

Styrelseledamöter

Magnus Agervald – – – – –

Johan Anstensrud 0,2 – – – 0,2

Anders Eriksson 0,2 – – – 0,2

Erik Haegerstrand – – – – –

Ahmed Khamassi 0,0 – – – 0,0

Mikael Norlander – – – – –

Berit Svendsen 0,0 – – – 0,0

Sara Öhrvall 0,2 – – – 0,2

Verkställande direktör  
Magnus Silfverberg

4,3 2,5 0,1 1,2 8,0

Andra ledande befattningshavare 16,3 4,4 0,9 3,5 25,1

Summa 21,8 6,9 0,9 4,7 34,3
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Moderbolagets styrelse
Arvode till moderbolagets styrelse bereds och fastställs 
av årsstämman. Utöver styrelsearvode finns inga avtal 
om rörlig ersättning, pension, avgångsvederlag eller 
annan förmån för styrelsens ledamöter.

Verkställande direktör
Ersättning till verkställande direktören bereds och 
fastställs av ett ersättningsutskott bestående av 
styrelsens ordförande samt under året en till två 
styrelseledamöter. Verkställande direktörens anställ-
ningsavtal innehåller en fast månads   lön samt en rörlig 
ersättning baserad på uppnådda faktiska resultat. Den 
rörliga ersättningen är maxi merad till 12 månadslöner. 
Verkställande direktören är också berättigad till ett 
3-årigt bonusprogram som maximalt uppgår till en 
ersättning om SEK 0,8 miljoner och ut betalas 2017-2019. 
Anställningsavtal innehåller en upp  sägningstid på 6 
månader från den anställdes sida samt 12 månader  
från bolaget. Vid uppsägning från företagets sida har 

vd rätt till ytterligare avgångs ersättning om 12 månads-
löner. Verkställande direk  tö ren har ett premiebaserat 
pensionsavtal. Den årliga premien uppgår till 27,5% av 
vd:s grundlön.

Andra ledande befattningshavare
Andra ledande befattningshavare, avser övriga personer  
inom koncernens ledningsgrupp, omfattade under 2018 
totalt 9 personer (12). Ersättningar till andra ledande 
befattningshavare behandlas och fastställs av moder-
bolagets verkställande direktör efter samråd med 
ersättnings utskottet. Rörlig ersättning baserad på 
uppnådda faktiska resultat utgår. Den rörliga delen  
uppgår till mellan 3 och 6 månadslöner. Andra ledande 
befattningshavare omfattas av ett 3-årigt bonusprogram  
om maximalt uppgår till en ersättning om SEK 50-250 
tusen per person och utbetalas 2016-2020 beroende  
på anställningsdag. Tjänstepension utgår enligt indivi-
duella avtal.

Not 11 – Löner och andra ersättningar – Moderbolaget

Moderbolaget

2018 2017

Styrelse, vd och ledande befattningshavare 6,9 7,0

varav tantiem o dyl. 1,3 1,5

Totala löner och ersättningar 6,9 7,0

Sociala kostnader 3,5 4,2

varav pensionskostnader 1,3 1,8

Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter 10,4 11,2

Not 12 – Ersättningar till revisorer

Belopp i MSEK

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Pricewaterhouse-Coopers

Revisionsuppdrag 5,8 6,1 0,9 0,9

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,1 0,1 – –

Skatterådgivning 0,2 0,4 – –

Andra uppdrag 0,1 0,1 – –

6,3 6,6 0,9 0,9

Övriga revisorer

Revisionsuppdrag 0,7 0,7 – –

Skatterådgivning 0,0 0,1 – –

Andra uppdrag – 0,1 – –

0,8 0,8 – –

Summa 7,1 7,5 0,9 0,9
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Not 13 – Finansiella intäkter

Verkligt värde via 
resultatet

Upplupet  
anskaffningsvärde Totalt

Koncernen 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter – – 1,0 1,3 1,0 1,3

Omvärdering av finansiella skulder 7,5 8,4 – – 7,5 8,4

Övriga finansiella intäkter – – – 0,1 – 0,1

Summa 7,5 8,4 1,0 1,4 8,5 9,8

Finansiella skulder  
värderade till verkligt  

värde via resultatet

Finansiella skulder  
värderade till upplupet  

anskaffningsvärde Totalt

Koncernen 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Räntekostnader, övriga -7,7 -6,0 -48,5 -74,4 -56,2 -80,4

Omvärdering av finansiella skulder -24,3 -9,2 – – -24,3 -9,2

Tilläggsköpeskillingar – -1,0 – – – -1,0

Övriga finansiella kostnader – – -11,1 -7,6 -11,1 -7,6

Summa -32,0 -16,2 -59,6 -82,0 -91,6 -98,2

Not 14 – Finansiella kostnader

Finansiella skulder  
värderade till verkligt  

värde via resultatet

Finansiella skulder  
värderade till upplupet  

anskaffningsvärde Totalt

Moderbolaget 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Räntekostnader från koncernföretag – – -5,2 -1,1 -5,2 -1,1

Omvärdering av finansiella skulder -24,3 -9,2 – – -24,3 -9,2

Summa -24,3 -9,2 -5,2 -1,1 -29,5 -10,3

Not 15 – Inkomstskatt

Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt för året -97,1 -62,3 – –

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -1,6 -1,8 – –

Uppskjuten skatt för året 4,2 -20,5 3,0 3,2

Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år 6,1 6,0 – –

Summa -88,4 -78,7 3,0 3,1
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Avstämning effektiv skatt
Moderbolagets skattesats är 22% (22%). Skillnaden 
mellan koncernens skatt beräknad enligt moder - 

 bolagets skattesats på resultatet före skatt och  
effektiv skatt enligt resultaträkningen framkommer  
på följande sätt:

Skatt på årets resultat

Koncernen

2018 2017

Resultat före skatt 327,1 279,8

Inkomstskatt beräknad enligt moderbolagets skattesats -72,0 -61,6

Effekt av andra skattesatser för utländska dotterbolag 0,2 -8,7

Ej skatteplitiga intäkter 1,1 1,3

Ej avdragsgilla kostnader -19,1 -12,4

Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare inte redovisats 2,7 2,1

Ökade skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats -0,5 -3,0

Skatt hänförlig till tidigare år 4,5 4,2

Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler -5,4 –

Övrigt 0,1 -0,6

Summa -88,4 -78,7

Not 16 – Immateriella anläggningstillgångar

Separat förvärvade immateriella tillgångar

2018-12-31
Good-

will
Varu- 

märken
Platt- 

formar
Kund- 

relationer

Ingående anskaffningsvärde 4 793,8 62,3 216,0 423,8

Förvärvade verksamheter 0,7 – – –

Investeringar – – – –

Försäljningar och utrangeringar – – -22,4 –

Avyttrade verksamheter – – – –

Omklassificeringar – – – –

Omräkningsdifferenser 80,7 -2,3 8,7 11,6

Utgående ack. anskaffningsvärden 4 875,2 60,0 202,3 435,4

Ingående av- och nedskrivningar -571,9 -37,8 -213,8 -318,5

Förvärvade verksamheter – – – –

Försäljningar och utrangeringar – – 20,7 –

Avskrivningar – -3,0 -0,8 -17,5

Nedskrivningar – – – –

Avyttrade verksamheter – – – –

Omklassificeringar – – – –

Omräkningsdifferenser -1,3 2,5 -6,8 -8,7

Utgående ack. av- och nedskrivningar -573,1 -38,4 -200,8 -344,7

Utgående planenligt restvärde 2018-12-31 4 302,1 21,6 1,5 90,6

Internt genererade immateriella tillgångar

Pågående  

utvecklings- 

arbeten
Platt- 

formar
Övriga 

tillgångar1 Summa

187,6 544,1 509,2 6 736,9

– – – 0,7

171,3 9,3 0,9 181,5

-0,4 -35,4 -20,3 -78,5

– – -2,8 -2,8

-152,6 216,0 -56,3 7,1

1,4 18,7 -35,8 83,0

207,3 752,8 395,0 6 927,9

-30,5 -454,1 -377,7 -2 004,3

– – – 0,0

– 35,0 21,0 76,6

– -57,1 -41,1 -119,6

– – -0,1 -0,1

– – – 0,0

– -36,3 28,5 -7,8

-1,2 -15,8 38,2 6,8

-31,7 -528,4 -331,2 2 048,3

175,6 224,4 63,7 4 879,5

1) Övriga immateriella tillgångar avser huvudsakligen interna affärssystem.
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Upplysningar om väsentliga nedskrivningar
Under året har inga nedskrivningar avseende goodwill 
gjorts. Övriga immateriella tillgångar har under året 
skrivits ned med 0,1 Mkr (6,7).

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill med  
obegränsad nyttjandeperiod
Koncernens kassagenererande enheter (KGE) utgörs 
av tre rörelsesegment, Sverige, DACH och International 
Markets. Fördelningen av goodwill  per KGE framgår av 
nedan tabell.

 
Återvinningsvärdet för respektive enhet har bestämts 
genom beräkning av nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet 
fastställs genom nuvärdeberäkning av respektive 

enhets förväntade framtida kassaflöden. Bedömningen 
av framtida kassaflöden baseras på rimliga och verifier-
bara antaganden och utgör bolagets bästa uppskatt-
ningar av de ekonomiska förhållanden som beräknas 
råda under återstående nyttjandeperiod. Beräkningar 
utgår från uppskattade framtida kassaflöden under en 
femårsperiod. Kassaflödesprognoserna grundar sig på en 
bedömning av förväntad tillväxttakt, marginalutveckling 
och investeringsnivå och har fastställts av företags-
ledningen utifrån en sammanvägning av respektive 
enhets historiska utveckling och förväntade framtida 
utvecklingspotential.  Den långsiktiga tillväxtnivån 
för samtliga rörelsesegment bedöms till 2,0% (2,0%), 
motsvarande den förväntade långsiktiga inflations-
nivån. Diskonteringsräntan efter skatt har beräknats till 
7,9% (8,3%) för alla affärsområden. Koncernens genom-
snittliga skattesats var 22,0% (21,9%).

Känslighetsanalys
En höjning av WACC eller sänkning av långsiktig 
tillväxt, vilka är de två mest kritiska uppskattningarna 
i beräkningen av nyttjandevärdet, med 0,5% minskar 
nyttjandvärdet men samtliga KGE överstiger redovisat 
värde.

Separat förvärvade  
immateriella tillgångar

2017-12-31
Good-

will
Varu- 

märken
Platt- 

formar
Kund- 

relationer
Övriga  

tillgångar1

Ingående anskaffningsvärde 4 690,0 62,8 396,5 420,6 394,9

Förvärvade verksamheter 72,6 – – – –

Investeringar – – – – –

Försäljningar och utrangeringar – – – – –

Avyttrade verksamheter – – – – –

Omklassificeringar – – -182,3 – -394,9

Omräkningsdifferenser 31,3 -0,5 1,8 3,2 –

Utgående ack. anskaffningsvärden 4 793,8 62,3 216,0 423,8 0,0

Ingående av- och nedskrivningar -570,8 -35,3 -343,3 -297,5 -337,9

Förvärvade verksamheter – – – – –

Försäljningar och utrangeringar – – – – –

Avskrivningar – -3,0 -3,8 -16,8 –

Nedskrivningar – – – – –

Avyttrade verksamheter – – – – –

Omklassificeringar – – 135,4 – 337,9

Omräkningsdifferenser -1,1 0,5 -2,0 -4,2 –

Utgående ack. av- och  
nedskrivningar

-571,9 -37,8 -213,8 -318,5 0,0

Utgående planenligt restvärde  
2017-12-31

4 221,9 24,4 2,2 105,2 0,0

Internt genererade  
immateriella tillgångar

Platt- 
formar

Övriga 
tillgångar1 Summa

294,0 267,8 6 526,6

– -2,5 70,1

10,8 125,1 136,0

-3,7 -35,4 -39,1

– -1,9 -1,9

236,8 340,4 0,0

6,2 3,3 45,3

544,1 696,8 6 736,9

-242,6 -79,9 -1 907,4

– 1,4 1,4

2,8 35,9 38,7

-48,6 -42,6 -114,8

-3,9 -2,8 -6,7

– 2,0 2,0

-155,7 -317,5 0,0

-6,1 -4,6 17,5

-454,1 -408,2 2 004,4

90,0 288,7 4 732,6

Kassagenererande enhet

Goodwill

18-12-31 17-12-31

Sverige 1 430,5 1 430,5

DACH 862,4 831,5

International Markets 2 009,2 1 960,0

Summa 4 302,1 4 221,9

1) Övriga immateriella tillgångar avser huvudsakligen affärssystem och pågående utvecklingsarbeten.
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I posten materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt som koncernen innehar enligt finansiella leasingavtal 
med följande belopp:

Verkligt värde har fastställts med hjälp av värderingstekniker och klassificeras till nivå 3 enligt IFRS 13.

Not 17 – Materiella anläggningstillgångar

20181231 2017-12-31

Byggnader 
& mark

Datorer &  
inventarier

Pågående 
utvecklings- 

arbeten Summa
Byggnader 

& mark
Datorer &  
inventarier

Pågående 
utvecklings- 

arbeten Summa

Ingående  
anskaffningsvärde

94,2 346,3 8,2 448,7 92,7 354,0 5,3 452,0

Förvärvade  
verksamheter

– 0,3 – 0,3 – 5,3 – 5,3

Inköp – 16,8 0,6 17,5 – 29,0 8,7 37,7

Försäljningar och 
utrangeringar

– -29,1 – -29,1 – -36,3 – -36,3

Avyttrade  
verksamheter

– – – 0,0 – -0,9 – -0,9

Omklassificeringar – 10,3 -8,8 1,5 – 2,4 -2,4 0,0

Omräknings- 
differenser

7,7 11,9 0,3 19,9 1,4 -7,3 -3,3 -9,2

Utgående ack.  
anskaffningsvärden

101,9 356,6 0,4 458,8 94,2 346,3 8,2 448,7

Ingående av- och 
nedskrivningar

-60,1 -267,0 0,0 -327,1 -59,5 -274,1 0,0 -333,6

Förvärvade  
verksamheter

– -0,1 – -0,1 – – – –

Försäljningar och 
utrangeringar

– 28,3 – 28,3 – 35,4 – 35,4

Avyttrade  
verksamheter

– – – – – 0,4 – 0,4

Avskrivningar -3,7 -34,3 – -38,0 -3,4 -35,2 – -38,7

Nedskrivningar – -0,8 – -0,8 – – – –

Omklassificeringar – -0,9 – -0,9 – – – 0,0

Omräknings- 
differenser

-6,3 -9,1 – -15,4 2,8 6,6 – 9,5

Utgående ack. av-  
och nedskrivningar

-70,0 -283,9 0,0 -353,9 -60,1 -266,9 0,0 -327,0

Utgående planenligt 
restvärde

31,9 72,7 0,4 104,9 34,0 79,3 8,2 121,7

181231 171231

Anskaffningsvärden 94,2 94,2

Ackumulerade avskrivningar -70,0 -60,1

Redovisat värde 24,1 34,0
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Uppgifter om aktier och andelar som ingår i finansiella instrument:

 

Aktieinnehav som ingår i kategorin och som är av väsentlig storlek redovisas till verkligt värde. Per balansdagen 
bedöms inget av innehaven vara av väsentlig storlek och redovisas således till upplupet anskaffningsvärde.

Not 18 – Aktier och andelar

Namn Land

Ägarandel 
kapital/  

röster (%)

Bokfört värde

18-12-31 17-12-31

Atex England E/T 0,2 0,2

Övriga innehav E/T 0,4 0,2

Summa 0,6 0,4

Koncernen

2018 2017

Ingående bokfört värde 0,4 1,2

Avyttrade innehav – -0,8

Omklassificeringar 0,2 –

Omräkningsdifferenser 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 0,6 0,4

Not 19 – Uppskjutna skattefordringar/skulder

Uppskjutna skatteskulder

Koncernen

18-12-31 17-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 136,3 132,1

Materiella anläggningstillgångar 0,0 -2,3

Kundfordringar och andra fordringar 1,0 0,7

Obeskattade reserver 0,1 0,1

Leverantörsskulder och andra skulder 0,1 -0,4

Kvittning -2,6 -0,1

Summa 134,9 130,1

Netto uppskjutna skattefordringar/-skulder 79,7 64,4

Uppskjutna skattefordringar

Koncernen

18-12-31 17-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 6,4 8,2

Materiella anläggningstillgångar 6,8 0,6

Kundfordringar och andra fordringar 2,2 1,7

Pensionsförpliktelser 75,3 70,3

Övriga avsättningar 11,2 7,1

Leverantörsskulder och andra skulder 2,1 11,9

Underskottsavdrag 113,1 94,7

Kvittning -2,6 -0,1

Summa 214,6 194,5
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Nettoförändring uppskjutna skattefordringar/-skulder

Koncernen

2018 2017

Ingående balans 64,4 75,7

Förvärvade/avyttrade verksamheter – 3,9

Redovisat över resultaträkningen 10,3 -14,6

Redovisat i övrigt totalresultat 5,0 -0,8

Utgående balans 79,7 64,4

Uppskjutna skatter redovisade i övrigt totalresultat

Koncernen

2018 2017

Uppskjuten skatt på ränteswappar 4,2 -0,7

Uppskjuten skatt på aktuariell vinst/förlust 0,4 0,1

Omräkningsdifferenser 0,4 -0,1

Summa 5,0 -0,8

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar
Koncernens ej redovisade uppskjutna skattefordringar avser främst underskottsavdrag och fördelas efter  
för fallotidpunkt enligt nedan. Skattevärdet av ej redovisade uppskjutna skattefordringar uppgår till 11,1 MSEK.

Inom 1 år 1,2

Inom 2-5 år 3,2

Ingen förfallotidpunkt 34,6

Summa 39,0

Moderbolaget

Moderbolagets andelar i koncernföretag 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 3 309,8 3 232,5

Investeringar i dotterbolag – 77,3

Utgående bokfört värde 3 309,8 3 309,8

Not 20 – Andelar i koncernföretag

Namn Säte Org.nr Ägarandel kapital (%) Bokfört värde

Bisnode AB Stockholm 556341-5685 100 3 309,8

Uppgifter om indirekta innehav av andelar i dotterföretag

Namn Säte/land Org.nr Ägarandel kapital (%)

SVENSKA DOTTERBOLAG

Bisnode Dun & Bradstreet Sverige AB Solna 556022-4692 100

Bisnode Förvaltning AB Solna 556338-6928 100

Bisnode Sverige AB Solna 556436-3421 100

Bisnode Kredit AB Solna 556485-5582 100

Marknadsinformation Analys MIA AB Solna 556361-0665 100

Vendemore Nordic AB Solna 556831-5518 100
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Uppgifter om indirekta innehav av andelar i dotterföretag

Namn Säte/land Org.nr Ägarandel kapital (%)

UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG

Bisnode Belgium N.V./SA Belgien 0458.662.817 100

Swan Insights NV Belgien 0539.908.136 100

Bisnode Bosnien Hercegovina d.o.o. Bosnien Hercegovina 11101160 100

Bisnode D&B Danmark A/S Danmark 20293098 100

Bisnode Danmark A/S Danmark 24 20 52 15 100

Bisnode Estonia AS Estland 10117826 100

Bisnode Finland Oy Finland 2014838-7 100

Bisnode Marketing Oy Finland 1966768-1 100

Bisnode D&B Finland Oy Finland 0830215-0 100

Bisnode d.o.o. Croatia Kroatien 3806278 100

SIA Datu Serviss Lettland 40003262979 100

Bisnode Holding BeNeFra B.V. Nederländerna 0066.70.052 100

Bisnode D&B Norway AS Norge 833594192 100

Bisnode Norway AS Norge 975374939 100

Bisnode Polska Sp. z o. o. Polen 7742855054 100

Bisnode D&B Polska Sp. z o.o. Polen 5260014444 100

Bisnode Polska Credit SA Polen 5272801449 100

Bisnode d.o.o. Serbia Serbien 20713941 100

Bisnode Schweiz Holding AG Schweiz CH-020.3.034.116-7 100

Bisnode D&B Schweiz AG Schweiz CH-020.3.918.686-2 100

Bisnode Schweiz AG Schweiz CH-020.3.911.942-3 100

Bisnode Slovensko, s.r.o. Slovakien 35840404 100

Bisnode Slovenia d.o.o. Slovenien 1786393 100

Razpisi d.o.o. Slovenien 2039834 62

Solvis d.o.o. Slovenien 3907589 100

Bisnode D&B Southern market d.o.o. Slovenien 6790585 100

Bisnode Česká republika, a.s. Tjeckien 63078201 100

Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o Tjeckien 45806314 100

Bisnode Deutschland Holding GmbH Tyskland HRB 85103 100

Bisnode Deutschland GmbH Tyskland HRB 9469 100

Bisnode Grundbesitz Darmstadt GmbH Tyskland HRB 85131 100

Bisnode D&B Deutschland GmbH Tyskland HRB 9380 100

Global Group Dialog Solutions AG Tyskland HRB21293 100

Bisnode D&B Magyarország Kft. Ungern 01-09-167465 100

Bisnode Hungary Information Provider Ltd. Ungern 01-09-917390 100

Bisnode Austria Holding GmbH Österrike FN 140514 p 100

Bisnode D&B Austria GmBH Österrike FN 148453 p 100

Bisnode Austria GmbH Österrike FN 129463 m 100
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Not 21 – Kundfordringar och andra fordringar

Belopp i MSEK

Group

2018 2017

Kundfordringar – netto 605,3 610,7

Förskott till leverantörer 0,7 1,1

Förutbetalda kostnader 103,8 60,8

Övriga upplupna intäkter 16,0 18,5

Övriga fordringar – räntebärande 0,2 1,4

Övriga fordringar –ej räntebärande 35,5 44,5

761,5 736,9

Varav långfristig del 9,7 10,4

Varav kortfristig del 751,9 726,6

Kreditrisk
Koncernens konstaterade förluster på kundfordringar under året är 8,4 MSEK (10,8). Förlusten har inkluderats i  
posten Övriga kostnader i resultaträkningen.

Kreditkvaliteten på de kundfordringar och andra ford ringar som varken har förfallit till betalning eller är i behov av 
nedskrivning bedöms vara god då fordringarna avser kunder med hög kreditrating och/eller god betal ningshistorik.

Det bokförda värdet på Kundfordringar och andra fordringar motsvarar verkligt värde och är det belopp som bäst 
motsvarar den maximala kreditexponeringen på balansdagen. Inga panter har erhållits som säkerheter för förfallna 
kundfordringar.

Åldersanalys av utestående kundfordringar

Dec 31, 2017 Ej förfallna Inom 60 dagar Mellan 61 dagar–1 år Senare än 1 år Totalt

Kundfordringar 484,4 105,5 25,1 29,7 644,7

Reservering osäkra kundfordringar -1,4 -1,0 -7,2 -24,4 -34,0

Kundfordringar – netto 482,9 104,5 17,9 5,4 610,7

Åldersanalys av utestående kundfordringar

Dec 31, 2018 Ej förfallna Inom 60 dagar Mellan 61 dagar–1 år Senare än 1 år Totalt

Kundfordringar 484,7 110,7 18,2 13,2 626,9

Reservering osäkra kundfordringar -1,5 -0,9 -8,3 -10,9 -21,6

Kundfordringar – netto 483,2 109,8 9,9 2,3 605,3

Not 22 – Likvida medel

Koncernen

Dec 31, 2018 Dec 31, 2017

Kassa- och banktillgodohavanden 303,7 202,3

Summa 303,7 202,3
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Banklånen löper fram till 2021-09-10, med möjlig förläng-
ning till 2023-09-10, och löper till rörlig 3-månaders 
ränta som sätts utifrån aktuell IBOR-ränta med ett, 
på bokslutsdagen, tillägg om 1,5 %. Genom ingångna 
ränteswapavtal har dock koncernen till 37% bundit 
räntan fram till förfallodagen. Säkerhet för banklånen 
utgörs av moderbolagets aktier i dotterbolag.

Under 2015 initierade Bolaget ett syntetiskt options-
program med en löptid om 7 år. Per 31 december 2018 
har 8 441 566 (8 759 845) syntetiska optioner ställts ut. 
Teckning har skett till ett marknadsmässigt pris enligt 
en extern värdering. Optionsprogrammet redovisas 
under långfristiga skulder, med ett värde, per 31 decem-
ber 2018, motsvarande SEK 44 miljoner (25). Årligen 
genomförs en extern värdering. Tecknade optioner kan 
lösas in under perioden 2022-05-01 - 2022-10-31 eller om 
bolaget byter ägare eller börsnoteras. Inlösen kommer 
att regleras med likvida medel. 
 
Koncernens beviljade checkräkningskredit uppgår till 
SEK 370 miljoner (100). Totalt SEK 40 (133) miljoner av 
beviljad kredit hade utnyttjats vid utgången av året.

Ränterisker
Koncernens exponering, avseende upplåning, för föränd-
ringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränte-
omförhandling är som följer:

Det verkliga värdet på koncernens upplåning motsvarar 
dess redovisade värden. Redovisade belopp, per valuta, 
för de räntebärande skulderna är följande (MSEK):

Moderbolaget: Förfallotidpunkt långfristiga skulder

Not 23 – Räntebärande skulder

Långfristig skuld

Koncernen

18-12-31 17-12-31

Banklån 1 092,9 1 005,1

Derivatinstrument – 11,4

Skulder avseende finansiell leasing 44,2 48,2

Syntetiskt optionsprogram 44,3 25,1

Övriga lån 6,3 5,8

Summa 1 187,6 1 095,6

Kortfristig skuld

Banklån 40,0 252,4

Derivatinstrument 2,3 –

Skulder avseende finansiell leasing 6,1 5,6

Övriga lån 1,0 2,6

Summa 49,4 260,7

Total skuld 1 237,1 1 356,2

2018-12-31

Tidpunkt för ränteomförhandling  
eller förfallotidpunkt

Redovisat  
värde

Inom  
1 år

Mellan  
1-5 år

Senare  
än 5 år

Banklån 1 132,9 40,0 1 092,9 –

Skulder avseende 
finansiell leasing 50,3 6,1 44,2 –

Syntetiskt options- 
program 44,3 – 44,3 –

Övriga lån 9,6 3,3 6,3 –

Summa 1 237,1 49,4 1 187,6 –

2017-12-31

Tidpunkt för ränteomförhandling  
eller förfallotidpunkt

Redovisat  
värde

Inom  
1 år

Mellan  
1-5 år

Senare  
än 5 år

Banklån 1 257,5 252,4 1 005,1 –

Skulder avseende 
finansiell leasing 53,8 5,6 48,2 –

Syntetiskt option-
sprogram 25,1 – 25,1 –

Övriga lån 8,5 2,6 17,3 –

Summa 1 356,2 260,7 1 095,6 –

Koncernen

18-12-31 17-12-31

SEK 633,8 757,7

EUR 508,0 413,6

NOK 95,2 185,0

Summa 1 237,1 1 356,3

2018-12-31

Förfallotidpunkt

Redovisat  
värde

Inom  
1 år

Mellan  
1-5 år

Senare  
än 5 år

Syntetiskt optionsprogram 44,3 – 44,3 –

Summa 44,3 – 44,3 –

2017-12-31

Förfallotidpunkt

Redovisat  
värde

Inom  
1 år

Mellan  
1-5 år

Senare  
än 5 år

Skulder till koncernföretag 388,6 – 388,6 –

Syntetiskt optionsprogram 25,1 – 25,1 –

Summa 413,6 – 413,6 –
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Avgiftsbestämda pensionsplaner
Årets kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner 
uppgår till 93,4 MSEK (82,1). Åtaganden för ålders-
pension och familjepension för tjänstemän i Sverige  
tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett ut-
talande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, 
är detta en för- månsbestämd plan som omfattar flera 
arbetsgivare. För räkenskapsår för vilket bolaget inte 
haft tillgång till sådan information som gör det möjligt 
att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan, 
skall en pensionsplan enligt ITP som tryggas genom en 
försäkring i Alecta redo visas som en avgiftsbestämd 
plan. Årets avgifter för pensions försäkringar som är 
tecknade i Alecta uppgår till 54,6 MSEK (50,2). Alectas 
överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller 
de försäkrade. Vid utgången av 2018 uppgick Alectas 
överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån 
till 142 procent (154). Den kollektiva konsolideringsnivån 
utgörs av marknads värdet på Alectas tillgångar i procent 
av försäkrings åtagandena beräknade enligt Alectas 
försäkringstek niska beräkningsantaganden, vilka inte 
överensstämmer med IAS 19.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Bisnode tillhandahåller förmånsbestämda pensionsplaner 
och ersättningar i Sverige, Tyskland, Schweiz, Finland 
och Belgien. Planerna i Schweiz, Finland och Belgien är 
fonderade. Andra planer är ofonderade och ersättningar 
från dessa betalas i takt med att de förfaller. I Sverige 
finns ITP2-planen, en slutlönebaserad plan som omfattar 
huvuddelen av tjänstemännen. De tyska planerna inklu-
derar planer för pensioner, förtids pensioner och övriga 
ersättningar. I Schweiz finns en slutlöne baserad pensions-
plan som är försäkrad. Den förmånsbestämda pensions-
förpliktelsen och förvaltnings tillgångarnas samman-
sättning per land redovisas nedan:

Aktuariella antaganden
Förmånsbestämda pensionsplaner förekommer i 
Sverige, Finland, Tyskland och Schweiz. De viktigaste 
aktuariella antaganden som använts på balansdagen 
är följande (vägda medelvärden): 

De belopp som redovisats i balansräkningen har 
räknats fram enligt följande:

Förändring i nettoskuld avseende den förmåns-
bestämda förpliktelsen under året är följande:

Not 24 – Pensionsförpliktelser – Koncernen

2018 Sverige Tyskland Schweiz Övriga Summa

Nuvärdet av 
förpliktelsen 158,2 197,4 243,6 87,8 687,0

Verkligt värde 
på förvaltning-
stillgångar

– – -159,4 -81,9 -241,3

Underskott/
(överskott) 158,2 197,4 84,2 5,9 445,8

2017 Sverige Tyskland Schweiz Övriga Summa

Nuvärdet av 
förpliktelsen 129,4 190 226,5 77,6 623,5

Verkligt värde 
på förvaltning-
stillgångar

– – -138,3 -72,3 -210,6

Underskott/
(överskott) 129,4 190,0 88,2 5,3 412,8

2018 2017

Diskonteringsränta

- Sverige 2,4% 2,9%

- Tyskland 1,7% 1,7%

- Schweiz 0,9% 0,8%

- Övriga 1,6% 1,8%

Inflation 1,7% 1,5%

Förväntad löneökningstakt 1,6% 1,5%

Årlig ökning av pensioner 1,0% 0,9%

Årlig ökning av fribrev 1,0% 0,9%

Återstående tjänstgöringstid 21 år 20 år

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 0,9% 0,8%

2018 2017

Nuvärde av fonderade förpliktelser 331,5 304,1

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -241,3 -210,6

Netto helt eller delvis fonderade förpliktelser 90,1 93,5

Nuvärde av ofonderade förpliktelser 355,6 319,4

Nettoskuld i balansräkningen 445,8 412,8

2018 2017

Vid årets början 412,8 418,3

Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 14,1 21,3

Räntenetto 7,7 6,0

Aktuariella förluster (+)/vinster (-) 2,8 -20,8

Inbetalningar från arbetsgivare -5,2 -10,9

Utbetalda ersättningar -1,6 -1,4

Omräkningsdifferenser 15,2 0,3

Vid årets slut 445,8 412,8
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De belopp som redovisas i resultaträkningen är följande:

Avgifter till planer för ersättningar efter avslutad  
anställning förväntas för kommande räkenskapsår  
uppgå till 18,0 MSEK (17,4).

Förvaltningstillgångarna består av följande:

Känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen för 
ändringar i diskonteringsränta, Bisnode viktigaste anta-
gande, för de stora planerna är: 

 
Beräknade tilläggsköpeskillingar avseende förvärv
Avser beräknade tilläggsköpeskillingar huvudsakligen 
hänförligt till förvärven av Swan Insights NV samt SIA 
Datu Serviss.

Omstruktureringsåtgärder
Avser avsättningar för förväntade personalersättningar 
samt andra kostnader i samband med omstruktureringar.

Koncernen

2018 2017

Kostnad avseende tjänstgöring under  
innevarande period 14,1 21,3

Räntenetto 7,7 6,0

Kostnader för tjänstgöring tidigare perioder – –

Summa pensionskostnader 21,8 27,4

18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Andra tillgångar 241,3 210,6 100% 100%

Summa 241,3 210,6 100% 100%

ökning i 0,5%  
antagande

minskning i 0,5% 
antagande

Sverige minskning med 12% ökning med 14%

Schweiz minskning med 10% ökning med 12%

Tyskland minskning med 8% ökning med 9%

Not 25 – Övriga avsättningar

Koncernen

18-12-31 17-12-31

Beräknade tilläggsköpeskillingar avseende förvärv 0,1 3,9

Omstruktureringsåtgärder 21,3 14,6

Tvister 5,5 7,5

Övriga poster 2,6 2,9

Summa 29,5 28,9

Varav långfristig del 6,2 5,5

Varav kortfristig del 23,3 23,3

Koncernen

18-12-31 17-12-31

Ingående balans 28,9 76,9

Årets avsättningar 38,3 24,5

Ianspråktagna avsättningar -36,1 -63,9

Förändring av diskonterat värde – 1,0

Outnyttjade reverserade avsättningar -2,3 -19,1

Omklassificeringar – 8,9

Omräkningsdifferenser 0,7 0,6

Utgående balans 29,5 28,9

Not 26 – Leverantörsskulder  och andra skulder

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Avtalsskulder 632,5 576,9 – –

Leverantörsskulder 160,6 193,3 3,1 3,2

Semesterlöneskuld 89,6 89,4 0,4 0,3

Upplupna löneskulder 59,2 57,7 1,4 2,3

Sociala avgifter och  
andra skatter 28,3 25,8 0,6 1,0

Upplupna räntekostnader 0,5 0,2 – –

Övriga upplupna kostnader 126,1 139,7 0,4 3,0

Övriga skulder –  
ej räntebärande 125,0 127,1 2,3 1,2

Summa leverantörsskulder  
och andra skulder 1 221,9 1 210,1 8,2 11,1
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Verkligt värde
Kategorin verkligt värde via resultatet består av syntetiska optioner, tilläggsköpeskillingar för förvärv/avyttringar samt 
räntederivat. De verkliga värdena i denna kategori har fastställts med hjälp av värderings tekniker som återfinns i nivå 
3 enligt definitionen från IFRS 13.

Derivatinstrument
Koncernen innehar ränteswapavtal för kassaflödessäkringar i svenska kronor. Under året har kassaflödes säkringen 
för lån i norska kronor avslutats. De verkliga värdena på ränteswappavtalen har fastställts med hjälp av värderings-
tekniker som återfinns i nivå 2 enligt definitionen från IFRS 13.

Not 27 – Finansiella instrument

2018-12-31
Verkligt värde via 
resultaträkningen

Derivat som används 
för säkringsändamål

Upplupet  
anskaffningsvärde

Total enligt rapport över 
finansiell ställning

Aktier och andelar – – 0,6 0,6

Övriga långfristiga fordringar – – 9,7 9,7

Kundfordringar – – 605,3 605,3

Övriga kortfristiga fordringar – – 156,6 156,6

Likvida medel – – 303,7 303,7

Totala finansiella tillgångar – – 1 075,9 1 075,9

Räntebärande skulder 44,3 – 1 192,7 1 237,1

Derivatinstrument 2,3 – – 2,3

Övriga avsättningar 0,1 – 29,4 29,5

Leverantörsskulder och andra skulder  – – 1 221,9 1 221,9

Totala finansiella skulder 46,7 – 2 444,0 2 490,8

2017-12-31
Verkligt värde via 
resultaträkningen

Derivat som används 
för säkringsändamål

Upplupet  
anskaffningsvärde

Total enligt rapport över 
finansiell ställning

Aktier och andelar – – 0,4 0,4

Övriga långfristiga fordringar – – 10,4 10,4

Kundfordringar – – 610,7 610,7

Övriga kortfristiga fordringar – – 115,9 115,9

Likvida medel – – 202,3 202,3

Totala finansiella tillgångar – – 939,6 939,6

Räntebärande skulder 25,1  – 1 319,8 1 344,8

Derivatinstrument – 11,4  – 11,4

Övriga avsättningar 3,9 – 25,0 28,9

Leverantörsskulder och andra skulder – – 1 210,1 1 210,1

Totala finansiella skulder 28,9 11,4 2 554,9 2 595,2

Kontraktperiod

Beskrivning av kontrakt fr o m t o m Belopp Valuta Räntesats

Ränteswap 14-12-31 19-05-31 400,6 SEK M 1,2%
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Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncernen har, vid årets utgång, materiella 
anläggnings tillgångar under finansiella leasingavtal 
med ett planenligt restvärde uppgående till  
32 (34) MSEK.

Framtida minimileasingavgifter hänförliga till icke 
uppsägningsbara  leasingkontraktet förfaller enligt 
följande:

 
 
Nuvärdet av finansiella leasingskulder uppgår till:

Koncernen

Säkrings-
reserv

Omräknings- 
reserv Summa

Ingående balans per 1 januari 2017 -50,2 49,1 -1,1

Omklassificering till balanserad vinst – 23,4 23,4

Årets omräkningsdifferenser – 33,2 33,2

Omräkningsdifferenser hänförliga till avyttrade verksamheter – -0,1 -0,1

Kassaflödessäkringar:

Redovisat i övrigt totalresultat -4,1 – -4,1

Uppskjuten skatt 0,9 – 0,9

Omklassificering till resultaträkningen 7,3 – 7,3

Uppskjuten skatt -1,6 – -1,6

Utgående balans per 31 december 2017 -47,7 105,6 58,0

Not 28 – Reserver

Koncernen

Säkrings-
reserv

Omräknings- 
reserv Summa

Ingående balans per 1 januari 2018 -47,7 105,6 58,0

Årets omräkningsdifferenser – 108,0 108,0

Kassaflödessäkringar:

Redovisat i övrigt totalresultat -24,9 – -24,9

Uppskjuten skatt 5,8 – 5,8

Omklassificering till resultaträkningen 7,3 – 7,3

Uppskjuten skatt -1,6 – -1,6

Utgående balans per 31 december 2018 -61,1 213,6 152,5

Not 29 – Finansiell leasing

Koncernen

2018 2017

Inom 1 år 7,0 6,4

Mellan 1-5 år 29,4 27,1

Senare än 5 år 7,1 13,7

Summa 43,4 47,2

Koncernen

2018 2017

Inom 1 år 6,8 6,2

Mellan 1-5 år 26,5 24,5

Senare än 5 år 5,7 11,1

Summa 38,9 41,9
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Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernens leasingobjekt avser huvudsakligen lokal-
hyror, bilar samt maskiner/datorer.

Framtida leasingavgifter

Framtida leaseavgifter avser minimileaseavgifter  
hänförliga till icke uppsägningsbara operationella 
leasing avtal.

Ingångna leasingavtal med tillträde 2019 eller senare
Bisnode har tecknat ett hyresavtal med tillträde 2021 
med en löptid på fem år till ett beräknat värde om  
ca 80 MSEK.

Koncernens närståendekrets utgörs av moderföretaget 
Ratos AB och dess dotter- och intresseföretag, Bonnier 
Holding AB och dess dotterföretag samt koncernens 
nyckelpersoner i ledande ställning och deras familjer. 
Med nyckelpersoner i ledande ställning avses styrelse-
medlemmar samt koncernens ledningsgrupp.

Ratos äger 70% av moderbolagets aktier och har 
bestämmande inflytande över koncernen. Ratos är 
moderföretag i den största och minsta koncern som 
Bisnode Business Information Group AB ingår i och där 
koncernredovisning upprättas. Bonnier Holding AB äger 
30% av moderbolagets aktier och har ett betydande 
inflytande över koncernen.

Bisnode har 50 dotterföretag som säljer tjänster främst 
till andra företag. Då Ratos och Bonnier har en stor 
mängd dotterföretag inom det geografiska område 
där Bisnode verkar är det naturligt att såväl försäljning 
till som inköp från andra bolag i dessa koncerner sker. 
Sådana transaktioner sker alltid på marknadsmässiga 

villkor. Kostnaden för att beräkna den exakta omfattnin-
gen av försäljning till och inköp från närstående företag 
skulle inte stå i rimlig proportion till informationsvärdet.

Nedan redovisas moderbolagets intäkter och kostnader 
gentemot dotterföretag för året samt balansposter 
gentemot dotterföretag vid utgången av året.

Transaktioner med ledande befattningshavare
Koncernen har under 2018 inga transaktioner till nyckel-
personer i ledande ställning. Under 2017 betalades en 
tilläggsköpeskilling ut till en ledande befattningshavare 
uppgående till 31,2 MSEK. Avtalsenliga ersättningar till 
ledande befattningshavare framgår av not 10.

 

Garanti till franchisegivare avser garanti lämnad 
till Dun & Bradstreet International för att möta 
investerings behov för Dun & Bradstreet i Sverige, 
Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Tjeckien, 
Österrike, Ungern och Polen.

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Inom 1 år 117,8 108,4 – –

Mellan 1-5 år 260,3 268,8 – –

Senare än 5 år 99,9 66,1 – –

Summa 478,0 443,3 – –

Not 31 – Transaktioner med närstående

Intäkter Kostnader Ränteintäkt Räntekostnad

2018 4,3 – – -5,2

2017 3,7 – – -1,1

Fordran mot  
dotterbolag

Skuld mot  
dotterbolag

Ställda 
säkerheter

Eventual-
förpliktelser

2018-12-31 0,1 378,2 3 309,8 1 085,2

2017-12-31 33,1 388,6 3 309,8 1 306,3

Not 32 – Eventualförpliktelser och ställda 
säkerheter

Koncernen Moderbolaget

Eventualförpliktelser 18-12-31 17-12-31 18-12-31 17-12-31

Garantiåtagande FPG/PRI 1,4 1,3 – –

Borgensförbindelser 31,6 40,0 1 085,2 1 306,3

Garanti till franchisegivare 141,2 176,6 – –

Summa 174,2 217,9 1 085,2 1 306,3

Ställda säkerheter för  
egna skulder och  
avsättningar

Aktier 3 309,8 3 175,1 3 309,8 3 309,8

Kapitalförsäkringar 10,7 – 4,3 –

Summa 3 320,5 3 175,1 3 314,1 3 309,8

Övriga ställda panter  
och säkerheter Inga Inga Inga Inga

Not 30 – Operationell leasing

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Leasingkostnad 134,1 121,4 – –

Summa 134,1 121,4 – –
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Moderbolagets aktiekapital uppgår till 482 355 952  
(482 355 952) kronor motsvarande 66 328 538  
(66 328 538) A-aktier och 54 260 450 (54 260 450) 
B-aktier med ett kvotvärde om 4.

Inga utestående optioner eller konvertibla skuldebrev 
som kan medföra framtida utspädning finns utgivna.

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom 
att det resultat som är hänförligt till moderbolagets 
aktieägare divideras med antalet utestående aktier 
under perioden. Det finns inga utestående optioner 
eller konvertibla skuldebrev som kan medföra framtida 
utspädning.

 

 
Avstämning av koncernens skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

 
 

 
 
Investeringar av materiella anläggningstillgångar via finansiella leasingavtal uppgår till - (-) MSEK.

Not 33 – Aktiekapital

Not 34 – Resultat per aktie

Koncernen

Resultat per aktie 2018 2017

Resultat som är hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 238,6 201,1

Vägt genomsnittligt antal  
utestående aktier (tusental) 120 589 120 589

Resultat per aktie, före och efter  
utspädning (kr per aktie) 2,0 1,7

Not 35 – Kassaflödesanalys

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Erhållen ränta 1,1 1,3 – –

Erlagd ränta -40,4 -74,2 -5,3 -1,1

Justeringar för 
poster som inte 
ingår i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Av- och ned-
skrivningar av 
anläggnings- 
tillgångar

158,4 161,8 – –

Orealiserade  
valutakurs- 
differenser

3,7 5,6 – –

Avsättningar 50,1 5,3 – –

Nedskrivna  
kundfordringar -5,3 -8,6 – –

Realisations- 
resultat -0,4 -2,2 – –

Övrigt 0,1 13,3 – –

Summa 206,7 175,2 – –

Banklån
Finansiella 

leasingavtal
Syntetiska 

optioner Övriga lån Total

Skuld per 1 januari 2017 1 429,4 57,5 14,0 7,9 1 508,7

Kassaflöde - finansieringsverksamhet -180,3 -5,3 1,9 -2,8 -186,5

Periodisering förutbetalda kreditavgifter 6,8 – – – 6,8

Verkligt värde justering – – 9,2 – 9,2

Förvärvade verksamheter – – – 3,2 3,2

Omräkningsdifferenser 1,7 1,6 – 0,2 3,5

Skuld per 31 december 2017 1 257,5 53,8 25,1 8,5 1 344,8

Skuld per 1 januari 2018 1 257,5 53,8 25,1 8,5 1 344,8

Kassaflöde - finansieringsverksamhet -161,1 -5,9 -5,0 -1,6 -173,6

Periodisering förutbetalda kreditavgifter 10,0 – – – 10,0

Verkligt värde justering – – 24,3 – 24,3

Förvärvade verksamheter – – – – 0,0

Omräkningsdifferenser 26,5 2,3 – 0,4 29,2

Skuld per 31 december 2018 1 132,9 50,3 44,3 7,2 1 234,7
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Övrigt
Goodwill är hänförlig till de förvärvade verksamheternas  
goda lönsamhet och de viktiga synergieffekter som 
förväntas uppstå efter förvärven.

Not 36 – Rörelseförvärv

Rörelseförvärv 2018
Förvärvs- 
tidpunkt

Förvärvad  
kapitalandel Verksamhet

Företag

SIA Datu Serviss Maj 2018 100,0% Kredit- 
verksamhet

Köpeskilling SIA Datu Serviss Summa

Kontant betalning 1,5 1,5

Avsättning  
tilläggsköpeskilling – –

Summa 1,5 1,6

Verkligt värde för förvärvade tillgångar 0,8 0,8

Summa Goodwill 0,7 0,7

Kassaflödespåverkan
Förvärv  

tidigare år
SIA  

Datu Serviss Summa

Kontant reglerad  
köpeskilling 6,4 1,5 7,9

Avgår likvida medel i  
förvärvad verksamhet – -0,4 -0,4

Påverkan på koncernens 
likvida medel 6,4 1,1 7,4

Övrig information
SIA  

Datu Serviss Summa

Försäljningsintäkter sedan förvärvsdatum 1,0 1,0

Försäljningsintäkter, 2018 1,4 1,4

Resultat före skatt sedan förvärvsdatum -0,3 -0,3

Resultat före skatt, 2018 -0,3 0,3

Förvärvsrelaterade kostnader 0,3 0,3

Verkligt värde på förvärvade  
tillgångar och skulder

Bokfört  
värde

Verkligt  
värde

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar – –

Övriga anläggningstillgångar 0,2 0,2

Kundfordringar och andra tillgångar 0,2 0,2

Likvida medel 0,4 0,4

Summa tillgångar 0,9 0,9

Skulder

Uppskjuten skatteskuld – –

Leverantörsskulder och övriga skulder 0,1 0,1

Summa skulder 0,1 0,1

Förvärvade nettotillgångar 0,8 0,8

Rörelseförvärv 2017
Förvärvs- 
tidpunkt

Förvärvad  
kapitalandel Verksamhet

Företag

Global Group  
(2 bolag) Maj 2017 100,0% Marknads- 

information

Köpeskilling

Justerad  
preliminär  

förvärvsanalys
Global  
Group Summa

Kontant betalning -0,7 79,5 78,8

Avsättning tilläggsköpeskilling – – –

Summa -0,7 79,5 78,9

Verkligt värde för förvärvade 
tillgångar -6,4 12,6 6,2

Summa Goodwill 5,7 66,9 72,6

Kassaflödes- 
påverkan

Förvärv  
tidigare år

Global  
Group

Justerad preliminär 
förvärvsanalys Summa

Kontant 
reglerad 
köpeskilling

46,1 79,5 -0,7 124,9

Avgår likvida 
medel i 
förvärvad 
verksamhet

– 1,8 – 1,8

Påverkan på 
koncernens 
likvida medel

46,1 81,3 -0,7 126,7

Övrig information
Global  
group Summa

Försäljningsintäkter sedan förvärvsdatum 61,0 61,0

Försäljningsintäkter, 2017 85,7 85,7

Resultat före skatt sedan förvärvsdatum -1,1 -1,1

Resultat före skatt, 2017 -4,3 4,3

Förvärvsrelaterade kostnader 1,8 1,8

Verkligt värde på förvärvade  
tillgångar och skulder

Bokfört 
värde

Verkligt 
värde

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3,1 -1,1

Övriga anläggningstillgångar 9,3 9,3

Kundfordringar och andra tillgångar 17,1 14,8

Likvida medel -1,8 -1,8

Summa tillgångar 27,6 21,2

Skulder

Uppskjuten skatteskuld – –

Leverantörsskulder och övriga skulder 11,8 15,0

Summa skulder 11,8 15,0

Förvärvade nettotillgångar 15,8 6,2

49 • Redovisnings principer och noter



 
 
 
För att upprätta de finansiella rapporterna måste 
företagsledningen och styrelsen göra bedömningar 
och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt övrig 
lämnad information. Dessa bedömningar baseras på 
både historiska erfarenheter och andra faktorer som 
bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. 
Det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa bedömningar 
om andra antaganden görs eller andra förutsättningar 
föreligger. De uppskattningar och bedömningar som 
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i 
framtida räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.

Nedskrivningsprövning av goodwill
Det redovisade värdet på koncernens goodwill uppgår  
per balansdagen till 4 302,1 (4 221,9). Nedskrivnings-
prövning av goodwill sker årligen eller närhelst händelser 
eller ändrade omständigheter indikerar att värdet på 
goodwillen kan ha minskat. Koncernens nedskrivnings-
prövning baseras på uppskattningar och bedömningar av 
bland annat diskonteringsränta, framtida tillväxt, lön-
samhet och investeringsnivå. Gjorda antaganden samt 
känslighetsanalys för diskonteringsräntan framgår av not 16.

Uppskjutna skattefordringar
Det redovisade värdet på koncernens uppskjutna 
skatte fordringar uppgår till 214,6 (194,5). Uppskjutna 
skattefordringar redovisas endast i den mån det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas mot 
framtida överskott. Vid redovisning av uppskjutna 
skattefordringar görs således antaganden om framtida 
skattemässiga överskott.

Pensionsförpliktelser
Vid nuvärdeberäkning av förmånsbaserade pensions-
förpliktelser görs antaganden om bland annat framtida 
löneökningstakt, inflation och personalomsättning. Som 
diskonteringsränta används aktuell räntesats på främst 
företagsobligationer med lämplig löptid (se not 26). 
Den redovisade nettoskulden på koncernens pensions-
förpliktelser uppgår per balansdagen till 445,8 MSEK 
(412,8). Förmånsbaserade pensionsförpliktelser finns i 
fem länder där antaganden görs för varje land för sig. 
Detta samt att pensionsskulden endast utgör cirka 7 % 
av balansomslutningen gör att även relativt stora förän-
dringar av en enskild parameter skulle ha liten påverkan 
på koncernens resultat och ställning.

Not 37 – Avyttring av dotterföretag

Avyttrade dotterföretag 2018 2017

D&B Southern markets (likvidation 3 bolag) Dec, 2017

Bisnode Charity (inkråmsförsäljning, del av rörelse) April, 2018

Realisationsresultat 2018 2017

Kontant betalda köpeskillingar 0,4 –

Reserverade tilläggsköpeskillingar 1,6 1,1

Avyttrade nettotillgångar -1,8 –

Omräkningsdifferenser – -0,1

Summa realisationsresultat 0,2 1,0

Kassaflödespåverkan 2018 2017

Kontant reglerad köpeskilling 0,4 –

Erhållna tilläggsköpeskillingar avyttringar tidigare år – 3,5

Avgår likvida medel i avyttrade dotterföretag – –

Påverkan på koncernens likvida medel 0,4 3,5

Avyttrade nettotillgångar 2018 2017

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1,8 –

Summa tillgångar 1,8 –

Avyttrade nettotillgångar 1,8 –

Not 38 – Viktiga uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsändamål
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Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av  
styrelsen den 22 mars 2019.

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman  
den 29 mars 2019 för fastställelse.

Stockholm den 22 mars 2019

 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2019 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 
Peter Nyllinge 

Auktoriserad revisor

Jon Risfelt 
Styrelseordförande
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Styrelseledamot
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Erik Haegerstrand 
Styrelseledamot
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Styrelseledamot

Henrik Lundh 
Styrelseledamot

Terese Svensson 
Styrelseledamot
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Styrelseledamot
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Arbetstagarledamot
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Till bolagsstämman i Bisnode Business Information 
Group AB (publ), org.nr 556681-5725

Rapport om årsredovisningen och  
koncern redovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen för Bisnode Business Information 
Group AB (publ) för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats  
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
bolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer  
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen.

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.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncern-
redovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncern-
ens 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.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredo visningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller  
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rim-
ligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns  
på Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse
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Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning för 
Bisnode Business Information Group AB (publ) för år 
2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören  
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till  
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med  
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verk-
samhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna kapital,  
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och  
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta  
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bola-
gets och koncernens ekonomiska situation, och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bok-
föringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomis-
ka angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryg-
gande 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 medelsförvalt-
ningen 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 verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolags-
lagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättnings skyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktie-
bolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisorns ansvar.  
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

 

 
Stockholm den 28 mars 2019 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge 
Auktoriserad revisor

53 • Revisionsberättelse



Bisnode, a leading progressive data and analytics company in Europe, is 
building a brighter future using smart data. We have more than 2,100 
passionate and curious employees who collaborate in 19 countries using 
analytics and scoring models to predict customer behavior, deliver remarkable 
insights, and ultimately find innovative solutions to enduring problems. 
Bisnode – data to drive you forward. 

For more information please visit www.bisnode.com. 


