
 

 

 

  

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa 

användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är 

tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige 

erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på 

sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro 

Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat 

på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, 

twitter.com/eniro, facebook.com/eniro. 

   

 

FJÄRDE KVARTALET: OKTOBER – DECEMBER 2016  
 Totala rörelseintäkter uppgick till 479 MSEK (579). Rensat för valuta- och engångseffekter om -12 MSEK uppgick 

minskningen till 15%.  

 EBITDA minskade 33% till 72 MSEK (107). EBITDA-marginalen uppgick till 15,0% (18,5). 

 Periodens resultat uppgick till -38 MSEK (49). 

 Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,10 SEK (0,08) före utspädning och -0,10 SEK (0,06) efter utspädning.  

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75 MSEK (145).  

 Eniro har fortsatt förhandlingarna med sina långivare. Fram till nu har ingen överenskommelse träffats. Stand still-
avtalet, som ingicks i december 2016, löper ut vid utgången av februari 2017.  

 Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att utdelning inte skall utgå, varken på stam- eller preferensaktier.    

 

  

HELÅRET: JANUARI – DECEMBER 2016  
 Totala rörelseintäkter uppgick till 1 967 MSEK (2 438). Rensat för valuta- och engångseffekter om -43 MSEK uppgick 

minskningen till 18%. 

 EBITDA ökade 12% till 428 MSEK (383). EBITDA-marginalen uppgick till 21,8% (15,7). 

 Periodens resultat uppgick till -862 MSEK (-1 125), en förbättring med 23%. 

 Periodens resultat per stamaktie uppgick till -1,88 SEK (-3,69) före såväl som efter utspädning.  

 Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 217 MSEK (178). 

 I resultatet ingår en nedskrivning av goodwill om -873 MSEK (-1 111).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Okt-dec Okt-dec  Jan-dec Jan-dec  

MSEK 2016 2015 % 2016 2015 % 

Rörelseintäkter 479 579 -17 1 967 2 438 -19 

EBITDA 72 107 -33 428 383 12 

Justerad EBITDA 77 119 -35 440 454 -3 

Rörelseresultat 25 27 -7 -664 -1 030 36 

Periodens resultat -38 49 -178  -862 -1 125 23 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 75 145 -48 217 178 22 

Räntebärande nettolåneskuld 
exklusive konvertibellån och 
pensionsförpliktelser -1 217 -1 241 -2 -1 217 -1 241 -2 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016     JANUARI – DECEMBER  



 ENIRO BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  •  JANUARI – DECEMBER 2016                  

2 
  

VD ord 

 
 
Intensiv och spännande höst 
Under hösten har ett kraftfullt arbete med fokus på 
bolagets finansiella situation genomförts för att få Eniro 
på rätt köl. Eniro har fortsatt förhandlingarna med sina 
långivare. Fram till nu har ingen överenskommelse 
träffats. Stand still-avtalet, som ingicks i december 2016, 
löper ut vid utgången av februari 2017. 

Med start den 21 november togs de första stegen i 
förändringen mot att Eniro ska bli de små och 
medelstora företagens marknadsföringspartner. Vi 
lanserade i ett så kallat proof of concept en utvecklad 
abonnemangsbaserad affär. Erbjudandet innebär att  
Eniro förutom närvaro på eniro.se, vår klassiska 
kärnaffär, erbjuder kunderna Närvarokollen genom ett 
nytt samarbete som träffats med det amerikanska 
bolaget Yext. Närvarokollen innebär att kundernas 
adresser och öppettider etc replikeras korrekt på de 
flesta sajter på nätet via en enkel inmatning hos Eniro. 
Till detta har vi även adderat Google/Bing-lösningar. 
Erbjudandet har tagits emot mycket bra på marknaden 
och bekräftar att den nya inslagna vägen ser lovande ut 
för Eniro. Erbjudandet kommer att förädlas och 
förstärkas under 2017 och ersätta vårt nuvarande 
erbjudande samt lanseras i både Norge och Danmark. 

Utvecklad digital affär 
Den digitala annonsmarknaden växer med tvåsiffriga tal 
på alla Eniros kärnmarknader. Under hösten har bolaget 
utvecklat erbjudandet till att omfatta en bredare 
produktpalett för kunderna som inkluderar 
partnerprodukter som Google och nu även Yext. 
Bolagets målsättning är att erbjuda framför allt de små 
och medelstora kunderna en produktportfölj som möter 
behovet av digital marknadsföring och som bidrar till att 
utveckla våra kunders affärer. Erbjudandet är 
abonnemangsbaserat och innehåller olika nivåer av 
engagemang beroende på kundernas ambitioner när det 
gäller deras digitala annonsering. 

 

Eniros utmaning är att erbjudandet ska vara lättillgängligt 
och så tydligt att kundnyttan enkelt framgår. Målet är att 
Eniro ska hjälpa kunder med intresse och behov, men 
med begränsad kunskap, att utnyttja kraften i digital 
marknadsföring. 

Fjärde kvartalet 
Rörelseintäkterna i fjärde kvartalet uppgick till 479 MSEK 
(579), vilket motsvarar en nedgång om 17 procent 
jämfört med samma period föregående år.  

Resultatet mätt som EBITDA uppgick i fjärde kvartalet till 
72 MSEK (107) medan justerat EBITDA uppgick till 
77 MSEK (119). Arbetet med att förbättra kostnads-
effektiviteten fortskrider.  

Användare och trafik  
Valutan på internet stavas trafik, unika besökare, leads 
och ren konvertering (köp eller bokningar). 

Eniro har en bra trafikutveckling. Under flera år har 
bolaget utvecklat bra sajter, intressanta appar och med 
effektiv sökordsoptimering levererar Eniro bra trafik till 
våra kunder. En utmaning är dock att tydliggöra den 
kommersiella nyttan för kunder med begränsad kunskap 
om hur detta fungerar. 

Under hösten har arbete lagts på att förbättra 
användargränssnitt och användarupplevelsen för 
användarna, vilket kommer att introduceras successivt 
under 2017. Eniro-appens nya funktionalitet Upptäck 
Nära lanserades under september. Det är första steget 
mot att användarnyttan utvidgas till att omfatta mycket 
mer än bara sök av person och företag. Användaren kan 
nu söka väldigt mycket information i sitt närområde med 
basen i den geodata som kartan utgör, vilket skapar helt 
ny användarnytta. Under fjärde kvartalet adderades 
funktionen User Tip, det vill säga användarna kan själva 
lägga in intressant info och tips. Det är lite som ett 
facebookinlägg och tillför mer än bara betygsättning av 
upplevelsen. I ett senare steg kan erbjudanden från 
kunder läggas in i denna kanal. 

Bolags- och kapitalstruktur 
I arbetet med att förbättra bolagets finansiella situation 
ingår inte bara att få till ett nytt bankavtal utan även att 
se över kapitalstruktur och balansräkning. Förra året 
annonserades att delar av koncernen som inte avser 
kärnaffären kan komma avyttras för att stärka 
kapitalbasen och fokusera arbetet på att utveckla 
kärnaffären. Det pågår diskussioner med ett antal 
intressenter och bolaget förväntar sig inom kort ha 
kunnat realisera några avyttringar. 

Utblick 
2017 blir ett mycket spännande år. Vi förväntar oss att få 
till ett nytt avtal med bankerna och hantera de finansiella 
utmaningarna för att med full kraft kunna lägga energi på 
att vända intäktsströmmarna. Det är med tillförsikt jag 
ser att den kraft och det engagemang som våra 
medarbetare bidrar med kommer att ge utdelning under 
2017 och Eniro tar en ny och spännande position på 
marknaden. 
 

Kista 8 februari 2017  

 

Örjan Frid, VD 
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Resultat fjärde kvartalet 2016 
Intäkter  
Rörelseintäkterna minskade med 17% till  

479 MSEK (579) under fjärde kvartalet 2016. Eniros nya 

intäktsredovisningssystem har skapat möjligheter att 

förfina intäktsmodellen med dagsperiodisering av 

intäkter. Tidigare har bolaget tillämpat 

månadsperiodisering. Efter en genomgång av samtliga 

avtal tecknade under 2016 har detta lett till en 

engångseffekt i form av minskade redovisade intäkter 

och EBITDA med 30 MSEK under Q4 2016. Kassaflödet 

har inte påverkats av förändringen. 

Valutaomräkningseffekter påverkade intäkterna med 

18 MSEK (-13). 

Förutbetalda intäkter uppgick vid kvartalets slut till  

449 MSEK (528). Minskningen om 15% jämfört med den 

sista december 2015 beror främst på vikande försäljning 

men även på beslutet att avveckla printverksamheten.  

Digitalt sök 
Intäkter från Digitalt sök minskade med 15% och uppgick 

till 342 MSEK (401), där nedgången delvis förklaras av 

den engångspost som nämns ovan.  

Under fjärde kvartalet genomfördes ett pilotprojekt i 

Sverige, med ett fältteam och ett teleteam, där den nya 

affären testades på marknaden.  Resultatet visade att 

befintliga kunder valde att köpa för ett högre belopp än 

tidigare.  Eniro kommer under 2017 att lansera detta på 

en bredare front.  

För att säljarna ska kunna hantera den bredare 

produktportfölj som Eniros framtida affär innebär har 

Eniro arbetat intensivt med kompentensutveckling. 

Desktop / Mobilt sök 
Intäkterna från Desktop/Mobilt sök minskade med 14% 

och uppgick till 300 MSEK (347). Där nedgången om  

47 MSEK delvis förklaras av den engångspost om 30 

MSEK som nämns ovan, exkluderat denna post var 

nedgången 5%. 

För att motverka intäktsnedgången genomförs insatser 

där det nya affärserbjudandet är en viktig komponent. 

Under fjärde kvartalet genomfördes en större 

utbildningsinsats för fältorganisationen i Sverige. Fokus 

var på s.k. insiktsbaserad försäljning, som syftar till att 

säljaren bättre ska förstå kundernas behov och vilka 

värdedrivare det finns hos dem. Detta skall skapa en 

trygghet och bas utifrån vilka Eniors säljare sedan kan 

presentera relevanta förslag till kunderna.  

Antalet ärenden till kundservice fortsätter att minska.  

Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har 

antal ärenden minskat med 17% i de skandinaviska 

länderna.  

Under kvartalet gjordes 50% av de totala sökningarna i 

den mobila kanalen, en minskning med  5 procent- 

enheter jämfört med tredje kvartalet.  

Kompletterande digitala marknadsföringsprodukter 

Intäkterna från Kompletterande digitala marknadsförings-

produkter minskade 22% och uppgick till 42 MSEK (54).  

För att möta marknadens efterfrågan har en separat 

division för displayförsäljnng (banners) etablerats.  

I Sverige gick försäljningen av Google AdWords bättre 

än tidigare. Detta är en konsekvens av en kombination 

av det nya erbjudandet Närvarokollen och den 

certifiering av säljarna inom specifika produkter som har 

ägt rum under hösten.   

Print/Voice 
Intäkterna från Print minskade med 35% till 

46 MSEK (71). 

Eniro har av lönsamhetsskäl beslutat att under första 

halvåret nästa år upphöra med utgivningen av tryckta 

kataloger. De sista katalogerna kommer att ges ut innan 

sommaren varefter printverksamheten upphör. 

Intäkterna från Voice minskade med 15% till 91 MSEK 

(107).  

Voice fortsätter att framgångsrikt optimera verksamheten 

och levererar till och med en något bättre försäljning än 

väntat. Den contact-center verksamhet som Voice utför 

på entreprenad åt kunder i Finland växer och 

kompenserar delvis nedgången för nummerupplysnings-

tjänsten i Finland.  

 
  

INTÄKTER Q4 2016 

479 MSEK 

 
 
EBITDA Q4 2016 

  72 MSEK 

KONCERNENS INTÄKTER PER 

LAND Q4 2016 
KONCERNENS INTÄKTER PER 

KATEGORI Q4 2016 

38 %

25 %

18 %

11 %

8 %
Sverige

Norge

Danmark

Polen

Finland

63%
9%

9%

19%
Digitalt sök - Desktop/ Mobilt

Digitalt sök - Kompletterande
produkter

Print

Voice
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Rörelseresultat 
Koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 

25 MSEK (27).  

EBITDA för koncernen uppgick till 72 MSEK (107). 

EBITDA-marginalen uppgick till 15,0% (18,5). 

Fjärde kvartalets jämförelsestörande poster uppgick 

till -5 MSEK (-12) varav -5 MSEK (-26) avsåg 

omstruktureringskostnader. Jämförelseperioden 

påvekrades även av återföringen av en reserv avseende 

uppsägningskostnader för Johan Lindgren om 

+14 MSEK. 

Efter avdrag för poster av engångskaraktär uppgick 

justerad EBITDA för koncernen till 77 MSEK (119), en 

minskning med 35%. Justerad EBITDA-marginal uppgick 

till 16,1% (20,6). 

EBITDA för rörelsesegment Lokalt sök, i vilket 

kategorierna Digitalt sök och Print ingår, uppgick till  

58 MSEK (62). EBITDA-marginalen uppgick till  

14,9% (13,1). 

EBITDA för rörelsesegment Voice uppgick till 29 MSEK 

(55). EBITDA-marginalen för Voice uppgick till 31,9% 

(51,4). 

Kostnadseffektivitet  
Eniro fortsätter att effektivisera verksamheten. De totala 

rörelsekostnaderna var 62 MSEK lägre än under 

motsvarande kvartal föregående år. 

Kostnadsbesparingarna justerat för omstrukturerings- 

och tredjepartskostnader uppgick till 37 MSEK (107). 

Besparingarna bestod i huvudsak av lägre 

personalkostnader. 

Avskrivningar och nedskrivningar  
Avskrivningarna i det fjärde kvartalet uppgick till  

-57 MSEK (-63). Avskrivningarna av varumärkena Gule 

Sider och Ditt Distrikt uppgick till -21 MSEK (-21). Voice-

varumärket 1888, som vid utgången av 2015 var fullt 

avskrivet, skrevs under det fjärde kvartalet föregående år 

av med -8 MSEK. Under 2016 har varumärket Krak 

omklassificerats från obestämbar nyttjandeperiod till en 

tidsbegränsad om 10 år, under fjärde kvartalet skrevs 

varumärket av med -3 MSEK.  

Per den sista december har en förnyad prövning av  

huruvida det föreligger något nedskrivningsbehov för 

goodwill och varumärken med obstämbar 

nyttjandeperiod genomförts, prövningen visade inte på 

något ytterligare nedskrivningsbehov. 

Förvärv/avyttringar 
Inga förvärv eller avyttringar genomfördes under fjärde 

kvartalet.  

Finansnetto 
Finansnettot uppgick till -38 MSEK (38). Valutakurs-

differenser påverkade finansnettot med 0 MSEK (74).  

Resultat före skatt och skatt 
Resultat före skatt uppgick till -13 MSEK (65). Redovisad 

skatt uppgick till -25 MSEK (-16).  

Periodens resultat och resultat per stamaktie 
Periodens resultat uppgick i fjärde kvartalet till  

-38 MSEK (49). Resultat per stamaktie uppgick 

till -0,10 SEK (0,08) före utspädning  och  till -0,10 SEK 

(0,06) efter utspädning.  

Rörelseintäkter per kategori och rörelsesegment 

  

Avstämning mellan rörelseresultat och justerad EBITDA  

   

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

MSEK 2016 2015 % 2016 2015 %

Desktop/Mobilt sök 300 347 -14 1 315 1 546 -15

Kompletterande digitala marknadsföringsprodukter 42 54 -22 144 222 -35

       Digitalt sök 342 401 -15 1 459 1 768 -17

Print 46 71 -35 138 210 -34

Lokalt sök 388 472 -18 1 597 1 978 -19

Voice 91 107 -15 370 460 -20

Totala rörelseintäkter 479 579 -17 1 967 2 438 -19

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

MSEK 2016 2015 % 2016 2015 %

Rörelseresultat 25 27 -7 -664 -1 030 36

Avskrivningar 57 63 219 256

Nedskrivningar -10 17 873 1 157

Total EBITDA 72 107 -33 428 383 12

Varav Lokalt sök 58 62 -6 370 273 36

Varav Voice 29 55 -47 117 189 -38

Varav Övrigt -15 -10 -50 -59 -79 25

EBITDA marginal % 15,0 18,5 21,8 15,7

Jämförelsestörande poster

Omstruktureringskostnader 5 26 12 73

Övrigt jämförelsestörande 0 -14 0 -2

Total justerad EBITDA 77 119 -35 440 454 -3

Justerad EBITDA marginal % 16,1 20,6 22,4 18,6
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Resultat januari – december 2016 
Intäkter  
Rörelseintäkterna minskade med 19% till 1 967 MSEK 

(2 438) under 2016. Valutaomräkningseffekter 

påverkade intäkterna med -13 MSEK (-5).  

Digitalt sök 
Intäkter från Digitalt sök minskade med 17% och uppgick 

till 1 459 MSEK (1 768).  

Desktop / Mobilt sök 
Intäkterna från Desktop/Mobilt sök minskade med 15% 

och uppgick till 1 315 MSEK (1 546).  

Kompletterande digitala marknadsföringsprodukter 
Intäkterna från Kompletterande digitala marknadsförings-

produkter minskade 35% och uppgick till 144 MSEK 

(222).  

Print/Voice 
Intäkterna från Print minskade med 34% till 

138 MSEK (210).  

Intäkterna från Voice minskade med 20% till 370 MSEK 

(460).  

Rörelseresultat  
Koncernens rörelseresultat för helåret 2016 uppgick 

till -664 MSEK (-1 030). 

EBITDA för koncernen uppgick under 2016 till 

428 MSEK (383). EBITDA-marginalen uppgick till 21,8% 

(15,7). 

Nettot av periodens jämförelsestörande poster uppgick 

till -12 MSEK (-71), varav -12 MSEK (-73) avsåg 

omstruktureringskostnader. Övriga poster utgörs av 

27 MSEK avseende en övergång till att betala löpande 

premier för förmånsbestämda pensionsplaner i Sverige 

vilket inneburit en förändrad IAS-beräkning av 

pensionsskulden, -8 MSEK avseende en reservering för 

ett avbrutet projekt tillsammans med en 

samarbetspartner och -19 MSEK avseende uppsäg-

ningskostnader. Jämförelseperiodens övriga poster 

påverkades av uppsägningskostnader samt återföringen 

av en reserv avseende uppsägningskostnader för Johan 

Lindgren, netto +2 MSEK. 

Efter justering för poster av engångskaraktär uppgick 

justerad EBITDA för koncernen till 440 MSEK (454). 

Justerad EBITDA-marginal uppgick till 22,4% (18,6). 

EBITDA för rörelsesegment Lokalt sök, i vilket 

kategorierna Digitalt sök och Print ingår, uppgick till  

370 MSEK (273). EBITDA-marginalen uppgick till  

23,2% (13,8). 

EBITDA för rörelsesegment Voice uppgick till 

117 MSEK (189). EBITDA-marginalen för Voice uppgick 

till 31,6% (41,1). 

Kostnadseffektivitet  
Eniro fortsätter att effektivisera verksamheten. De totala 

rörelsekostnaderna var 508 MSEK lägre än under 

motsvarande period föregående år. 

Kostnadsbesparingarna justerat för omstrukturerings- 

och tredjepartskostnader uppgick till 406 MSEK (322). 

Besparingarna bestod i huvudsak av lägre 

personalkostnader. 

Förvärv/ avyttringar   
Inga förvärv eller avyttringar genomfördes under 2016.  
 

Avskrivningar och nedskrivningar  
Avskrivningarna under 2016 uppgick till -219 MSEK 

(-256). Avskrivningarna av varumärkena Gule Sider och 

Ditt Distrikt uppgick till -86 MSEK (-86).Voice-varumärket 

1888, som vid utgången av 2015 var fullt avskrivet, 

skrevs under jämförelseperioden 2015 av 

med -35 MSEK. Under 2016 har varumärket Krak 

omklassificerats från obestämbar nyttjandeperiod till en 

tidsbegränsad om 10 år, under 2016  skrevs varumärket 

av med  -12 MSEK.  

Den ackumulerade nedskrivningen av goodwill uppgick 

till -873  MSEK (-1 111) per den sista december. 

Nedskrivningen härrör från den prövning av värdet på 

koncernens immateriella tillgångar, ett s.k. impairment 

test som genomfördes i samband med arbetet med 

halvårsrapporten. Per den sista december har en 

förnyad prövning genomförts, prövningen visade inte på 

något ytterligare nedskrivningsbehov.  

Nedskrivningsprövningen per den sista juni visade på ett 

nedskrivningsbehov om -873 MSEK (-1 111) till följd av 

en nedjustering av den antagna intäkts- och 

resultatutvecklingen som använts vid tidigare gjorda 

värderingsprövningar och en höjd riskbedömning, cirka 

50% av nedskrivningen var hänförligt till en högre 

riskpremie.  

Av nedskrivningen avsåg -851 MSEK (-646) Lokalt sök 

och -22 MSEK (-465) Voice. Av nedskrivningen inom 

Lokalt sök avsåg -622 MSEK (-646) Norge 

och -229 MSEK (0) Danmark. Av nedskrivningen inom 

Voice var -9 MSEK (-360) hänförligt till 

Sverige, -11 MSEK (0) till Norge och -2 MSEK (-105) till 

Finland.  

Föregående år belastades även av en nedskrivning av 

andra immateriella tillgångar i huvudsak pågående 

utvecklingsprojekt om -46 MSEK. 

Finansnetto 
Finansnettot uppgick till -189 MSEK (-60). 

Valutakursdifferenser påverkade finansnettot 

med -43 MSEK (89).  

Periodens resultat  
Resultat före skatt för helåret 2016 uppgick 

till -853 MSEK (-1 090). Periodens resultat uppgick 

till -862 MSEK (-1 125). Resultat per stamaktie före såväl 

som efter utspädning uppgick till –1,88 SEK (-3,69).
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Kassaflöde och finansiell ställning januari – 
december 2016 
Kassaflöde  
Periodens kassaflöde uppgick till -48 MSEK (39).  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

217 MSEK (178). Ett högre EBITDA om 428 MSEK 

(383), lägre finansiella betalningar om -101 MSEK (-155) 

och lägre skattebetalningar om -14 MSEK (-18) 

motverkades en högre rörelsekapitalförändring 

om -25 MSEK (-21) och högre övriga ej 

kassaflödespåverkande poster om -71 MSEK (-11) vilket 

i huvudsak avser förändringar i avsättningar.  

Eniros skattebetalningar sker i huvudsak under första 

halvåret. Som ett resultat av förlustavdrag i Sverige, 

Danmark och Finland så har Eniro haft låga 

skattebetalningar under några år. Skattebetalningarna 

förväntas vara fortsatt låga de närmaste åren. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till    

-92 MSEK (-86), där nettoinvesteringar i verksamheten 

uppgick till -93 MSEK (-92).  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till    

-173 MSEK (-53). Mot bakgrund av den 

överenskommelse som Eniro och bolagets långivare 

ingått i mitten av december, som innebar anstånd med 

amorteringar och nyckeltalsvillkor, har den planenliga 

amorteringen per den sista december inte skett. 

Banklånen har under 2016 amorterats med -86 MSEK 

(-885), där föregående års amortering innehöll en 

engångsamortering om -670 MSEK i samband med 

omförhandlingen av låneavtalet. Nyemissionen och 

konvertibelemissionen påverkade föregående år positivt 

med 905 MSEK netto.  

Finansiell ställning  
Per den 31 december uppgick den utestående skulden 

under befintliga kreditfaciliteter till 199 MNOK, 44 MDKK 

och 1 212 MSEK. Vid utgången av perioden hade Eniro 

en outnyttjad kreditfacilitet om 101 MSEK. Likvida medel 

och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 149 MSEK. 

Konvertibellånet redovisas till anskaffningsvärde och 

uppgick per den 31 december till 216 MSEK. Den 

nominella skulden vid samma tidpunkt uppgick till 

261 MSEK vilket innebär att 239 utav totalt 500 

konvertibler omvandlats till stamaktier. Koncernens 

räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellånet 

och pensionsförpliktelser uppgick per den 31 december 

2016 till 1 217 MSEK jämfört med 1 241 MSEK den 31 

december 2015. Koncernens skuldsättning, uttryckt som 

räntebärande nettoskuld exklusive konvertibellånet och 

pensionsförpliktelser i förhållande till EBITDA, uppgick 

per 31 december 2016 till 2,8 jämfört med 3,2 den 31 

december 2015.  

Eniro har en kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti 

(PRI) som löper fram till och med 2017. Eniro har 

pantsatt bankmedel för framtida åtaganden, en så kallad 

utökad pensionsgaranti. Mellan 2012 och 2015 

pantsattes 130 MSEK. Eniro pantsatte under andra 

kvartalet 20 MSEK och har pantsatt ytterligare 36 MSEK 

under fjärde kvartalet 2016. Per sista december 2016 

uppgick totala pantsatta medel till 189 MSEK (133) 

inklusive avkastning. Eniro kommer under 2017 att 

pantsätta ytterligare 11 MSEK. Från och med 2016 har 

Eniro övergått till att betala löpande premier för 

förmånsbestämda pensionsplaner i Sverige. 

Omklassificering av lån 
Med anledning av de pågående diskussionerna med 

Eniros långivare har långfristig bankupplåning 

omklassificerats till kortfristig upplåning. 

Moderbolaget  
Rörelseintäkter uppgick till 23 MSEK (26), vilket avser 

tjänster inom koncernen. Under perioden har aktier i 

dotterbolag skrivits ned med -1 985 MSEK (-1 249). 

Periodens resultat uppgick till -1 967 MSEK (-1 073). Vid 

periodens utgång uppgick Moderbolagets egna kapital till 

565 MSEK (2 489), varav fritt eget kapital uppgick till 

34 MSEK (2 012). 

Aktier och innehav av egna aktier 
Per sista december uppgick det totala antalet aktier till 

531 087 050 aktier, varav 530 087 050 stamaktier och 

1 000 000 preferensaktier. Det totala antalet röster 

uppgick per sista december  till 530 187 050, varav 

stamaktierna motsvarar 530 087 050 röster och 

preferensaktierna 100 000 röster. 

Vid full utspädning, på grund av konvertering till aktier, 

uppgår antalet aktier till högst 684 783 205. 

Eniro hade per sista december 2016 ett eget innehav om 

1 703 266 aktier. Det genomsnittliga innehavet av egna 

aktier under perioden var 1 703 266. 

 
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser 

  

Dec. 31 Dec. 31

MSEK 2016 2015

Upplåning -1 442 -1 465

Finansiell leasing -12 -

Övriga kortfristiga räntebärande fordringar 0 0

Övriga långfristiga räntebärande fordringar1) 189 133

Likvida medel 48 91

Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och 

pensionsförpliktelser -1 217 -1 241
1) Inkluderad i f inansiella anläggningstillgångar.
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Övrig information 
Årsstämma 
Eniros årsstämma 2017 kommer att äga rum den 9 maj 

2017. 

Utdelning 
Eniros preferensaktie är berättigad till en årlig utdelning 

uppgående till 48 kronor per aktie. Utdelning har lämnats 

i intervaller om tre månader, där sista avstämingsdag var 

den 31 januari 2017.  

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att 

utdelning inte skall utgå, varken på stam- eller 

preferensaktier. 

Medarbetare 
Antalet heltidsanställda uppgick den 31 december 2016 

till 1 656 personer jämfört med 1 877 den 31 december 

2015. 

Heltidsanställda vid periodens slut 

 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

En risk som måste belysas är om Eniro inte når en 

överenskommelse med bankerna. 

Eniro har en årlig process för genomförande av 

riskanalys, Enterprise Risk Management, som omfattar 

alla delar av verksamheten. 

Sidorna 34-37 i Årsredovisningen för 2015 ger en 
detaljerad beskrivning av faktorer som kan påverka 
Eniros affärsverksamhet, finansiella ställning och 
resultat. De huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som bedömdes kunna påverka koncernens utveckling 
2016 var relaterade till rekrytering och hög 
personalomsättning, fortsatt sjunkande digitala intäkter,  
ökad konkurrens från globala aktörer inom lokalt sök 
samt försämrad trafikutveckling inom lokalt sök. 
 

Händelser efter periodens utgång 
Inga händelser finns att rapportera. 

Granskningsrapport 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för 

revisorernas granskning. 

Offentliggörande 
Denna information är sådan information som Eniro AB är 

skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-

bruksförordning. Informationen lämnades, genom 

nedanstående kontaktpersoners försorg, för 

offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 08:00 CET. 

 

 

 

Kista den 8 februari 2017 

 

Örjan Frid 

VD och Koncernchef

     

     

 

  

Dec. 31 Dec. 31

2016 2015

Sverige 347 432

Norge 248 279

Danmark 149 201

Polen 625 661

Lokalt sök inklusive Övrigt 1 369 1 573

Sverige 100 119

Norge 26 32

Finland 161 153

Voice 287 304

Totalt Koncernen 1 656 1 877

 
 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:  

Örjan Frid,   Fredrik Sandelin,  

VD   Ekonomi- och finansdirektör 

Tfn: 08-553 310 00  Tfn: 08-553 310 00 

 

 

 

 
KALENDARIUM  

Delårsrapport jan-mar 2017 9 maj 2017 

Årsstämma 2017  9 maj 2017 

Delårsrapport jan-jun 2017 15 augusti 2017 

Delårsrapport jan-sep 2017 25 oktober 2017 
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Koncernens räkningar  
Koncernens resultaträkning 

  

 

  

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

MSEK 2016 2015 2016 2015

Rörelseintäkter 479 579 1 967 2 438

Produktionskostnader -117 -133 -440 -550

Försäljningskostnader -181 -213 -674 -883

Marknadsföringskostnader -56 -61 -194 -257

Administrationskostnader -58 -86 -245 -397

Produktutvecklingskostnader -55 -42 -215 -226

Övriga intäkter/kostnader 3 0 10 2

Nedskrivning av anläggningstillgångar 10 -17 -873 -1 157

Rörelseresultat 25 27 -664 -1 030

Finansiella poster, netto -38 38 -189 -60

Resultat före skatt -13 65 -853 -1 090

Inkomstskatt -25 -16 -9 -35

Periodens resultat -38 49 -862 -1 125

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -40 50 -869 -1 124

Innehav utan bestämmande inflytande 2 -1 7 -1

Periodens resultat -38 49 -862 -1 125

Resultat per stamaktie före utspädning, SEK -0,10 0,08 -1,88 -3,69

Resultat per stamaktie efter utspädning, SEK -0,10 0,06 -1,88 -3,69

509 153 466 076 488 961 317 742

662 849 653 768 642 657 505 435

Antal preferensaktier vid periodens slut, tusental 1 000 1 000 1 000 1 000

Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning efter 

avdrag eget innehav, tusental

Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning efter 

avdrag eget innehav, tusental
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Koncernens rapport över totalresultat 

 

 

  

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

MSEK 2016 2015 2016 2015

Periodens resultat -38 49 -862 -1 125

Övrigt totalresultat

Omvärdering pensionsförpliktelser 124 92 -39 199

Skatt hänförlig till omvärdering pensionsförpliktelser -27 -20 9 -44

Summa 97 72 -30 155

Valutakursdifferenser -22 -138 185 -235

Säkring av nettoinvestering 7 11 -27 21

Skatt hänförlig till säkring av nettoinvestering -2 -3 9 -5

Summa -17 -130 167 -219

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 80 -58 137 -64

Periodens totalresultat 42 -9 -725 -1 189

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 40 -6 -736 -1 183

Innehav utan bestämmande inflytande 2 -3 11 -6

Periodens totalresultat 42 -9 -725 -1 189

Poster som har eller kan omföras till 

resultaträkningen

Poster som inte kan omföras till 

resultaträkningen
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Koncernens balansräkning 

   

 
 

  

Dec. 31 Dec. 31

MSEK 2016 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 29 21

Immateriella anläggningstillgångar 2 761 3 615

Uppskjutna skattefordringar 97 100

Finansiella anläggningstillgångar 235 179

Summa anläggningstillgångar 3 122 3 915

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 210 265

Aktuella skattefordringar 16 14

Övriga kortfristiga fordringar 109 131

Övriga räntebärande fordringar 0 0

Likvida medel 48 91

Summa omsättningstillgångar 383 501

SUMMA TILLGÅNGAR 3 505 4 416

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 531 477

Övrigt tillskjutet eget kapital 5 554 5 517

Reserver -327 -490

Balanserat resultat -5 332 -4 385

Eget kapital moderbolagets aktieägare 426 1 119

Innehav utan bestämmande inflytande 42 39

Summa eget kapital 468 1 158

Långfristiga skulder

Upplåning 10 1 295

Konvertibellån 216 284

Uppskjutna skatteskulder 164 209

Pensionsförpliktelser 428 415

Avsättningar 5 5

Övriga långfristiga skulder 0 -

Summa långfristiga skulder 823 2 208

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 52 50

Aktuella skatteskulder 12 13

Förutbetalda intäkter 449 528

Övriga kortfristiga skulder 248 250

Avsättningar 9 39

Upplåning 1 444 170

Summa kortfristiga skulder 2 214 1 050

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 505 4 416
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Koncernens förändringar i eget kapital 

 

  

MSEK

Aktie-

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 

resultat

Summa 

eget 

kapital 

moder-

bolagets 

aktieägare

Innehav 

utan 

bestämm-

ande 

inflytande

Summa 

eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2015 309 5 125 -277 -3 420 1 737 60 1 797

Periodens totalresultat - - -213 -970 -1 183 -6 -1 189

Nedsättning av aktiekapital -257 - - 257 0 - 0

Nyemission 153 278 - - 431 - 431

Fondemission 204 - - -204 0 - 0

Konvertibla skuldebrev - eget kapitaldel - 72 - - 72 - 72

Konvertering av konvertibla skuldebrev 68 42 - - 110 - 110

Utdelning preferensaktier - - - -48 -48 - -48

Utdelning innhav utan bestämmande inflytande - - - - - -15 -15

Utgående balans 31 december 2015 477 5 517 -490 -4 385 1 119 39 1 158

Ingående balans 1 januari 2016 477 5 517 -490 -4 385 1 119 39 1 158

Periodens totalresultat - - 163 -899 -736 11 -725

Konvertering av konvertibla skuldebrev 54 36 - - 90 - 90

Optionsprogram - 1 - - 1 - 1

Utdelning preferensaktier - - - -48 -48 - -48

Utdelning innhav utan bestämmande inflytande - - - - - -8 -8

Utgående balans 31 december 2016 531 5 554 -327 -5 332 426 42 468
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Kassaflödesanalys 

  

  

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

MSEK 2016 2015 2016 2015

Rörelseresultat 25 27 -664 -1 030

Justering för

Avskrivningar och nedskrivningar 47 80 1 092 1 413

Realisationsresultat och övriga ej 

kassaflödespåverkande poster 1 8 -71 -11

-29 -32 -101 -155

0 0 -14 -18

44 83 242 199

31 62 -25 -21

Kassaflöde från den löpande verksamheten 75 145 217 178

0 1 1 6

-22 -28 -93 -92

Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 -27 -92 -86

-13 -21 24 0

0 -72 -86 -885

-36 - -56 -10

-12 -12 -48 -48

-4 -4 -8 -15

- - 1 -

- - - 430

- - - 475

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -65 -109 -173 -53

Periodens kassaflöde -12 9 -48 39

60 83 91 58

-12 9 -48 39

0 -1 5 -6

48 91 48 91

Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut 

Utdelning preferensaktier

Förvärv/avyttring av koncernföretag och övrig 

verksamhet

Investeringar i övriga anläggningstillgångar, netto

Periodens kassaflöde

Utdelning till aktieägare utan bestämmande inflytande

Nyemission

Optionsprogram

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital

Upptagna lån

Amortering av lån

Långfristiga placeringar

Konvertibla skuldebrev

Likvida medel vid periodens början 

Finansiella poster, netto

Betald inkomstskatt
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Moderbolagets räkningar 
 

Resultaträkning 

   

Eniro AB har skrivit ner aktier i dotterbolag med 1 985 MSEK (1 249) varav 98 MSEK (261) i Q4. 
 

Balansräkning 

   

  

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

MSEK 2016 2015 2016 2015

Rörelseintäkter 7 0 23 26

Administrationskostnader -22 -9 -87 -101

Övriga intäkter/kostnader 0 -1 2 1

Rörelseresultat -15 -10 -62 -74

Finansiella poster, netto -114 -279 -1 993 -1 291

Bokslutsdipositioner, erhållna koncernbidrag 76 323 76 323

Resultat före skatt -53 34 -1 979 -1 042

Inkomstskatt -10 -64 12 -31

Periodens resultat -63 -30 -1 967 -1 073

Dec. 31 Dec. 31

MSEK 2016 2015

Anläggningstillgångar 2 519 4 412

Omsättningstillgångar 185 363

SUMMA TILLGÅNGAR 2 704 4 775

Eget kapital 565 2 489

Avsättningar 78 75

Långfristiga skulder 2 014 2 087

Kortfristiga skulder 47 124

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 704 4 775
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Koncernens noter 
 

Not 1 Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC tolkningar 

godkända av Europeiska Unionen (EU). En detaljerad beskrivning av de redovisningsprinciper som Eniro tillämpar finns i 

Årsredovisningen för 2015 Not 1, Redovisningsprinciper. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 

Delårsrapportering.  

Eniro har som följd av likvidering av vilande dotterbolag bedömt att interna mellanhavanden gentemot dessa ska anses 

utgöra en del av nettoinvesteringen varför omräkningseffekter på dessa mellanhavanden redovisas som en 

omräkningsdifferens i övrigt totalresultat. 
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Not 2 Segmentsinformation 
Eniro redovisar sitt resultat fördelat på affärsområdena Lokalt sök och Voice. Inom Lokalt sök finns de landsöverskridande 

funktionerna User and Customer Experience, Business Support, Nordic Sales, Human Resources samt Finance. 

Affärsområdet Voice styrs separat och är inte en integrerad del av funktionsorganisationen.  

 

 

 

 

1)Jämförelsestörande poster består av omstruktureringskostnader. I 2016 ingår även en engångseffekt för pensioner, 

avvecklingskostnader samt uppsägningskostnader. 

  

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

MSEK 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Rörelseintäkter

Sverige 144 189 633 817 38 50 164 221

Norge 107 132 445 580 13 13 49 61

Danmark 87 101 312 366 - - - -

Finland - - - - 40 44 157 178

Polen 50 50 207 215 - - - -

Summa 388 472 1 597 1 978 91 107 370 460

Justerad EBITDA 64 83 367 338 29 57 117 191

Jämförelsestörande poster1) -5 -21 3 -65 - -2 - -2

 EBITDA 59 62 370 273 29 55 117 189

Avskrivningar -56 -53 -214 -215 -1 -10 -5 -41

Nedskrivningar 11 -18 -851 -693 -1 1 -22 -464

Rörelseresultat 14 -9 -695 -635 27 46 90 -316

Lokalt sök Voice

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

MSEK 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Rörelseintäkter

Sverige - - - - 182 239 797 1 038

Norge - - - - 120 145 494 641

Danmark - - - - 87 101 312 366

Finland - - - - 40 44 157 178

Polen - - - - 50 50 207 215

Summa - - - - 479 579 1 967 2 438

Justerad EBITDA -16 -21 -44 -75 77 119 440 454

Jämförelsestörande poster1) 0 11 -15 -4 -5 -12 -12 -71

 EBITDA -16 -10 -59 -79 72 107 428 383

Avskrivningar 0 0 0 0 -57 -63 -219 -256

Nedskrivningar - - - - 10 -17 -873 -1 157

Rörelseresultat -16 -10 -59 -79 25 27 -664 -1 030

Finansiella poster netto -38 38 -189 -60

Skatter -25 -16 -9 -35

Periodens resultat -38 49 -862 -1 125

Övrigt Summa
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Not 3 Resultat per aktie 
Resultat per stamaktie före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare minskat 

med periodens andel av fastställd utdelning till preferensaktieägare divideras med genomsnittligt antal stamaktier exklusive 

eget innehav före utspädning. 

Resultat per stamaktie efter utspädning 
Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras resultat samt genomsnittligt antal aktier med hänsyn till 

effekterna av den potentiella utspädningen av stamaktier som avser konvertibellånet samt optionsprogrammet. Detta 

innebär att resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att periodens resultat hänförligt till moderbolagets 

aktieägare plus räntekostnader efter skatt avseende konvertibellånet minskat med periodens andel av fastställd utdelning 

till preferensaktieägare divideras med genomsnittligt antal stamaktier exklusive eget innehav efter full konvertering.  

  

 

 

Not 4 Finansiella instrument per kategori       

   

  

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec

MSEK 2016 2015 2016 2015

-40 50 -869 -1 124

-12 -12 -48 -48

-52 38 -917 -1 172

Kupongränta för konvertibellån 3 4 15 13

-49 42 -902 -1 159

Resulatat per stamaktie 

före utspädning, SEK -0,10 0,08 -1,88 -3,69

efter utspädning, SEK -0,10 0,06 -1,88 -3,69

Genomsnittligt antal stamaktier efter avdrag eget innehav

före utspädning, tusental 509 153 466 076 488 961 317 742

efter utspädning, tusental 662 849 653 768 642 657 505 435

Preferensaktier 

vid periodens slut, tusental 1 000 1 000 1 000 1 000

Periodens fastställda utdelning till kumulativa 

preferensaktier

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

Resultat använt vid beräkning av resultat per 

stamaktie, före utspädning

Resultat använt vid beräkning av resultat per 

stamaktie, efter utspädning

Tillgångar och skulder i balansräkningen Dec. 31 Dec. 31

MSEK 2016 2015

Låne- och kundfordringar

Långfristiga tillgångar

Räntebärande fordringar, spärrade bankmedel 189 133

Kortfristiga tillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 222 278

Likvida medel 48 91

SUMMA 459 502

Övriga finansiella skulder

Långfristiga skulder

Upplåning 0 1 295

Konvertibellån 216 284

Finansiell Leasing 10 -

Kortfristiga skulder

Upplåning 1 442 170

Finansiell leasing 2 -

Leverantörsskulder 52 50

SUMMA 1 722 1 799
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Not 5 Goodwill 

  
 
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandeperiod 
Den ackumulerade nedskrivningen av goodwill uppgick till -873 MSEK (-1 111) per den sista december. Nedskrivningen 

härrör från den prövning av värdet på koncernens immateriella tillgångar, ett s.k. impairment test som genomfördes i 

samband med arbetet med halvårsrapporten. Per den sista december har en förnyad nedskrivningsprövning genomförts, 

prövningen visade inte på något ytterligare nedskrivningsbehov.  

Vid nedskrivningsprövningen testas om nedskrivningsbehov föreligger genom att den kassagenererande enhetens 

redovisade värde, inklusive goodwill och övriga koncernmässiga övervärden, jämförs med återvinningsvärdet. Om det 

redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet ner till återvinningsvärdet.     

Eniros lägsta kassagenererande enhet är rörelsesegment per land, dvs Lokalt sök och Voice, vilket överensstämmer med 

den uppföljning som sker i såväl intern som extern rapportering.  Återvinningsvärdet utgörs av nyttjandevärdet. En 

diskonteringsränta har tagits fram för respektive kassagenererande enhet.   

Nedskrivningsprövningen per den sista juni visade på ett nedskrivningsbehov om -873 MSEK (-1 111) till en följd av en 

nedjustering av den antagna intäkts- och resultatutvecklingen som använts vid tidigare gjorda värderingsprövningar och en 

höjd riskbedömning, cirka 50% av nedskrivningen var hänförlig till en högre riskpremie. Av nedskrivningen 

avsåg -851 MSEK (-646) Lokalt sök och -22 MSEK (-465) Voice. Av nedskrivningen inom Lokalt sök avsåg -622 MSEK 

(-646) Norge och -229 MSEK (0) Danmark. Av nedskrivningen inom Voice var -9 MSEK (-360) hänförligt till 

Sverige, -11 MSEK (0) till Norge och -2 MSEK (-105) till Finland. 

 

 
    

  

Dec. 31 Jun. 30 Dec. 31

MSEK 2016 2016 2015

Vid årets början 2 808 2 808 4 051

Omklassificeringar - - -20

Årets nedskrivningar -873 -873 -1 111

Årets valutakurseffekt 83 60 -112

Redovisat värde 2 018 1 995 2 808

Kalkylränta efter skatt per kassagenerande enhet, % Dec. 31 Jun. 30 Dec. 31

2016 2016 2015

Sverige, Lokalt sök 12,49 12,44 10,50

Sverige, Voice 15,60 15,60 10,50

Norge, Lokalt sök 11,67 11,72 10,04

Norge, Voice 15,00 15,00 10,04

Danmark, Lokalt sök 12,52 12,52 10,46

Polen, Lokalt sök 15,30 15,30 11,64

Finland, Voice 14,20 14,20 10,50
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Nyckeltal 

    

 

Nyckeltal per aktie 

     

 

  

Dec. 31 Dec. 31

2016 2015

Eget kapital, genomsnitt 12 månader, MSEK 624 1 312

Avkastning på eget kapital, 12 månader, % -139,3 -85,7

Avkastning på totalt kapital (ROA), 12 månader, % -18,8 -18,7

Resultat per stamaktie före utspädning, SEK -1,88 -3,69

Resultat per stamaktie efter utspädning, SEK -1,88 -3,69

Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och 

pensionsförpliktelser, MSEK -1 217 -1 241

Skuldsättningsgrad, ggr 2,60 1,07

Soliditet, % 13 26

Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och 

pensionsförpliktelser/EBITDA 12 månader, ggr 2,8 3,2

Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och 

pensionsförpliktelser/justerad EBITDA, ggr 2,8 2,7

Medelantal heltidsanställda 1 767 2 067

Antal heltidsanställda vid periodens slut 1 656 1 877

Antal stamaktier vid periodens slut före utspädning efter avdrag 

eget innehav, tusental 528 384 474 538

Antal stamaktier vid periodens slut efter utspädning efter avdrag 

eget innehav, tusental 682 080 662 230

Antal preferensaktier vid periodens slut, tusental 1 000 1 000

Dec. 31 Dec. 31

2016 2015

Eget kapital per aktie, SEK 0,80 2,35

Börskurs stamaktie vid periodens slut, SEK 0,25 0,92
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Finansiella 
defintioner 
Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten 

som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa 

mått ger värdefull kompletterande information till 

investerare och ledningen då de möjliggör utvärdering av 

koncernens resultat och finansiella ställning. Eftersom 

inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, 

är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av 

andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses 

som en ersättning för de mått som definieras enligt 

IFRS.  

För en genomgång av hur nyckeltalen beräknas, se 

Eniros webbplats www.enirogroup.com.  

 
Avkastning på eget kapital (%) 
Rullande tolv månaders resultat hänförligt till 

moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt 

eget kapital.  

Avkastning på totalt kapital (%) 
Rullande tolv månaders rörelseresultat och finansiella 

intäkter dividerat med genomsnittliga totala tillgångar. 

EBITDA 
Rörelseresultat exklusive avskrivningar och 

nedskrivningar. 

EBITDA-marginal (%) 
EBITDA dividerat med rörelseintäkter. 

Eget kapital per aktie 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 

dividerat med antalet aktier vid periodens slut exklusive 

eget innehav. 

Genomsnittligt antal stamaktier före 
utspädning 
Det genomsnittliga antalet utestående stamaktier, 

exklusive eget innehav.  

Genomsnittligt antal stamaktier efter 
utspädning 
Det genomsnittliga antalet stamaktier, exklusive eget 

innehav justerat för full konvertering av samtliga 

potentiella stamaktier inom konvertibellånet samt 

teckningsoptionsprogram.  

Genomsnittligt eget kapital 
Det  genomsnittliga egena kapitalet hänförligt till 

moderbolagets aktieägare per kvartal som beräknats 

från ingående och utgående balans per kvartal. 

Genomsnittliga totala tillgångar 
Totala tillgångar för de fyra senaste kvartalen dividerat 

med fyra. 

Justerad EBITDA 
EBITDA exklusive omstruktureringskostnader samt 

övriga jämförelsestörande poster. 

Justerad EBITDA-marginal (%) 
Justerad EBITDA dividerat med rörelseintäkter. 

Medelantal heltidsanställda 
Beräknas som snittet av antalet heltidsanställda vid årets 

ingång och periodens utgång.   

Operativt kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten och 

kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive 

företagsförvärv och avyttringar. 

Periodens resultat per stamaktie före 
utspädning 
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets 

aktieägare minskat med periodens andel av fastställd 

utdelning avseende preferensaktier dividerat med 

genomsnittligt antal stamaktier före utspädning. 

Periodens resultat per stamaktie efter 

utspädning 
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets 

aktieägare minskat med periodens andel av fastställd 

utdelning avseende preferensaktier samt räntekostnader 

efter skatt avseende konvertibellånet, dividerat med 

genomsnittligt antal stamaktier efter full konvertering. 

Räntebärande nettolåneskuld exklusive 
konvertibellån och pensionsförpliktelser 
Upplåning inklusive finansiell leasing med avdrag för 

likvida medel och räntebärande tillgångar.  

Räntebärande nettolåneskuld/EBITDA 
Räntebärande nettolåneskuld dividerat med EBITDA,  

tolv månader. 

Skuldsättningsgrad 
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån 

och pensionsförpliktelser dividerat med eget kapital 

inklusive innehav utan bestämmande inflytande. 

Soliditet (%) 
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande 

inflytande dividerat med balansomslutning.  

Totala rörelsekostnader 
Produktions-, försäljnings-, marknadsförings-, 

administrations- och produktutvecklingskostnader 

exklusive avskrivningar och nedskrivningar. 
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