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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Bisnode Business 
Information Group AB, 556681-5725, avger härmed årsre-
dovisning för 2015.

KONCERNENS VERKSAMHET
Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av affärsin-
formation med verksamhet i 17 länder. Bisnode har en 
lång historik av att leverera integrerad, kvalitetssäkrad och 
analyserad data för att hjälpa företag effektivisera sina af-
färsprocesser och fatta datadrivna beslut.

Bisnode hjälper företag att driva tillväxt genom att hitta 
och hantera företagens kunder genom hela kundlivscy-
keln. Genom sina starka lokala organisationer i 17 länder 
i Europa samt genom samarbetet med Dun&Bradstreet, 
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 analys av stora mängder data 
och utvecklar plattformar 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.

Koncernens organisation bygger på en uppdelning i sju af-
färsområden – Sverige, Norge, Finland, Danmark, Central 
Europe, DACH och Belgien – som täcker produktområ-
dena Marketing Solutions, Credit Solutions och Business 
Information Solutions, samt centrala stödfunktioner.

Bisnode bedriver verksamhet i 17 europeiska länder och 
har omkring 2 400 anställda. Bolaget är ägt till 70 procent 
av Ratos AB och till 30 procent av Bonnier Holding AB. 
Verkställande direktör Magnus Silfverberg utgör också 
ägare med en mindre aktiepost.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Koncernen redovisar en organisk tillväxt för 2015 om 
–0,1% (–0,2). Alla affärsområden förutom Sverige och Bel-
gien redovisade positiv organisk tillväxt. Partnerskapet till-
sammans med Dun & Bradstreet har medfört positiv till-
växt genomgående för alla geografiska marknader. 
Rörelsemarginalen (EBITA) för verksamhetsåret uppgick 
till 7,9% (8,5). Underliggande rörelsemarginal, justerad för 
engångskostnader, reavinster/förluster vid förvärv/avyttring 
samt förvärvsrelaterade kostnader, uppgick till 9,4% (9,9). 

Bisnode fortsatte under 2015 ett omfattande förändringsar-
bete för att stärka kärnverksamheten och modernisera kun-
derbjudandet. Under året rekryterades Magnus Silfverberg 
som ny VD.

FÖRVÄRV
• I januari förvärvades 100% av Octopus s.r.o. i Tjeckien 

vilka erbjuder kredittjänster till företag. Bolaget omsätter 
ca SEK 2,5 miljoner årligen

• I februari förvärvade Bisnode SSV i Tjeckien, en ink-
råmsöverlåtelse innefattande en klientdatabas samt till-
hörande varumärke

• I februari köpte Bisnode ut 19,6% av minoriteten i 
Bisnode Serbia d.o.o.

• I maj förvärvades återstående minoriteten i Bisnode Ser-
bia d.o.o. om 29,4%

• I juli förvärvade 100% av SN4 International Oy i Fin-
land vilka erbjuder marknadstjänster till kunder i Fin-
land och Sverige. Bolaget omsätter ca EUR 2,6 miljoner 
årligen och har 16 anställda

• I september förvärvade Bisnode kreditdatabasen DKS i 
Danmark, en inkråmsöverlåtelse som innefattar det tred-
je största kreditdatabasen i Danmark

• I oktober förvärvades verksamheten i AIS Nordic, vilka er-
bjuder tjänster inom fordonsdata i de nordiska länderna.

• I november förvärvades Bisnode tre bolag i Sydeuropa 
vilka erbjuder D&B kredittjänster. Förvärvet blir gällan-
de från januari 2016 och bolagen har en årlig omsätt-
ning om ca EUR 1,2 miljoner

FUSIONER OCH AVYTTRINGAR
• I januari avyttrade Bisnode verksamheten i Frankrike 

vilken i årsbokslutet 2014 klassificerades som avvecklad 
verksamhet samt tillgångar och skulder som innehas för 
försäljning

• I februari avyttrade Bisnode Credita AG vilket resultera-
de i en kapitalvinst om SEK 1,6 miljoner

• I maj likviderade Bisnode ett vilande bolag i England vil-
ket resulterade i en kapitalförlust om SEK 0,4 miljoner

• Under året har Bisnode fusionerat 20 bolag i länderna 
Belgien, Danmark, Tjeckien och Sverige

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
All affärsverksamhet inbegriper risker. Bisnodekoncernen 
arbetar löpande med att identifiera, mäta och hantera dessa 
risker. I de fall händelser ligger utom koncernens kontroll 
inriktas arbetet på att mildra eventuella negativa konse-
kvenser. Bisnodekoncernen är exponerad mot tre huvudka-
tegorier av risker: Omvärldsrisker, Verksamhetsrisker och 
Finansiella risker.

Omvärldsrisker
Makroekonomi
Efterfrågan på koncernens tjänster och produkter styrs i 
stor utsträckning av den ekonomiska utvecklingen i respek- 
tive verksamhetsland. Koncernens rörelserisker begränsas 
dock genom en god geografisk spridning med försäljning i 
17 länder, ett stort antal kunder och ett brett tjänste- och 
produktutbud.
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Lagstiftning
Den information som koncernen använder inhämtas i stor 
utsträckning från offentligt tillgängliga register. Verksam-
heten påverkas därför av de lagar och regler för offentlig in-
formation som finns i respektive land. Koncernen säkerställer 
löpande att förändrade lagar och förordningar efterlevs samt 
att koncernens datasäkerhetsrutiner hålls uppdaterade. En av 
Bisnodes viktigaste konkurrensfördelar är regelefterlevnad.

Konkurrens
Den ständigt pågående teknikutvecklingen leder till sänkta 
kostnader för inköp och leverans av digital information och 
därigenom minskade uppstartskostnader för nya aktörer 
som vill etablera sig på Bisnodes marknader. I förlängning-
en kan således tekniska framsteg leda till ökad konkurrens 
på marknaden.

För att möta konkurrensen från lågprisaktörer arbetar kon-
cernen aktivt med att utveckla ett mer segmenterat pro- 
duktsortiment och att, där det är möjligt, öka kundlojalite-
ten genom integrationslösningar där informationen görs 
tillgänglig direkt i kundens affärssystem.

Verksamhetsrisker
Produkt- och teknologiutveckling
Bisnodes lönsamhet på lång sikt är beroende av koncernens 
förmåga att framgångsrikt utveckla och sälja nya produkter 
och tjänster. Den långsiktiga utvecklingen beror även på 
förmågan att på ett effektivt sätt leverera produkterna till 
kunderna. 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 medarbe-
tarnas kunskaper, erfarenheter och prestationer. För att 
kunna behålla medarbetare samt rekrytera nya talanger ar-
betar koncernen aktivt med att erbjuda kompetensutveck- 
ling och konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

Cyberrisk
Kärnan i Bisnodes erbjudande är information som anskaf-
fas och förvaltas av Bisnode. Detta ställer höga krav på att 
Bisnode kan garantera säkerhet och åtkomst till den lagra-
de informationen och skydda den från utomståendes på-
verkan eller fel i IT-miljön. Bisnode har ett ansvar att data 
som förvaltas inte förloras, korrumperas eller görs till-
gänglig 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 informatio-
nen och förvalta den i skyddade databaser för att säkerställa 
att inga obehöriga personer har tillgång till informationen. 

Finansiella risker
Koncernen är genom sin hantering av finansiella instru-
ment exponerad för olika finansiella risker. Dessa risker om- 
fattar huvudsakligen valutarisk, ränterisk, kreditrisk och lik-
viditetsrisk. Koncernen har en betydande belåning som del 
av sin finansiella struktur och är beroende av externa lån vil-
ket alltid är förknippat med risker. För detaljerad information 
om finansiella risker och finansiell riskhantering, se not 3.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
Försäljningsintäkter och resultat
• Försäljningsintäkterna för året ökade med 0,9 procent 

till SEK 3 535 miljoner (3 502)
• Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till SEK 280 miljoner 

(298), motsvarande en rörelsemarginal om 7,9 procent (8,5)
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till  SEK 247 miljoner 

(244). Avskrivningar och nedskrivningar av övervärden 
hänförliga till förvärv uppgick till SEK 32 miljoner (54)

• Finansnetto uppgick till SEK –46 miljoner (–280), varav 
SEK 56 miljoner (–52) avser valutakursdifferenser

• Inkomstskatt för perioden uppgick till SEK –54 miljo-
ner (–26). Årets resultat för perioden uppgick till SEK 
147 miljoner (–145)

 
Kassaflöde och investeringar
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

SEK 284 miljoner (239)
• Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 

SEK 269 miljoner (121), varav investeringar uppgick till 
SEK 175 miljoner (158) vilka huvudsakligen är hänför-
ligt till immateriella anläggningstillgångar. Förvärv och 
avyttring av bolag uppgick till SEK –95 miljoner (35)

• Förvärvet av minoritet om SEK –4 miljoner avser köpet 
av 49% i Bisnode Serbien

Finansiell ställning
I en jämförelse med föregående år visar att koncernens net-
toskuld minskade med SEK 78 miljoner till SEK 2 005 
miljoner medan likvida medel minskade med SEK 3 miljo-
ner till SEK 245 miljoner. Därutöver har koncernen en 
checkräkningskredit på SEK 100 miljoner och en lånefacili-
tet om SEK 400 miljoner, varav SEK 209 miljoner var ut-
nyttjat på balansdagen.

Personal
Antalet anställda den 31 December 2015 var 2 308 perso-
ner (2 442) vilket exkluderar personal i avvecklad verksam- 
het. Försäljningen av Credita AG minskade antalet anställ-
da med 16, genomförda förvärv under året ökade antalet 
anställda med 16. Medelantalet anställda under året upp-
gick till 2 394 (2 478).

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS UTGÅNG
Som en följd av det strategiarbete som genomfördes under 
fjärde kvartalet 2015 och som implementeras under första 
kvartalet 2016 har Bisnode förändrat hur bolaget framgent 
redovisar sina operativa segment. Verksamheten kommer 
även fortsättningsvis att delas upp i geografiska regioner 
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med förändringen att region Norge, Danmark, Finland, 
Central Europe och Belgien slås samman och bildar International 
Markets. Den nya segmentsindelningen ser ut som följer:
 
Region Sverige omfattar Sverige.

Region DACH omfattar Tyskland, Österrike och Schweiz.

Region International Markets omfattar Norge, Danmark, 
Finland, Estland, Kroatien, Polen, Slovakien, Slovenien, 
Tjeckien, Bosnien, Serbien, Ungern och Belgien.

Koncernledningens sammansättning har från 1 januari 2016 
anpassats till koncernens nya regionstruktur. Koncernledningen 
har minskats till 11 personer.

FRAMTIDA UTVECKLING
Bisnode är pionjärer inom Smart Data vilket skapar förut-
sättningar för Bisnodes kunder att ta smarta beslut. Bisno-
des vision är att förbli den ledande leverantören av digital 
affärsinformation i Europa. Koncernens kommande treårs-
plan bygger på att skapa en koncerngemensam produkt-
plattform för krediterbjudandet, utveckla marknadserbju-
dandet, förbättra koncernens lönsamhet och säkerställa rätt 
kompetenser samt skapa en gemensam innovativ kultur.

MODERBOLAGET
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till SEK –21 miljo-
ner (–9). Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK
–15 miljoner (–155). Moderbolaget har inte gjort några 
materiella investeringar under året.

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

REDOVISNINGSPRINCIPER
Bisnodekoncernen tillämpar rapportering enligt Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS). För ytterligare 
information se not 2.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK):

Balanserat resultat 2 093 237 850

Årets resultat –7 060 100

Totalt 2 086 177 750

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmed-
len disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas –

I ny räkning överföres 2 086 177 750

Totalt 2 086 177 750
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i MSEK Not 2015 2014

Försäljningsintäkter 3 534,7 3 501,6

Aktiverat arbete för egen räkning 75,5 55,3

Övriga rörelseintäkter 6 29,7 16,7

Summa rörelseintäkter 3 640,0 3 573,7

Varor och tjänster –858,5 –839,0

Personalkostnader 9, 10 –1 706,9 –1 700,7

Avskrivningar och nedskrivningar 17, 18 –187,1 –168,9

Övriga kostnader 12 –640,3 –621,1

Summa rörelsekostnader –3 392,9 –3 329,7

Rörelseresultat 247,1 243,9

Finansiella intäkter 14 3,1 2,6

Finansiella kostnader 15 –105,6 –229,9

Valukakursvinster och förluster på finansiella aktiviteter 56,1 –52,4

Finansnetto –46,5 –279,7

Resultat före skatt 200,7 –35,8

Inkomstskatt 16 –53,7 –26,0

Årets resultat för kvarvarande verksamhet 146,9 –61,8

Avvecklad verksamhet

Årets resultat för avvecklad verksamhet 24 – –83,0

Årets resultat 146,9 –144,8

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 146,9 –144,6

Innehav utan bestämmande inflytande –0,1 –0,2

Aktieinformation före och efter utspädning:

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, SEK 36 1,2 –0,5

Resultat per aktie, SEK 1,2 –1,2

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Belopp i MSEK Not 2015 2014

Årets resultat 146,9 –144,8

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen: 

    Omvärdering av förmånsbestämda pensioner netto –7,8 –84,4

    Skatt hänförlig till poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen 1,4 21,5

–6,4 –62,9

Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:

    Kassaflödessäkringar –0,9 –11,5

    Valutakursdifferenser –108,5 130,7

    Skatt hänförlig till poster som senare kan komma omklassificeras till resultaträkningen 0,2 2,5

–109,2 121,7

Summa övrigt totalresultat –115,6 58,8

Årets totalresultat 31,3 –85,9

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 31,2 –86,2

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,3
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i MSEK Not 2015–12–31 2014–12–31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 17 4 341,6 4 350,6

Materiella anläggningstillgångar 18 125,0 148,4

Finansiella tillgångar som kan säljas 19 1,1 2,3

Uppskjutna skattefordringar 20 117,8 129,0

Övriga långfristiga fordringar 22 4,4 16,9

Summa anläggningstillgångar 4 589,9 4 647,1

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 22 577,4 564,9

Aktuella skattefordringar 32,5 36,8

Övriga kortfristiga fordringar 22 141,9 115,3

Likvida medel 23 245,1 248,1

Tillgångar som innehas för försäljning 24 – 99,4

Summa omsättningstillgångar 996,9 1 064,5

SUMMA TILLGÅNGAR 5 586,8 5 711,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 35 482,4 482,4

Övrigt tillskjutet kapital 3 297,8 3 297,8

Reserver 30 –122,8 –13,6

Balanserad vinst inklusive årets resultat –1 683,1 –1 885,2

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 974,2 1 881,4

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,3

Summa eget kapital 1 974,3 1 881,7

Långfristiga skulder

Upplåning 25 1 422,3 1 627,3

Derivatinstrument 29 24,2 –

Pensionsförpliktelser 26 358,3 345,5

Övriga avsättningar 27 56,6 66,5

Uppskjutna skatteskulder 20 120,9 124,4

Övriga långfristiga skulder 25 11,8 6,3

Summa långfristiga skulder 1 994,2 2 170,0

Kortfristiga skulder

Upplåning 25 357,1 276,5

Derivatinstrument 29 – 23,4

Aktuella skatteskulder 71,6 83,8

Övriga avsättningar 27 54,7 60,7

Leverantörsskulder och andra skulder 28 1 134,9 1 116,2

Skulder avseende tillgångar som innehas för försäljning 24 – 99,4

Summa kortfristiga skulder 1 618,3 1 660,0

Summa skulder 3 612,5 3 830,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 586,8 5 711,6
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i MSEK
Aktie–
kapital

Övrigt
tillskjutet

kapital Reserver

Balanserad
vinst inkl.

årets
resultat Totalt

Innehav utan
bestämmande

inflytande

Summa
eget

kapital

Ingående balans per 1 jan 2014 482,4 1 763,1 –134,7 –1 566,7 544,2 19,9 564,1

Årets totalresultat 121,1 –207,5 –86,2 0,3 –85,9

Kvittningsemission 1 534,7 1 534,7 1 534,7

Förvärv/avyttring av innehav utan 
bestämmande inflytande –111,0 –111,0 –19,8 –130,8

Summa transaktioner med aktieägare – 1 534,7 – –111,0 1 423,6 –19,8 1 403,8

Utgående balans per 31 dec 2014 482,4 3 297,8 –13,6 –1 885,2 1 881,4 0,3 1 881,7

Ingående balans per 1 jan 2015 482,4 3 297,8 –13,6 –1 885,2 1 881,4 0,3 1 881,7

Årets totalresultat –109,2 140,4 31,2 0,1 31,3

Aktieägartillskott 65,2 65,2 – 65,2

Förvärv/avyttring av innehav 
utan bestämmande inflytande –3,6 –3,6 –0,2 –3,7

Utdelning till innehav utan 
bestämmande inflytande – –0,1 –0,1

Summa transaktioner med aktieägare – – – 61,6 61,6 –0,2 61,3

Utgående balans per 31 dec 2015 482,4 3 297,8 –122,8 –1 683,2 1 974,2 0,1 1 974,3
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i MSEK Not 2015 2014

Kassaflöde för den kvarvarande löpande verksamheten 37

Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet 200,7 –35,8

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 131,6 319,3

Betald skatt –53,7 –33,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 278,6 250,4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

    Ökning (-)/Minskning (+) av varulager –0,3 0,1

    Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar –55,3 8,3

    Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder 29,5 24,9

    Ökning (+)/Minskning (-) av övriga korta skulder 31,4 –44,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital 283,9 239,3

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag 38 –128,5 –60,0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 17 –79,2 –31,2

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 18 –20,5 –40,7

Internt utvecklade anläggningstillgångar 17 –75,3 –85,9

Avyttring av dotterföretag 39 33,9 95,2

Försäljning av andra finansiella anläggningstillgångar – 0,4

Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,9 1,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten –268,9 –120,6

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 229,9 2 085,1

Amortering av lån –304,8 –2 073,5

Optionspremier 1,5 –

Nyemission innehav utan bestämmande inflytande – –2,9

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande –3,8 –62,6

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande –0,1 –

Erhållna aktieägartillskott 65,2 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –12,2 –53,9

Årets kassaflöde från kvarvarande verksamhet 2,9 64,7

Kassaflöde från avvecklad verksamhet

Kassaflöde från den löpande verksamheten – –23,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten – –18,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –

Årets kassaflöde från avvecklad verksamhet – –41,8

Årets kassflöde 2,9 22,9

Likvida medel vid årets början 248,1 228,5

Kursdifferens i likvida medel –5,9 13,8

Tillgångar som innehas för försäljning – –17,2

Likvida medel vid årets slut 245,1 248,1
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i MSEK Not 2015 2014

Försäljningsintäkter – –

Summa rörelseintäkter – –

Personalkostnader 11 –16,5 –7,2

Övriga externa kostnader 12 –4,9 –1,5

Summa rörelsekostnader –21,4 –12,2

Rörelseresultat –21,4 –8,7

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 13 – –25,0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 1,4 0,6

Räntekostnader och liknande resultatposter 15 –1,5 –110,5

Valutakursvinster och förluster på finansiella aktiviteter 7,0 –11,8

Summa resultat från finansiella poster 6,8 –146,8

Resultat efter finansiella poster –14,6 –155,5

Skatt på årets resultat 16 7,6 7,2

Årets resultat –7,1 –148,3

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Belopp i MSEK Not 2015 2014

Årets resultat –7,1 –148,3

Övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat –7,1 –148,3
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i MSEK Not 2015–12–31 2014–12–31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 21 2 880,7 2 815,5

Fordringar hos koncernföretag – –

Uppskjuten skattefordran 15,5 11,7

Summa anläggningstillgångar 2 896,2 2 827,3

Omsättningstillgångar 

Fordringar hos koncernföretag 77,4 129,5

Övriga fordringar 0,2 2,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,9 1,1

Summa kortfristiga fordringar 78,5 133,5

Kassa och bank – –

Summa omsättningstillgångar 78,5 133,5

SUMMA TILLGÅNGAR 2 974,7 2 960,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 35 482,4 482,4

Reservfond – –

Fritt eget kapital 

Överkursfond 3 297,8 3 297,8

Balanserat resultat –1 204,6 –1 121,4

Årets resultat –7,1 –148,3

Summa eget kapital 2 568,5 2 510,5

Avsättningar

Övriga avsättningar – –

Summa avsättningar – –

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 25 392,5 437,6

Övriga finansiella skulder 25 5,8 4,6

Summa långfristiga skulder 398,3 442,2

Kortfristiga skulder 28

Leverantörsskulder 0,4 0,1

Skulder till koncernföretag – –

Övriga skulder 2,0 3,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5,5 4,8

Summa kortfristiga skulder 7,8 8,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 974,7 2 960,9

Ställda säkerheter 34 2 880,7 2 815,6

Ansvarsförbindelser 34 1 695,7 1 925,2
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i MSEK
Aktie-

kapital Reservfond
Överkurs-

fond

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat

Summa 
totalt 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2014 482,4 40,0 601,7 1 124,0

Omklassificering* – –40,0 1 763,1 –1 723,1 –

Justerad balans per 1 januari 2014 482,4 – 1 763,1 –1 121,4 1 124,0

Årets totalresultat –148,3 –148,3

Kvittningsemission 1 534,7 1 534,7

Utgående balans per 31 december 2014 482,4 – 3 297,8 –1 269,7 2 510,5

* Omklassificering av ingående balans har skett efter att årsredovisning 2014 har lämnats.

Ingående balans per 1 januari 2015 482,4 – 3 297,8 –1 269,7 2 510,5

Årets totalresultat –7,1 –7,1

Aktieägartillskott – – – 65,2 65,2

Utgående balans per 31 december 2015 482,4 – 3 297,8 –1 211,6 2 568,5

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i MSEK Not 2015 2014

Resultat före skatt före skatt 37 –14,6 –155,5

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 37 –7,3 145,7

Betald skatt 4,8 –6,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten –17,2 –16,0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

    Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar –46,3 –1,0

    Ökning (+)/Minskning (-) av övriga korta skulder 1,5 2,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten –61,9 –15,0

Investeringsverksamheten

Investering, aktier i dotterbolag –65,2 –150,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –65,2 –150,0

Finansieringsverksamheten

Syntetiska optiner 1,5 –2,9

Förändring koncernmellanhavanden 60,4 124,0

Erhållna/lämnade koncernbidrag – 43,9

Erhållna aktieägartillskott 65,2 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 127,1 165,0

Årets kassaflöde från kvarvarande verksamhet – –

Årets kassflöde

Likvida medel vid årets början – –

Kursdifferens i likvida medel – –

Tillgångar som innehas för försäljning

Likvida medel vid årets slut – –
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

NOT 1 – ALLMÄN INFORMATION

Bisnode Business Information Group AB, med organisationsnum-
mer 556681-5725, är ett dotterföretag till Ratos AB, 556008-3585. 
Bisnodekoncernen är en av Europas ledande leverantörer av digital 
affärsinformation med ett komplett utbud av onlinetjänster inom 
marknads-, kredit- och affärsinformation. Koncernen är verksam i 
17 länder.

Bisnode Business Information Group AB är ett publikt svenskt ak-
tiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Ro-
senborgsgatan 4–6, 169 93 Solna.

Koncernredovisningen har godkänts av styrelsen och verkställande 
direktören för offentliggörande den 1 april 2016 och kommer att 
föreläggas årsstämman 2016 för fastställande.

NOT 2 – SAMMANFATTNING AV VIKTIGA 
 REDOVISNINGSPRINCIPER

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer är 
oförändrade från föregående år, om inte annat anges.

2.1 GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU 
samt i enlighet med RFR 1, Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner, och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen 
har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad 
beträffar derivatinstrument som värderas till verkligt värde.

Alla belopp är i miljontals svenska kronor (MSEK), om inget 
annat anges.

2.2 NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SOM 
TILLÄMPAS AV KONCERNEN 
Följande standarder tillämpas av koncernen för första gången för 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2015:

• Årliga förbättringar av IFRS standarder, 
 förbättringscykeln 2011–2013
• IFRIC 21 Avgifter

Ovanstående ändringar tydliggör endast existerande krav och till-
lämpningen av dessa förändringar har inte haft någon inverkan på 
koncernens redovisnignsprinciper eller upplysningar för det aktu-
ella räkenskapsåret eller föregående räkenskapsår och förväntas 
inte heller ha någon inverkan på kommande perioder. 

2.3 STANDARDER SOM ÄNNU INTE TRÄTT I KRAFT OCH SOM 
INTE TILLÄMPAS AV KONCERNEN 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskaps-
år som börjar efter 1 januari 2015 och har inte tillämpats vid 
upprättandet av denna finansiella rapport.

IFRS 9 ”Finansiella instrument”
IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finan-
siella tillgångar och skulder och inför nya regler för säkringsredo-
visning. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. 
Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och 
värdering av finansiella instrument och introducerar en ny ned-
skrivningsmodell.

Efter de ändringar som antogs av IASB i juli 2014 förväntar sig kon-
cernen inte längre någon inverkan på klassificeringen, värderingen 
eller redovisningen av koncernens finansiella tillgångar och skulder. 

Även om koncernen ännu inte gjort en detaljerad utvärdering av 
de skuldinstrument som för närvarande klassificeras som finansiel-
la tillgångar som kan säljas, tycks de uppfylla villkoren för att vär-
deras till verkligt värde över övrigt totalresultat baserat på företa-
gets affärsmodell för dessa tillgångar. Därför kommer 
redovisningen av dessa tillgångar inte att förändras. Koncernens 
redovisning av finansiella skulder kommer inte heller att ändras, 
då de nya kraven endast påverkar redovisningen av finansiella 
skulder som redovisas till verkligt värde över resultaträkningen och 
koncernen inte har några skulder av det slaget. De nya säkringsre-
dovisningsreglerna i IFRS 9 är mer förenliga med företagets risk-
hantering i praktiken. Generellt sett kommer det bli lättare att till-
lämpa säkringsredovisning eftersom standarden inför en mer 
principbaserad ansats för säkringsredovisningen. Den nya standar-
den inför även utökade upplysningskrav och förändringar i pre-
sentationen. Den nya modellen för beräkning av kreditförlustre-
serv utgår från förväntade kreditförluster vilket kan medföra 
tidigare redovisning av kreditförluster. Koncernen har ännu inte 
utvärderat hur koncernens säkringsredovisning och reserveringar 
för kreditförluster kommer att påverkas av de nya reglerna.  
Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 
2018. Tidigare tillämpning är tillåten. Koncernen har ännu inte 
utvärderat effekterna av införandet av standarden.

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” 
IFRS 15 är den nya standarden för intäktsredovisning. IFRS 15 
ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 
bygger på principen att intäkter redovisas när kunden erhåller 
kontroll över den försålda varan eller tjänsten – en princip som er-
sätter den tidigare principen att intäkter redovisas när risker och 
förmåner övergått till köparen. Ett företag kan välja mellan ”full 
retroaktivitet” eller framåtriktad tillämpning med ytterligare upp-
lysningar. Ledningen har utvärderat effekten av den nya standar-
den och har gjort en detaljerad granskning av standardens påver-
kan på koncernen. Granskningen har identifierat paketerade 
erbjudanden innehållande flera prestationsåtaganden som måste 
separeras. Detta resulterar i en begränsad förskjutning av intäkter-
na om ca 1% framåt i tiden jämfört med nuvarande standarder.  

Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 
2018 och tillämpas retroaktivt för varje tidigare period som pre-
senteras, med reservation för vissa praktiska lösningar.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har 
trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 



BISNODE BUSINESS INFORMATION GROUP AB – REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

13

2.4 KONCERNREDOVISNING
(a) Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) över vil-
ka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar 
ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning 
från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastning-
en genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i kon-
cernredovisningen från och med den dag då det bestämmande infly-
tandet överförs till koncernen. De 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 valutainstrument som identifierats som säk-
ringar av sådana investeringar, i övrigt totalresultat. Vid avyttring av 
en utlandsverksamhet redovisas sådana kursdifferenser i resultaträk-
ningen som en del av realisationsvinsten/-förlusten.

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

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseför-
värv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verk-
ligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de eventuella aktier som 
emitterats 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 rörelse-
förvärv 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 proportionella an-
del i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifier-
bara nettotillgångar.

Det belopp varmed köpeskilling överstiger verkligt värde på koncer-
nens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som 
goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade 
dotterföretagets nettotillgångar redovisas mellanskillnaden direkt i re-
sultaträkningen bland övriga rörelseintäkter.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vin-
ster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisnings-
principerna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

(b) Intresseföretag 
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande 
men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktie-
innehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. Innehav  
i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värde-
ras inledningsvis till anskaffningsvärde och det redovisade värdet 
ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av in-
tresseföretagets vinst eller förlust efter förvärvstidpunkten. Koncer-
nens redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar 
goodwill som identifieras vid förvärvet.

(c) Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande
Koncernen behandlar transaktioner med innehavare utan bestäm-
mande inflytande som transaktioner med koncernens aktieägare. 
Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovi-
sas skillnaden mellan erlagd köpeskilling och den faktiska förvär-
vade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets nettotill-
gångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till 
innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget 
kapital.

När koncernen inte längre har ett bestämmande eller betydande
inflytande, omvärderas varje kvarvarande innehav till verkligt vär-
de och ändringen i redovisat värde redovisas i resultaträkningen. 
Det verkliga värdet används som det första redovisade värdet och 
utgör grund för den fortsatta redovisningen av det kvarvarande 
innehavet som intresseföretag, joint venture eller finansiell till-
gång. Alla belopp avseende den avyttrade enheten som tidigare re-
dovisats 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.

2.5 SEGMENTRAPPORTERING 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande 
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den 
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning 
av rörelsesegmentens resultat. I Bisnode har denna funktion 
identifierats som koncernens verkställande direktör.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje 
balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde 
skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens 
redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i 
resultaträkningen.

2.6 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA
(a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i 
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska 
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 
valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor, som är 
moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.

(b) 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 säkringsredovisning av kassaflöden eller 
av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i övrigt 
totalresultat.

Omräkningsdifferenser för icke-monetära finansiella tillgångar och 
skulder, såsom aktier som värderas till verkligt värde via resultaträk-
ningen, redovisas i resultaträkningen som en del av verkligt 
värde-vinst/-förlust. Omräkningsdifferenser för icke-monetära 
finansiella tillgångar såsom aktier som klassificeras som finansiella 
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tillgångar som kan säljas, förs till reserven för tillgångar som kan 
säljas, vilken ingår i övrigt totalresultat.

c) Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka ing-
et har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en an-
nan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens 
rapportvaluta enligt följande:
(i) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna om-
räknas till balansdagens kurs,
(ii) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna om-
räknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga 
kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten 
av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas in-
täkter och kostnader till transaktionsdagens kurs), och
(iii) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalre-
sultat.

2.7 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
(a) Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet översti-
ger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dot-
terföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället.
Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella 
anläggningstillgångar. Goodwill testas årligen för att identifiera 
eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade nedskrivningar. 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 enhe-
ter utgörs av koncernens sju affärsområden.

(b) Varumärken
Koncernens varumärken har en begränsad nyttjandeperiod och re-
dovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
ningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela anskaffningskost-
naden över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden uppgår till 20 år.

(c) Databaser
Databaser redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt över den 
bedömda nyttjandeperioden vilken uppgår till mellan 5 och 10 år.

(d) Kundrelationer
Aktiverade kundrelationer avser endast sådana som utgjort del av 
ett rörelseförvärv. Kundrelationerna har värderats med hjälp av resi-
dualkassaflödesmetoden och skrivs av linjärt över tillgångens be-
dömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden har beräknats utifrån 
kundernas genomsnittliga förnyelsegrad i respektive bolag och ger 
avskrivningstider på mellan 4 och 20 år.

(e) Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar avser huvudsakligen affärssystem 
och pågående utvecklingsarbeten. Interna utvecklingsprojekt akti-
veras om investeringen uppfyller kraven för immateriella tillgångar 
och ger avskrivningstider på mellan 4 och 20 år.

2.8 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar. Tillkommande utgifter läggs till till-
gångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, be-

roende 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 anskaff-
ningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av 
reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträk-
ningen under den period de uppkommer.

Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra tillgångar, 
för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade res-
tvärdet, görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperio-
den, enligt följande:

Byggnader   25–50 år
Datorer   2–5 år
Kontorsinventarier  5–10 år
Markanläggningar  15–20 år
Servrar   5–10 år
Övriga inventarier  5–20 år

2.9 NEDSKRIVNINGAR
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av 
utan nedskrivningsprövas årligen.

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning 
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning 
görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger 
dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en till-
gångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, grupperas 
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara 
kassaflöden (kassagenererande enheter).

2.10 FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Klassificering
Koncernens finansiella tillgångar klassificeras i följande kategorier: 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen, lånefordringar och kundfordringar och finansiella tillgång-
ar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte in-
strumenten förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av 
instrumenten vid den första redovisningen och omprövar detta be-
slut vid varje rapporteringstillfälle.

(a) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finan-
siell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvud-
sakligen i syfte att säljas inom kort. Derivat klassificeras som att de 
innehas för handel om de inte är identifierade som säkringar. Till-
gångar i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar om 
de förväntas bli reglerade inom tolv månader, annars klassificeras 
de som anläggningstillgångar. Under räkenskapsåret har koncernen 
inte haft några tillgångar tillhörande denna kategori.

(b) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som 
inte noteras på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när 
koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till en 
kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår i 
omsättningstillgångar, med undantag för poster med förfallodag 
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anlägg-
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ningstillgångar. I denna kategori ingår, Kundfordringar och andra 
fordringar i balansräkningen.

(c) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat 
och där tillgångarna identifierats som att de kan säljas eller inte har 
klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggnings-
tillgångar om ledningen inte har för avsikt att avyttra tillgången 
inom 12 månader efter rapportperiodens slut.

Redovisning och värdering 
Finansiella tillgångar som kan säljas är icke-derivata tillgångar som 
antingen har identifierats som att de kan säljas eller inte har klassif-
icerats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgång-
ar om ledningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 
månader efter balansdagen.

Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärs-
dagen– det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja 
tillgången. Finansiella instrument värderas inledningsvis till verkligt 
värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella till-
gångar som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga 
transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella in-
strument tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassa-
flöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen 
har överfört i stort sett alla risker och fördelar som är förknippade 
med äganderätten. Finansiella tillgångar som kan säljas och finan-
siella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen re-
dovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde.

Realiserade och orealiserade vinster och förluster till följd av för-
ändringar i verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen ingår i finansnet-
tot i resultaträkningen i den period de uppstår. Orealiserade vinster 
och förluster till följd av förändringar i verkligt värde för instru-
ment som klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas re-
dovisas i övrigt totalresultat. När nedskrivningsbehov föreligger för 
dessa tillgångar eller då de avyttras, förs ackumulerade justeringar 
av verkligt värde till resultaträkningen såsom intäkter från finansiel-
la instrument.

Verkligt värde för noterade placeringar baseras på aktuella köpkur-
ser. Om marknaden för en viss finansiell tillgång inte är aktiv (samt 
för onoterade värdepapper), fastställer koncernen verkligt värde ge-
nom att tillämpa värderingstekniker. Därvid används information 
avseende nyligen gjorda transaktioner på armlängds avstånd, andra 
instrument som är i stor sett likvärdiga, analys av diskonterade kas-
saflöden och optionsvärderingsmodeller som förfinats för att åter-
spegla utfärdarens speciella förhållanden.

Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva be-
vis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång el-
ler en grupp av finansiella tillgångar. Om sådant bevis föreligger för 
finansiella tillgångar som kan säljas, tas den ackumulerade förlus-
ten– beräknad som skillnaden mellan anskaffningsvärdet och aktu-
ellt verkligt värde, med avdrag för eventuella tidigare nedskrivning-
ar som redovisats i resultaträkningen – bort från eget kapital och 
redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningar av egetkapitalinstru-
ment, som redovisats i resultaträkningen, återförs inte över resulta-
träkningen.

2.11 DERIVATINSTRUMENT OCH SÄKRINGSÅTGÄRDER
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen 
och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande 
omvärderingar. Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som 
uppkommer vid omvärdering beror på om derivatet identifieras 
som ett säkringsinstrument, och, om så är fallet, karaktären hos 
den post som säkrats. Koncernen identifierar derivat som antingen:
(1) en säkring av verkligt värde av en identifierad tillgång eller  
skuld eller ett bindande åtagande (verkligt värde-säkring); (2) en 
säkring av en mycket sannolik prognostiserad transaktion (kassaflö-
dessäkring); eller (3) en säkring av en nettoinvestering i en ut-
landsverksamhet. Koncernen har endast kassaflödersäkkring.

Då transaktionen ingås, dokumenterar koncernen förhållandet mel-
lan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även målet 
för riskhanteringen och strategin för att vidta olika säkringsåtgärder. 
Koncernen dokumenterar också sin bedömning, både vid säkring-
ens början och löpande, av huruvida de derivatinstrument som an-
vänds i säkringstransaktioner är effektiva när det gäller att utjämna 
förändringar i verkligt värde eller kassaflöde för säkrade poster.

Kassaflödessäkring
Den effektiva delen av förändringar i beaktat värde på derivatin-
strument som identifierat som kassaflödessäkring och som uppfyl-
ler villkoren för säkringsredovisning, redovisas i övrigt totalresultat. 
Den vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen re-
dovisas omedelbart i resultaträkningen bland finansiella intäkter el-
ler kostnader.

Ackumulerade belopp i eget kapital återförs till resultaträkningen i 
de perioder då den säkrade posten påverkar resultatet.

När ett säkringsinstrument löper ut eller säljs eller när säkringen 
inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning och ackumu-
lerade vinster eller förluster avseende säkringen finns i eget kapital, 
kvarstår dessa vinster/förluster i eget kapital och resultatförs samti-
digt som den prognostiserade transaktionen slutligen redovisas i re-
sultaträkningen. När en prognostiserad transaktion inte längre för-
väntas ske, överförs den ackumulerade vinst eller förlust som 
redovisats i eget kapital omedelbart till resultaträkningen.

2.12 VARULAGER
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas genom 
tilllämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och innefattar 
alla kostnader för inköp, tillverkning och för att bringa varorna till 
deras aktuella plats och skick. Lånekostnader ingår inte. Nettoför-
säljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande 
verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigstäl-
lande och uppskattade kostnader som är nödvändiga för att åstad-
komma en försäljning.

2.13 KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar värderas till verkligt värde där eventuell reservering 
för osäkra fordringar har beaktats. En reservering för osäkra ford-
ringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte 
kommer att kunna erhålla värdet av utestående kundfordringar.
Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redo-
visade värde och den förväntade framtida betalningen. Det reserve-
rade beloppet redovisas i resultaträkningen bland övriga kostnader.
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2.14 LIKVIDA MEDEL
Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden samt 
eventuella kortfristiga placeringar. Kortfristiga placeringar utgörs av 
värdepapper som vid anskaffningstidpunkten har en kortare löptid 
än tre månader.

2.15 UPPLÅNING
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp 
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet re-
dovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämp-
ning av effektivräntemetoden.

Upplåning som förväntas återbetalas inom 12 månader efter ba-
lansdagen klassificeras som kortfristiga skulder.

2.16 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt.  Skatt 
redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redo-
visas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovi-
sas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden, på alla 
temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga vär-
det på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncern-
redovisningen. Om emellertid den uppskjutna skatten uppstår till 
följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av  en till-
gång eller skuld som inte är ett företagsförvärv och som, vid tidpunk-
ten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt re-
sultat, redovisas den inte. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning 
av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats per balans-
dagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefor-
dran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är sanno-
likt att dessa kommer att kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga 
överskott. Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det 
finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skat-
teskulder och när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet.

Temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag och in-
tresseföretag där tidpunkten för återföring av den temporära skillna-
den kan styras av koncernen och som inte förväntas bli återförda 
inom överskådlig framtid beaktas inte.

2.17 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
(a) Pensionsförpliktelser
Koncernföretagen har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna fi-
nansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag eller för-
valtaradministrerade fonder, enligt periodiska aktuariella beräk-
ningar. Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda 
pensionsplaner.

För avgiftsbestämda pensionsplaner har inte koncernen några rätts-
liga 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 inneva-
rande eller tidigare perioder.

En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan som anger ett 
belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensione-
ring, vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänst-
göringstid och lön.

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbe-
stämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda för-
pliktelsen på balansdagen minus verkligt värde på förvaltningstill-
gångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas 
årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den s.k. projec-
ted unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förplik-
telsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassa-
flöden med användning av räntesatsen för förstklassiga företags- 
obligationer 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 statsobligationer.

Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade jus-
teringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt 
totalresultat under den period då de uppstår.

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas 
direkt i resultaträkningen.

(b) 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 förplik-
tad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan 
utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid 
uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att upp-
muntra till frivillig avgång från anställning.

(c) Vinstandels- och bonusplaner
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus och vinstan-
delar, 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 förplik-
telse på grund av tidigare praxis.

2.18 AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för tilläggsköpeskillingar, omstruktureringskostnader, 
rättsliga krav mm redovisas när koncernen har en befintlig legal el-
ler 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 rörelseförluster.

2.19 INTÄKTSREDOVISNING
Försäljningsintäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhål-
lits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncer- 
nens löpande verksamhet exklusive mervärdesskatt och rabatter 
samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Intäkter redo- 
visas enligt följande:

(a) Katalogverksamheter
Intäkter från katalogverksamheter redovisas då katalogen distribueras.

(b) Onlineintäkter
Onlineintäkter periodiseras över den avtalsperiod som kontraktet 
avser alternativt efter kundens förbrukning.

(c) Royaltyintäkter
Intäkter från royalty periodiseras i enlighet med den aktuella över-
enskommelsens ekonomiska innebörd.
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(d) Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har 
fastställts.

 2.20 LEASING
Leasing av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt bär 
samma risker och åtnjuter samma förmåner som vid direkt ägande 
klassificeras som finansiell leasing. Den leasade tillgången redovisas 
som anläggningstillgång och motsvarande finansiell skuld redovisas 
under posten upplåning. Det initiala värdet på båda dessa poster 
utgör det lägsta av tillgångarnas verkliga värde och nuvärdet av mi-
nimileaseavgifterna. Framtida leasebetalningar fördelas mellan 
amortering av skulden och finansiella kostnader, så att varje redo-
visningsperiod belastas med ett räntebelopp som motsvarar en fast 
räntesats på den under respektive period redovisade skulden. Den 
leasade tillgången skrivs av enligt samma principer som gäller övri-
ga tillgångar av samma slag. Råder osäkerhet om tillgången kom-
mer att övertas vid leasingperiodens utgång skrivs tillgången av över 
leasingperioden om denna är kortare än den nyttjandeperiod som 
gäller för övriga tillgångar av samma slag.

Leasing av tillgångar där risker och fördelar med ägandet i allt vä-
sentligt kvarstår hos uthyraren klassificeras som operationell lea-
sing. Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

2.21 UTDELNING
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i kon-
cernens finansiella rapporter i den period då utdelningen fastställs 
av moderbolagets aktieägare.

2.22 AVVECKLADE VERKSAMHETER 
Verksamheter som under innehavstiden antingen har utgjort en 
självständig väsentlig rörelsegren eller som bedrivits inom ett geo- 
grafiskt område och som har avyttrats eller innehas för försäljning 
redovisas i enlighet med IFRS 5, Anläggningstillgångar som inne- 
has för försäljning och avvecklade verksamheter. Enligt standarden 
skall samtliga intäkter och kostnader hänförliga till den berörda rö-
relsegrenen eller verksamheten redovisas på separat rad i koncernre-
sultaträkningen. Även i kassaflödesanalysen görs en uppdelning 
mellan kvarvarande och avvecklade verksamheter. Jämförelseperio-
dens siffror räknas om på motsvarande sätt.

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

2.24 MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 
MModerbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med årsre-
do- visningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Rekommen-
datio- nen innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den 
juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och 
uttalan- den så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovis-
ningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskatt- ning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg 
som skall göras från IFRS. Andelar i dotterföretag redovisas till an-
skaff- ningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Moderbolagets redovisningsprinciper överensstämmer i allt väsent-
ligt med koncernens redovisningsprinciper.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Erhållna 
koncernbidrag från dotterbolag är att jämställa med utdelning och 
redovisas som finansiell intäkt.

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

NOT 3 – FINANSIELL RISKHANTERING

3.1 FINANSIELLA RISKER
Koncernen är genom sin hantering av finansiella instrument expo-
nerad för olika finansiella risker. Dessa risker omfattar huvudsakli-
gen valutarisk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Moderbolagets styrelse fastställer årligen riktlinjerna för koncernens 
hantering av finansiella risker. Dessa riktlinjer sammanfattas i kon-
cernens finanspolicy. Den dagliga riskhanteringen sköts av en cen-
tral finansavdelning verksam i koncernbolaget Bisnode AB. Finans- 
avdelningen administrerar koncernens centralkonton samt identi- 
fierar, analyserar och säkrar finansiella risker. Koncernens risk- han-
tering fokuserar på att begränsa potentiellt ogynnsamma effekter på 
koncernens 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 17 länder och utsätts för valutarisker från va-
lutaexponeringar framför allt avseende DKK, EUR, GBP, NOK och 
USD. Koncernens valutarisk uppstår huvudsakligen genom transak-
tionsexponering, omräkningsexponering och kassaexponering.

Transaktionsexponering
Transaktionsexponering är risken att rörelserelaterade intäkter eller 
kostnader påverkas negativt till följd av valutakursrörelser. Varje bo- 
lag hanterar sin transaktionsexponering som en del av den totala 
riskhanteringen. Transaktionsexponeringen inom koncernen är 
starkt begränsad genom att affärsuppgörelser huvudsakligen är lo-
kala och att intäkter och kostnader därmed tas i samma valuta.
Större enskilda affärer samt större flöden i dotterbolag kan valuta-
säkras. I följande tabell framgår koncernens huvudsakliga transak-
tionsexponeringar per balansdagen.

Belopp i SEK miljoner 2015 2014

DKK 17,8 –0,8

EUR 5,2 12,9

SEK 5,0 –1,2

USD –16,2 –13,0

Omräkningsexponering
Omräkningsexponering är risken att nettotillgångar i de utländska 
dotterbolagen påverkas till följd av valutakursrörelser. Koncernens 
policy är att långsiktiga dotterbolagsinnehav inte skall valutakurs-
säkras. Detta dels för att ur ägarsynpunkt åstadkomma en bra risk-
fördelning mellan utländska och svenska tillgångar, dels för att 
undvika kortsiktiga, stora negativa likviditetseffekter. Långfristiga 
lån till dotterbolag jämställs i detta resonemang med bokförda net-
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totill gångar. Värdet på utländska tillgångar och/eller dotterbolag, 
som planeras avyttras, skall dock valutakurssäkras.

Av koncernens totala omräkningsexponering avseende utländska 
dotterföretags nettotillgångar per balansdagen avser 46 procent
(54) EUR, 26 procent (17) NOK, 11 procent (11) DKK och 10 
procent (10) CHF. En försvagning av kronan med 10 procent 
gentemot andra valutor per den 31 december skulle innebära en 
ökning av eget kapital med cirka SEK 390 miljoner (391).

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

   2015 
  SEK-förändring

   2014 
   SEK-förändring

Belopp i MSEK +10% –10% +10% –10%

DKK 6,4 –6,4 5,9 –5,9

EUR 15,7 –15,7 17,5 –17,5

GBP 0,0 0,0 0,3 –0,3

NOK –6,7 6,7 3,0 –3,0

USD 2,3 –2,3 2,7 –2,7

Tabellen visar att om den svenska kronan hade förstärkts med 
10% i förhållande till EUR med alla andra variabler konstanta, 
skulle resultatpåverkan före skatt ha varit +/– SEK 15,7 miljoner 
till följd av omräkning av kassainnehav i utländsk valuta. Motsva-
rande förändring för jämförelseåret hade inneburit en resultatpå-
verkan före skatt på +/– SEK 17,5 miljoner. En lika stor föränd-
ring av valutakursen gentemot DKK, NOK och USD skulle ge en 
resultatpåverkan på +/– 6,4 MSEK, +/– 6,7 resp. +/– 2,3MSEK.

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

Koncernens ränterisk uppstår huvudsakligen genom långfristigupp-
låning. Koncernens policy är att inte binda räntan för mer än 12 
månader, såvida inte annat gäller enligt ingångna bankavtal. Enligt 
nuvarande avtal måste minst 50 procent av koncernens upplåning 
vara till fast ränta i minst två år. Koncernen använder sig av rän-
te-swappar för att konvertera upplåning från rörlig till fast ränta 
och därigenom uppnå önskad räntebindning på lånen.

Ledningen analyserar regelbundet koncernens exponering för rän-
terisk genom att beräkna den inverkan som en eventuell ränteänd-
ring har på resultatet. Ränteexponeringen på balansdagen innebär 
att en räntehöjning med 1 procentenhet skulle försämra koncer-
nens finansnetto med SEK 19,0  miljoner (11,4).

c) Kreditrisk
Koncernen omfattar drygt 50 aktiva bolag i 17 länder och har där-
med ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Kreditrisken be- 
gränsas ytterligare genom att en betydande del av verksamheterna 
finansieras genom förskottsbetalningar.

Överskottslikviditet i enskilda bolag i länder som saknar central-
konto kan placeras lokalt i den omfattning det vore orealistiskt att 
utnyttja överskottslikviditeten inom koncernen. Sådana placeringar 
ska bara göras hos etablerade banker, som har lägst rating A-2. De-
rivatkontrakt och kassatransaktioner ingås endast med europeiska 

affärsbanker med hög kreditvärdighet.
Se not 22 för upplysningar om kreditkvalitet på kundfordringar 
och andra fordringar.

d) Likviditetsrisk
Koncernen gör löpande bedömningar av framtida kapitalbehov. 
Utgångspunkten är att koncernen ska ha möjlighet att disponera 
minst 50 MSEK, inklusive tillgängliga bankmedel och liknande, 
med två bankdagars varsel. Av lånestocken, inklusive outnyttjade 
kreditlöften men exklusive pensionsskuld, får högst 33% förfalla 
till återbetalning inom ett år och 66% inom två år.

Koncernen använder checkräkningskrediter för att hantera kortsik-
tiga svängningar i likviditetsbehovet.

Ledningen följer likviditeten utifrån en rullande fyraveckorsprog-
nos. Prognosen, som upprättas veckovis, visar förväntade in- och 
utbetalningar samt kassasaldon. I samband med förvärv eller avytt-
ring 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 avtalsenliga förfallodagen. De belopp 
som anges i tabellen är de avtalsenliga, ej diskonterade kassaflödena.

Förfallotidpunkt

2015–12–31
Belopp i MSEK Inom 1 år

Mellan 
1–5 år

Senare 
än 5 år

Banklån 246,7 1 498,5 –

Skulder avseende 
finansiell leasing 4,8 21,3 33,6

Derivatinstrument 9,0 16,4 0,0

Övriga lån – – 5,7

Leverantörsskulder 
och andra skulder 1 134,9 – –

Summa 1 395,4 1 536,2 39,3

2014–12–31
Belopp i MSEK Inom 1 år

Mellan 
1–5 år

Senare 
än 5 år

Banklån 212,2 1 698,3 0,0

Ägarlån – – –

Skulder avseende 
finansiell leasing 4,8 26,6 35,6

Derivatinstrument 20,4 52,2 0,0

Övriga lån 8,7 – 6,3

Leverantörsskulder 
och andra skulder 1 116,2 – –

Summa 1 362,3 1 777,1 41,9

3.2 HANTERING AV KAPITALRISK
Koncernens hantering av kapitalrisk syftar till att trygga förmågan 
att fortsätta verksamheten och att upprätthålla en optimal kapital- 
struktur för att därigenom hålla kapitalkostnaderna nere. Koncer-
nen bedömer kapitalet främst utifrån nettoskuldsutvecklingen.
Den aktuella kreditmarginalen, och därmed kapitalkostnaden, be-
stäms delvis av förhållandet mellan rörelseresultat och nettoskuld. 
Enligt gällande bankavtal definieras nettoskulden som räntebäran-
de skulder, inklusive finansiella leasingavtal och pensionsskulder 
men exklusive aktieägarlån och konvertibla skuldebrev, minus likvi-
da medel och räntebärande fordringar. Rörelseresultatet definieras
som resultatet före skatt, räntor och avskrivningar på materiella och 
immateriella anläggningstillgångar. Vid större förvärv eller avytt-
ringar justeras, enligt bankavtalet, rörelseresultatet för att omfatta 
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det förvärvade bolagets helårssiffror. Ledningen följer och analyse-
rar löpande nettoskuldsutvecklingen utifrån förändringar i, bland 
annat, kassaflödet från löpande verksamheten och investeringsverk-
samheten.

Nettoskulden per 2015–12–31 uppgick till SEK 2 005 miljoner 
(2 083). Nettoskuldens fördelning framgår nedan:

Belopp i SEK miljoner Ingår i 15–12–31 14–12–31

Upplåning not 25 1 791,3 1 910,1

Avgår: Ägarlån/övriga lån not 25 0,0 –4,1

Pensionsförpliktelser not 26 358,3 345,5

Beräknade tilläggsköpeskillingar not 27 88,3 95,4

Övriga räntebärande avsättningar not 27 14,5 –

Upplupna ränteintäkter/kostnader not 22, 28 0,2 0,1

Avgår: Likvida medel not 24 –245,1 –248,1

Avgår: Räntebärande fordringar not 22 –2,5 –16,1

Nettoskuld 2 005,0 2 082,8

3.3 BERÄKNING AV VERKLIGT VÄRDE
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv 
marknad (t.ex. marknadsnoterade derivatinstrument samt finan-
siella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar 
som kan säljas) baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. 
Noterat marknadspris som används för koncernens finansiella till-
gångar är den aktuella köpkursen, använt noterat marknadspris för 
finansiella skulder är den aktuella säljkursen.

NOT 4 – VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
 BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL

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 bedöm-
ningar 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 balans-
dagen till 3 891,4 MSEK (3 922,9). Nedskrivningsprövning av 
goodwill sker årligen eller närhelst händelser eller ändrade om-
ständigheter indikerar att värdet på goodwillen kan ha minskat. 
Koncernens nedskrivningsprövning baseras på uppskattningar och 
bedömningar av bland annat diskonteringsränta, framtida tillväxt, 
lönsamhet och investeringsnivå. Gjorda antaganden samt känslig-
hetsanalys för diskonteringsräntan framgår av not 17.

Uppskjutna skattefordringar 
Det redovisade värdet på koncernens uppskjutna skattefordringar 
uppgår till 117,8 MSEK (129,0). Uppskjutna skattefordringar re-
dovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
kunna utnyttjas mot framtida överskott. Vid redovisning av upp-
skjutna skattefordringar görs således antaganden om framtida skat-
temässiga överskott.

Pensionsförpliktelser 
Vid nuvärdeberäkning av förmånsbaserade pensionsförpliktelser 
görs antaganden om bland annat framtida löneökningstakt, infla-
tion och personalomsättning. Som diskonteringsränta används ak-
tuell räntesats på förstklassiga företagsobligationer med lämplig 
löptid (se not 26). Den redovisade nettoskulden på koncernens 
pensionsförpliktelser uppgår per balansdagen till 358,3 MSEK 
(345,5). Förmånsbaserade pensionsförpliktelser finns i fem länder 
där antaganden görs för varje land för sig. Detta samt att pensions-
skulden endast utgör cirka 6 % av balansomslutningen gör att även 
relativt stora förändringar av en enskild parameter skulle ha liten 
påverkan på koncernens resultat och ställning.

NOT 5 – SEGMENTINFORMATION

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande 
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den 
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av 
rörelsesegmentens resultat. I Bisnode har denna funktion identifie-
rats som koncernens verkställande direktör.

Koncernens verkställande direktör bedömer verksamheten både 
från ett geografiskt perspektiv och från produktperspektiv. 

Koncernens organisation bygger på en uppdelning i sju geografiska 
regioner – Sweden, Norway, Denmark, Finland, DACH, Central 
Europe och Belgium - som täcker produktområdena Marketing 
Solutions, Credit Solutions och Business Information Solutions. 
Därtill finns ett separat centrala stödfunktioner. Denna operativa 
struktur används som grund för koncernens rapportering av rörel-
sesegment.

Det rörelsemått som primärt följs och analyseras av den högste verk-
ställande beslutsfattaren är EBITA, dvs. rörelseresultat före skatt, 
räntor och avskrivningar på övervärden hänförliga till förvärv. Andra 
viktiga styrmått 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 verksam-
het fördelas. Ej fördelade poster består av ränte- och utdelningsin-
täkter, vinster vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar  
samt skatt. Motsvarande balansposter ingår inte i fördelningen av 
tillgångar. I segmentens bruttoinvesteringar ingår samtliga investe-
ringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, inklusive 
aktiverat arbete för egen räkning. Vid koncerninterna transaktioner 
tillämpas marknadsbaserad prissättning.

Koncernens rörelsesegment utgörs av följande regioner och affärs-
områden:       

Regionerna Sverige, Norge, Danmark och Belgien
omfattar respektive geografiska marknad Sverige, Norge, 
Danmark och Belgien

Region Finland
omfattar Finland och Estland

Region DACH
omfattar Schweiz, Tyskland och Österrike.
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Rörelsereultat samt tillgångar per segment

Norge Finland Danmark
Central 
Europe DACH Belgien

Centrala
funk./
elim. Totalt2015 Sverige

Externa försäljningsintäkter 1 173,6 423,1 209,0 150,2 335,1 973,2 270,2 0,4 3 534,7

Interna försäljningsintäkter 8,7 7,7 19,8 12,5 7,4 11,1 0,3 –67,4 –

Övriga rörelseintäkter 31,1 4,8 2,8 8,0 8,7 4,9 4,8 40,1 105,3

Summa rörelseintäkter 1 213,3 435,6 231,7 170,6 351,2 989,2 275,3 –26,9 3 640,0

Varor och tjänster –358,1 –95,6 –89,1 –43,6 –37,6 –127,4 –23,2 –83,9 –858,5

Personalkostnader –348,9 –150,5 –70,9 –59,4 –142,5 –378,2 –165,2 –391,4 –1 706,9

Av- och nedskrivningar 1) –29,6 –2,0 –6,1 –5,0 –8,0 –58,0 –16,4 –29,6 –154,6

Övriga kostnader –343,9 –91,8 –45,1 –35,7 –108,3 –390,0 –48,9 423,5 –640,3

Summa rörelsekostnader –1 080,5 –339,9 –211,1 –143,7 –296,5 –953,6 –253,7 –81,4 –3 360,4

Rörelseresultat EBITA 132,8 95,7 20,6 26,9 54,7 35,5 21,7 –108,3 279,6

Bruttoinvesteringar 37,6 2,9 0,4 14,0 25,7 25,3 7,9 60,9 174,7

Tillgångar 1 971,2 362,6 107,4 376,6 319,9 1 002,2 235,9 1 210,8 5 586,8

1) Exklusive av- och nedskrivningar på övervärden hänförliga till rörelseförvärv.

2014 Sverige Norge Finland Danmark
Central 
Europe DACH Belgien

Centrala
funk./
elim. Totalt

Externa försäljningsintäkter 1 229,0 436,2 186,5 139,9 308,4 907,1 277,0 17,5 3 501,6

Interna försäljningsintäkter 25,8 6,3 16,3 14,2 7,1 7,1 0,6 –77,4 0,0

Övriga rörelseintäkter 34,1 5,3 0,0 2,0 3,9 6,6 15,0 5,1 72,0

Summa rörelseintäkter 1 288,9 447,8 202,8 156,1 319,4 920,8 292,5 –54,8 3 573,7

Varor och tjänster –195,8 –90,3 –73,0 –30,1 –54,6 –92,9 –27,5 –274,9 –839,0

Personalkostnader –577,2 –200,4 –75,1 –63,8 –132,5 –444,0 –161,4 –46,5 –1 700,7

Av- och nedskrivningar1) –36,4 –6,4 –6,4 –8,9 –7,0 –36,1 –12,6 –1,5 –115,4

Övriga kostnader –381,1 –49,9 –28,2 –31,2 –81,7 –312,0 –57,6 320,7 –620,9

Summa rörelsekostnader –1 190,6 –346,9 –182,7 –134,0 –275,8 –884,9 –259,1 –2,1 –3 276,1

Rörelseresultat EBITA 98,3 100,9 20,1 22,1 43,6 35,9 33,4 –56,9 297,6

Bruttoinvesteringar 72,4 2,1 9,9 6,6 8,5 45,5 12,7 0,1 157,8

Tillgångar 2 168,1 653,6 98,5 411,5 282,9 976,8 196,7 923,5 5 711,6

1) Exklusive av- och nedskrivningar på övervärden hänförliga till rörelseförvärv.

Försäljningsintäkter 
och anläggnings-
tillgångar per land

Externa 
försäljningsintäkter

Immateriella 
och materiella 
anläggnings- 

tillgångar

2015 2014 2015 2014

Sverige 1173,8 1229,5 2407,8 2 303,8

Tyskland 626,7 585,4 562,5 626,2

Norge 423,1 436,2 365,9 406,6

Övriga länder 1311,1 1250,6 1130,4 1 162,3

Summa 3 534,7 3 501,6 4 466,6 4 499,0

Externa 
försäljnings- 

intäkter

Försäljningsintäkter per typ av tjänst 2015 2014

Kredit- och riskhanterings- 
relaterade tjänster 1876,3 1826,3

Marknadsförings- och 
försäljningsrelaterade tjänster 841,1 936,7

Affärsinformationstjänster 817,4 738,6

Summa 3 534,7 3 501,6

Region Central Europe 
omfattar Kroatien, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Bosnien, 
Serbien och Ungern.

Centrala funktioner omfattar kostnader för koncernens gemensamma 
enheter, såsom ekonomi- och företagens kommunikationfunktioner. 
Därtill ingår kostnader för eventuella förvärv och avyttringar.
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2015 2014 2015 2014

Medel-
antal

anställda
Varav 

män

Medel-
antal

anställda
Varav 

män

Medelantal styrelse, 
vd och ledande

befattningshavare

Belgien 191 126 204 137 7 20

Bosnien-Herzegovina 1 – 1 – – –

Danmark 69 37 75 37 4 4

Estland 47 4 45 3 6 6

Finland 114 64 102 53 11 13

Kroatien 33 12 33 13 2 2

Nederländerna – – 18 9 – –

Norge 214 125 217 133 11 29

Polen 156 60 194 70 11 9

Schweiz 106 69 125 78 15 21

Serbien 24 10 17 8 1 2

Slovakien 49 38 45 37 1 1

Slovenien 94 43 77 36 1 1

Storbritannien – – 1 – – –

Sverige 667 381 672 376 18 47

Tjeckien 115 69 116 70 5 5

Tyskland 379 235 396 247 60 57

Ungern 79 31 79 31 8 7

Österrike 55 22 60 17 4 4

Summa 2 393 1 326 2 477 1 355 165 228

Totalt antal anställda (FTE’s) i koncernen per balansdagen uppgick till 2 308 (2 442).

NOT 6 –  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

   Koncernen

2015 2014

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar – 0,3

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,8 1,3

Hyresintäkter 7,8 8,7

Övriga rörelseintäkter 21,1 6,5

Summa 29,7 16,7

NOT 7  – STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE 
 BEFATTNINGSHAVARE

2015 2014

Antal på
balans-

dagen
Varav

män

Antal på
balans-

dagen
Varav

män

Koncernen

Styrelseledamöter 91 77 132 109

Verkställande 
direktörer och andra 
ledande befattnings-
havare 106 76 150 105

Moderbolaget

Styrelseledamöter 10 6 9 6

Verkställande 
direktörer och andra 
ledande befattnings-
havare 1 1 1 1

NOT 8 – MEDELANTAL ANSTÄLLDA. MEDELANTAL STYRELSE, VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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NOT 9 – LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR – KONCERNEN

Löner och andra ersättningar 
2015

Styrelse, 
vd och 

ledande
befatt-

ningsha-
vare

Varav
tantiem

o dyl.
Övriga

anställda Totalt
Sociala

kostnader

varav
pensions-
kostnader Totalt

Sverige 21,0 1,8 369,7 390,7 196,9 61,7 587,6

Övriga länder 29,8 4,5 843,5 873,3 177,5 50,4 1 050,8

Summa 50,8 6,3 1 213,2 1 264,0 374,4 112,1 1 638,4

Löner och andra ersättningar 
2014

Styrelse, 
vd och 

ledande
befatt-

ningsha-
vare

Varav
tantiem

o dyl.
Övriga

anställda Totalt
Sociala

kostnader

varav
pensions-
kostnader Totalt

Sverige 14,6 0,4 379,4 394,0 194,0 56,4 588,0

Övriga länder 95,8 14,1 763,9 859,7 178,0 44,7 1 037,8

Summa 110,5 14,5 1 143,3 1 253,7 372,0 101,1 1 625,7
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NOT 10 – ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2015

Grundlön/
styrelse-

arvode
Rörlig 

ersättning 
Övriga

förmåner
Pensions-

kostnad Summa

Styrelseordförande

– Jon Risfelt 1) 2,2 – – – 2,2

Styrelseledamöter

– Berit Svendsen 0,2 – – – 0,2

– Sara Öhrvall 0,2 – – – 0,2

– Henrik Blomé – – – – –

– Erik Haegerstrand – – – – –

– Mikael Norlander – – – – –

– Anders Eriksson 0,2 – – – 0,2

– Johan Anstensrud 0,1 – – – 0,1

Verkställande direktör

– Magnus Silfverberg 1,4 – 0,0 0,2 1,5

– Lars Pettersson 2) 8,8 – 0,0 0,9 9,7

Andra ledande befattningshavare 3) 27,7 2,5 0,8 2,9 33,9

Summa 40,7 2,5 0,9 4,0 48,1
1) Inkluderar arvode för utökat uppdrag under perioden mars till augusti 2015.
2) Inkluderar engångskostnader om 7,5 Mkr i samband med att Lars Pettersson avgick från sin tjänst som VD
3) Inkluderar extra ersättning för Anders Berg under perioden mars till augusti som tillförordnad VD. 

2014

Grundlön/
styrelse-

arvode
Rörlig 

ersättning
Övriga

förmåner
Pensions-

kostnad Summa

Styrelseordförande

– Jon Risfelt 0,3 – – – 0,3

– Ingrid Engström 0,1 – – – 0,1

Styrelseledamöter

– Berit Svendsen 0,1 – – – 0,1

– Sara Öhrvall 0,1 – – – 0,1

– Anders Eriksson 0,2 – – – 0,2

– Henrik Blomé – – – – –

– Erik Haegerstrand – – – – –

– Jochen Gutbrod 0,0 – – – 0,0

– Philip Cotter 0,0 – – – 0,0

– Andreas Schönenberger 0,0 – – – 0,0

– Mikael Norlander – – – – –

Verkställande direktör

– Lars Pettersson 4,3 1,1 0,1 1,2 6,7

Andra ledande befattningshavare 12,1 1,4 0,2 1,7 15,4

Summa 17,3 2,5 0,3 2,9 22,9
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Moderbolagets styrelse
Arvode till moderbolagets styrelse bereds och fastställs av årsstäm-
man. Utöver styrelsearvode finns inga avtal om rörlig ersättning, 
pension, avgångsvederlag eller annan förmån för styrelsens leda-
möter.

Verkställande direktör
Ersättning till verkställande direktören bereds av ett ersättnings-
utskott bestående av styrelsens ordförande och två styrelseledamöter 
och fastställs av styrelsen. Verkställande direktörens anställningsav-
tal innehåller en fast månadslön samt en rörlig ersättning baserad 
på uppnådda faktiska resultat. Den rörliga ersättningen är maxi-
merad till 12 månadslöner. Anställningsavtal innehåller en upp-
sägningstid på 6 månader från den anställdes sida samt 12 måna-
der från bolaget. Vid uppsägning från företagets sida har vd rätt 
till ytterligare avgångsersättning om 12 månadslöner. Verkställan-
de direktören har ett premiebaserat pensionsavtal. Den årliga pre-
mien uppgår till 27,5% av vd:s grundlön.

Andra ledande befattningshavare
Andra ledande befattningshavare avser övriga personer inom kon-
cernens ledningsgrupp och omfattade under 2015 totalt 15 perso-
ner (13). Ersättningar till andra ledande befattningshavare be-
handlas och fastställs av moderbolagets verkställande direktör efter 
samråd med ersättningsutskottet. Rörlig ersättning baserad på 
uppnådda faktiska resultat utgår. Den rörliga delen är maximerad 
till mellan 4 och 7 månadslöner. Tjänstepension utgår enligt indi-
viduella avtal.

Under året redovisades engångskostnader om 3,6 Mkr (5,1) i sam-
band med att två (två) ledande befattningshavares anställning 
upphörde.

NOT 11 – LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 
 – MODERBOLAGET

          Moderbolaget 

2015 1) 2014

Styrelse, vd och ledande befattningshavare 13,1 6,5

varav tantiem o dyl – 1,1

Totala löner och ersättningar 13,1 6,5

Sociala kostnader 5,3 3,3

varav pensonskostnader 1,0 1,2

Totala löner och ersättningar, pensions-
kostnader och sociala avgifter 18,4 9,8
1) Inkluderar engångskostnader om 10,3 i samband med att Lars Pettersson avgick 
 från sin tjänst som verkställande direktör.

NOT 12 – ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

   Koncernen    Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Pricewaterhouse- 
Coopers

Revisionsuppdrag 6,0 6,2 1,1 0,9

Revisionsverksamhet 
utöver revisions- 
uppdraget 0,5 0,6 – 0,1

Skatterådgivning 1,0 0,3 – –

Andra uppdrag 0,6 1,4 0,0 –

8,1 8,6 1,2 0,9

Övriga revisorer

Revisionsuppdrag 0,4 0,1 – –

Revisionsverksamhet 
utöver revisions- 
uppdraget 0,1 – – –

0,4 0,1 – –

Summa 8,5 8,7 1,2 0,9

NOT 13 – RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

  Moderbolaget

2015 2014

Nedskrivning andelar i koncernföretag – –25,0

Summa – –25,0

NOT 14 –  FINANSIELLA INTÄKTER

      Koncernen    Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Ränteintäkter från 
koncernföretag – – – –

Ränteintäkter, övriga 2,8 2,2 0,5 0,6

Övriga finansiella 
intäkter 0,3 0,3 0,9 –

Summa 3,1 2,6 1,4 0,6
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NOT 15 –  FINANSIELLA KOSTNADER

      Koncernen    Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Räntekostnader till 
ägare – –76,7 – –76,7

Räntekostnader, 
övriga –99,9 –137,8 0,0 –33,8

Räntekostnader från 
koncernföretag – – –1,5 –

Omvärdering av 
finansiella skulder 2,1 1,9 – –

Övriga finansiella 
kostnader –7,8 –17,2 – –

Summa –105,6 –229,9 –1,5 –110,5

NOT 16 – INKOMSTSKATT

Skatt på 
årets resultat

      Koncernen    Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Aktuell skatt för året –50,9 –72,8 – –

Aktuell skatt 
hänförlig till 
tidigare år 2,8 0,4 3,8 –1,6

Uppskjuten skatt 
för året –5,0 53,2 3,1 8,8

Uppskjuten 
skatt hänförlig 
till tidigare år –0,6 –6,8 0,6 –

Summa –53,7 –26,0 7,6 7,2

Avstämning effektiv skatt 
Moderbolagets skattesats är 22% (22%). Skillnaden mellan kon-
cernens skatt beräknad enligt moderbolagets skattesats på resulta-
tet före skatt och effektiv skatt enligt resultaträkningen framkom-
mer på följande sätt:

   Koncernen

2015 2014

Resultat före skatt 200,7 –35,8

Inkomstskatt beräknad enligt 
moderbolagets skattesats –44,1 7,9

Effekt av andra skattesatser 
för utländska dotterbolag –4,9 –34,8

Ej skatteplitiga intäkter 1,7 13,6

Ej avdragsgilla kostnader –9,7 –56,7

Utnyttjande av förlustavdrag 
som tidigare inte redovisats 7,1 5,3

Ökade skattemässiga underskott för vilka 
ingen uppskjuten skattefordran redovisats –5,8 43,1

Skatt hänförlig till tidiagare år 2,2 –6,4

Effekt av ändrade skattesatser 
och skatteregler –0,8 0,7

Övrigt 0,6 1,2

Summa –53,7 –26,0
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NOT 17 –  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Separat förvärvade immateriella tillgångar
Internt genererade 

immateriella tillgångar

2015 Goodwill
Varu- 

märken
Data- 
baser

Kund-
relationer

Övriga
immatr.

till- 
gångar 1) Databaser

Övriga 
till-

gångar 1) Summa

Ingående anskaffningsvärde 4 481,2 62,8 255,5 353,6 432,6 244,0 143,2 5 973,0

Förvärvade verksamheter 95,3 – – 29,3 – – – 124,6

Investeringar – – 11,9 – 28,7 16,2 97,8 154,6

Försäljningar och utrangeringar – – – – –14,1 –13,3 –3,5 –30,9

Avyttrade verksamheter –23,0 – – – –0,1 – – –23,1

Omklassificeringar – 0,0 – – 26,1 24,7 –50,7 0,1

Omräkningsdifferenser –105,2 –1,1 –9,6 –17,4 –10,4 –5,9 –2,0 –151,6

Utgående ack. anskaffningsvärden 4 448,3 61,7 257,8 365,5 462,8 265,7 184,8 6 046,5

Ingående av- och nedskrivningar –558,3 –29,3 –217,1 –274,4 –332,7 –185,5 –25,2 –1 622,4

Förvärvade verksamheter – – – – – – – 0,0

Försäljningar och utrangeringar – – – – 13,5 13,9 3,1 30,5

Avskrivningar – –3,0 –23,7 –11,0 –41,7 –28,2 –9,7 –117,3

Nedskrivningar – – – – –1,3 –3,7 –27,4 –32,4

Avyttrade verksamheter –9,8 – – – 0,1 – – –9,7

Omklassificeringar – – – – –0,8 0,3 –0,2 –0,7

Omräkningsdifferenser 11,2 0,7 8,5 12,4 9,6 4,7 0,0 47,1

Utgående ack. av- och nedskrivningar –556,9 –31,6 –232,3 –273,0 –353,3 –198,5 –59,4 –1 704,9

Utgående planenligt restvärde 2015–12–31 3 891,4 30,1 25,5 92,5 109,5 67,2 125,4 4 341,6

1) Övriga immateriella tillgångar avser huvudsakligen affärssytem och pågående utvecklingsarbeten.

Separat förvärvade immateriella tillgångar
Internt genererade 

immateriella tillgångar

2014 Goodwill
Varu- 

märken
Data- 
baser

Kund-
relationer

Övriga
immatr.

till- 
gångar 1) Databaser

Övriga 
till-

gångar 1) Summa

Utgående ack. anskaffningsvärden 4 437,8 62,9 288,2 403,0 451,2 217,9 109,3 5 970,3

Förvärvade verksamheter 82,7 – – 23,7 0,0 3,5 0,0 109,9

Inköp – – 3,3 – 27,9 5,0 80,9 117,1

Försäljningar och utrangeringar 1,2 – –45,5 – –3,9 –1,6 –2,1 –51,9

Avyttrade verksamheter –99,9 – – –12,7 –43,8 – 0,0 –156,5

Omklassificeringar –48,7 – 0,2 –3,3 19,6 18,7 –35,3 –48,7

Överfört till avyttringsgrupp klassificerad 
som innvehav för försäljning – – – –68,9 –40,2 – –13,0 –122,2

Omräkningsdifferenser 108,1 0,0 9,3 11,8 21,9 0,6 3,3 155,0

Utgående ack. anskaffningsvärden 4 481,2 62,8 255,5 353,6 432,6 244,0 143,2 5 973,0

Ingående av- och nedskrivningar –601,2 –26,3 –215,1 –280,6 –350,3 –162,0 –28,8 –1 664,3

Förvärvade verksamheter – – – – 0,0 – – 0,0

Försäljningar och utrangeringar – – 45,5 – 3,5 7,3 2,1 58,3

Avskrivningar – –3,0 –27,2 –14,5 –35,2 –26,1 –7,9 –113,9

Nedskrivningar – – –13,3 – – – –1,2 –14,5

Avyttrade verksamheter – – – 7,7 30,7 – 0,0 38,4

Omklassificeringar 48,7 – –0,1 0,1 0,0 – 0,0 48,7

Överfört till avyttringsgrupp klassificerad 
som innehav för försäljning – – – 22,7 34,9 – 10,8 68,4

Omräkningsdifferenser –5,8 0,0 –6,9 –9,8 –16,3 –4,6 –0,1 –43,4

Utgående ack. av- och nedskrivningar –558,3 –29,3 –217,1 –274,4 –332,7 –185,5 –25,2 –1 622,4

Utgående planenligt restvärde 2014–12–31 3 922,9 33,5 38,4 79,2 100,0 58,6 118,0 4 350,6

1) Övriga immateriella tillgångar avser huvudsakligen affärssystem och pågående utvecklingsarbeten.



BISNODE BUSINESS INFORMATION GROUP AB – REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

27

Upplysningar om väsentliga nedskrivningar
Under året har inga nedskrivningar avseende goodwill gjorts. Öv-
riga immateriella tillgångar har under året skrivits ned med 32,4 
Mkr (14,5).

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och andra imma-
teriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod
Koncernens kassagenererande enheter (KGE) utgörs av sju rörelse-
segment, Sverige, Norge, Finland, Danmark, DACH, Central Eu-
rope och Belgien. Fördelningen av goodwill samt övriga immateri-
ella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod per KGE framgår 
av följande tabell:

Goodwill Övriga immateriella 
tillgångar

Kassagenererande 
enhet 15–12–31 14–12–31 15–12–31 14–12–31

Sverige 1 624,1 1 581,0 219,9 120,0

Norge 583,4 614,3 47,8 59,6

Finland 313,9 273,6 1,0 19,8

Danmark 254,4 273,2 39,5 41,1

DACH 699,8 750,2 90,7 129,8

Central Europe 204,9 202,3 26,7 11,0

Belgien 210,8 228,4 24,7 46,4

Summa 3 891,4 3 922,9 450,2 427,7

Återvinningsvärdet för respektive enhet har bestämts genom be-
räkning av nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet fastställs genom 
nuvärdeberäkning av respektive enhets förväntade framtida kassa-
flöden. Bedömningen av framtida kassaflöden baseras på rimliga 
och verifierbara 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 treårsperiod. Kassaflödesprognoser-
na grundar sig på en bedömning av förväntad tillväxttakt, margi-
nalutveckling och investeringsnivå och har fastställts av företags-
ledningen utifrån en sammanvägning av respektive enhets 
historiska utveckling och förväntade framtida utvecklingspotenti-
al. Bortom treårsperioden antas konstanta rörelsemarginaler och 
investeringar med en något avtagande tillväxttakt. Den långsiktiga 
tillväxtnivån för samtliga rörelsesegment bedöms till 2,0% (2,0%), 
motsvarande den förväntade långsiktiga inflationsnivån. Diskonte-
ringsräntan efter skatt har beräknats till 9,3% (8,4%) för alla af-
färsområden. Koncernens genomsnittliga skattesats var 24,6% 
(24,3%).

En höjning av WACC med 0,5% minskar nyttjandvärdet men 
samtliga KGE överstiger redovisat värde.
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NOT 18 – MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015–12–31
Byggnader

och mark

Datorer
och

inventarier

Pågående 
utveckl.–

arbeten Summa

Ingående anskaffningsvärde 96,0 408,2 0,1 504,2

Förvärvade verksamheter – 0,0 – 0,0

Inköp 1,1 18,1 1,2 20,5

Försäljningar och utrangeringar –3,6 –63,5 – –67,0

Avyttrade verksamheter –3,7 –10,2 0,0 –14

Omklassificeringar –0,1 0,7 0,0 0,6

Överfört till avyttringsgrupp klassificerad som innehav för försäljning – – – 0,0

Omräkningsdifferenser 0,5 –9,3 0,0 –8,8

Utgående ack. anskaffningsvärden 90,3 344,0 1,2 435,6

Ingående av– och nedskrivningar –52,4 –303,5 0,0 –355,9

Förvärvade verksamheter – – – 0,0

Försäljningar och utrangeringar – 63,8 – 63,8

Avyttrade verksamheter 1,3 9,2 – 10,4

Avskrivningar –5,0 –32,2 – –37,1

Nedskrivningar – –0,1 – –0,1

Omklassificeringar 0,1 –0,1 – –0,1

Överfört till avyttringsgrupp klassificerad som innehav för försäljning – – – 0,0

Omräkningsdifferenser 1,4 7,0 – 8,4

Utgående ack. av– och nedskrivningar –54,7 –255,9 0,0 –310,6

Utgående planenligt restvärde 35,6 88,2 1,2 125,0

2014–12–31
Byggnader

och mark

Datorer
och

inventarier

Pågående 
utveckl.–

arbeten Summa

Ingående anskaffningsvärde 90,3 420,9 0,4 511,6

Förvärvade verksamheter – 0,2 – 0,2

Inköp 0,0 40,5 0,2 40,7

Försäljningar och utrangeringar – –12,2 – –12,2

Avyttrade verksamheter – –27,6 0,0 –27,6

Omklassificeringar – 1,0 –0,5 0,4

Överfört till avyttringsgrupp klassificerad som innehav för försäljning – –29,5 – –29,5

Omräkningsdifferenser 5,7 14,9 0,0 20,7

Utgående ack. anskaffningsvärden 96,0 408,2 0,1 504,3

Ingående av– och nedskrivningar –46,1 –313,1 – –359,2

Förvärvade verksamheter – – – –

Försäljningar och utrangeringar – 12,2 – 12,2

Avyttrade verksamheter – 24,8 – 24,8

Avskrivningar –3,3 –37,3 – –40,5

Nedskrivningar – –0,1 – –0,1

Omklassificeringar – 0,0 0,0 0,0

Överfört till avyttringsgrupp klassificerad som innehav för försäljning – 20,5 – 20,5

Omräkningsdifferenser –3,1 –10,5 – –13,6

Utgående ack. av– och nedskrivningar –52,4 –303,5 0,0 –355,8

Utgående planenligt restvärde 43,6 104,7 0,1 148,4

Bland materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt som kon-
cernen innehar enligt finansiella leasingavtal med följande belopp:

15–12–31 14–12–31

Anskaffningsvärden 90,6 94,4

Ackumulerade avskrivningar –52,5 –51,2

Redovisat värde 38,1 43,1

Det verkliga värderna har fastställts med hjälp av värderingstekni-
ker och klassificeras till nivå 3 enligt IFRS 13.
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NOT 19 – FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM KAN SÄLJAS

  Koncernen

2015 2014

Ingående bokfört värde 2,3 4,7

Förvärvade verksamheter 0,0 –

Avyttrade verksamheter 0,0 –0,3

Nedskrivningar –1,1 –2,2

Omräkningsdifferenser 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 1,1 2,3

Uppgifter om finansiella tillgångar som kan säljas:

Namn Org. nr Land

Ägarandel
kapital/

röster (%)

Bokfört 
värde

15–
12–31

14–
12–31

AdHouse AB
556729-

8095 Sverige 19,9/19,9 – 1,1

Atex England n/a 0,2 0,2

Övriga innehav n/a 0,9 1,0

Summa 1,1 2,3

Aktieinnehav som ingår i kategorin Finansiella tillgångar som kan
säljas och som är av väsentlig storlek redovisas till verkligt värde. 
Det verkliga värdet på onoterade värdepapper bygger på diskonte- 
ring av förväntade framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan har 
baserats på aktuell marknadsränta och ett risktillägg som är speci- 
fikt för de värderade värdepapperna. Per balansdagen bedöms ing-
et av innehaven vara av väsentlig storlek.

NOT 20 – UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR/-SKULDER

Koncernen

Uppskjutna skattefordringar 15–12–31 14–12–31

Immateriella anläggningstillgångar 2,7 8,2

Materiella anläggningstillgångar 5,3 4,8

Kundfordringar och andra fordringar 3,7 2,0

Pensionsförpliktelser 43,3 46,3

Övriga avsättningar 0,5 -0,7

Leverantörsskulder och andra skulder 23,0 18,0

Underskottsavdrag 40,3 50,4

Kvittning -1,0 -0,1

Summa 117,8 129,0

Koncernen

Uppskjutna skatteskulder 15–12–31 14–12–31

Immateriella anläggningstillgångar 121,4 118,5

Materiella anläggningstillgångar –0,1 0,9

Kundfordringar och andra fordringar 1,2 1,6

Obeskattade reserver –0,6 1,0

Förvaltningstillgångar för pensionsförpliktelser – 2,5

Kvittning –1,0 –0,1

Summa 120,9 124,4

Netto uppskjutna skattefordringar/ 
-skulder –3,1 4,6

Koncernen

Nettoförändring uppskjutna 
skattefordringar/-skulder 2015 2014

Ingående balans 4,6 –72,1

Förvärvade/avyttrade verksamheter –8,3 2,4

Redovisat över resultaträkningen –5,6 46,4

Redovisat i övrigt totalresultat 6,2 18,6

Omklassificering till tillgångar/skulder 
som innehas för försäljning – 9,4

Utgående balans –3,1 4,6

Koncernen

Uppskjutna skatter redovisade 
i övrigt totalresultat 2015 2014

Uppskjuten skatt på ränteswappar 0,2 2,5

Uppskjuten skatt på akturiell vinst/förlust 1,4 21,5

Omräkningsdifferenser 4,6 –5,4

Summa 6,2 18,6

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar  
Koncernens ej redovisade uppskjutna skattefordringar avser främst 
underskottsavdrag och fördelas efter förfallotidpunkt enligt nedan. 
Skattevärdet av ej redovisade uppskjutna skattefordringar uppgår till 
22,2 MSEK (70,1).

Ingen förfallotidpunkt 76,3

Summa 76,3
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NOT 21 – ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolagets andelar i koncernföretag 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 2 815,5 2 690,5

Investeringar i dotterföretag 65,2 150,0

Nedskrivning av aktier i dotterföretag – –25

Utgående bokfört värde 2 880,7 2 815,5

Namn Säte Org.nr
Ägarandel
kapital (%)

Bokfört
värde

Bisnode AB Stockholm 556341-5685 100 2 880,7

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 556457-3045 100

Bisnode Kredit AB Solna 556485-5582 100

G2. solutions AB Solna 556537-6489 100

Marknadsinformation Analys MIA AB Solna 556361-0665 100

Vendemore Nordic AB Solna 556831-5518 100

UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG

Bisnode Belgium N.V./SA Belgien 0458.662.817 100

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

Debitor Registret A/S Danmark 27444911 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

Sn4 International Oy Finland 1760563-9 100

Bisnode d.o.o. Croatia Kroatien 3806278 100

Hoppenstedt Bonnier Information N.V. Nederländerna 000000749435 100

Bisnode Holding BeNeFra B.V. Nederländerna 0066.70.052 100

Bisnode Analytics AS Norge 999262252 100

Bisnode Campaign AS Norge 997723198 100

Bisnode Credit AS Norge 975374939 100

Bisnode D&B Norway AS Norge 833594192 100

Bisnode Matchit AS Norge 988232033 100

Bisnode Norway AS Norge 939213368 100

Direktmedia AS Norge 974420562 100

DM Huset AS Norge 991732772  100

One Software Holding AS Norge 976907809 100

AAA Soliditet AS Norge  912563138 100

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

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

Bisnode Serbia d.o.o. 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 BUSINESS INFORMATION GROUP AB – REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

31

Uppgifter om indirekta innehav av andelar i dotterföretag, forts.

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

UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG

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

Bisnode d.o.o. Slovenien 1786393 100

Razpisi d.o.o. Slovenien 2039834 62

Solvis d.o.o. Slovenien 3907589 100

Bisnode SO.MA Slovenien 6790585 100

Bisnode Ceská republika, a.s. Tjeckien 63078201 100

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

Bisnode Editorial Deutschland GmbH Tyskland HRB 85791 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 Informatics Deutschland GmbH Tyskland HRB 7825 100

Bisnode D&B Deutschland GmbH Tyskland HRB 9380 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 22 – KUNDFORDRINGAR OCH ANDRA FORDRINGAR

   Koncernen

2015 2014

Kundfordringar - netto 577,4 564,9

Förskott till leverantörer 0,8 1,0

Förutbetalda kostnader 92,0 66,1

Upplupna ränteintäkter 0,0 0,0

Övriga upplupna intäkter 18,9 12,9

Övriga fordringar - räntebärande 2,5 16,1

Övriga fordringar - ej räntebärande 32,0 36,1

723,7 697,1

Varav långfristig del 4,4 16,9

Varav kortfristig del 719,3 680,2

Kreditrisk 
Det finns ingen koncentration av kreditrisker avseende kundford-
ringar då koncernen har ett stort antal kunder som är väl spridda 
internationellt. Reservering för osäkra fordringar görs på dotterbo-
lagsnivå efter individuell prövning av respektive kund. Vid pröv-
ning tas hänsyn till kundens ekonomiska situation och dennes his-
toriska betalningsförmåga.

Koncernens redovisade förluster på kundfordringar under året är 
15,0 MSEK (13,8). Förlusten har inkluderats i posten Övriga 
kostnader i resultaträkningen. Nedan följer en åldersanalys av ute-
stående kundfordringar:

2015–12–31
Ej för-
fallna

Inom
60 

dagar

Mellan
61 dagar-

1 år
Senare
än 1 år Totalt

Kundfordringar 440,2 112,5 34,0 18,9 605,6

Reservering 
osäkra kund-
fordringar –0,7 –2,2 –5,0 –20,3 –28,2

Kund- 
fordringar - 
netto 439,5 110,2 29,1 –1,3 577,4

2014–12–31
Ej för-
fallna

Inom
60 

dagar

Mellan
61 dagar-

1 år
Senare
än 1 år Totalt

Kundfordringar 413,6 129,8 27,1 18,7 589,2

Reservering 
osäkra kund-
fordringar –0,4 –3,8 –5,8 –14,4 –24,3

Kund- 
fordringar - 
netto 413,2 126,0 21,3 4,3 564,9

För övriga poster inom kundfordringar och andra fordringar före-
ligger inget nedskrivningsbehov. 

Kreditkvaliteten på de kundfordringar och andra fordringar som 
varken har förfallit till betalning eller är i behov av nedskrivning 
bedöms vara god då fordringarna avser kunder med hög kreditra-
ting och/eller god betalningshistorik.

Det bokförda värdet på kundfordringar och andra fordringar mot-
svarar verkligt värde och är det belopp som bäst motsvarar den 
maximala kreditexponeringen på balansdagen. Inga panter har er-
hållits som säkerheter för förfallna kundfordringar.

NOT 23 – LIKVIDA MEDEL

Koncernen

15–12–31 14–12–31

Kassa- och banktillgodohavanden 245,1 248,1

Summa 245,1 248,1

NOT 24 – TILLGÅNGAR/SKULDER SOM INNEHAS FÖR   
 FÖRSÄLJNING OCH AVVECKLAD VERKSAMHET

De tillgångar och skulder som tillhör den icke-stragiska verksam-
heten i Frankrike har för jämförelseåret redovisats som innehav för 
försäljning samt avvecklad verksamhet. Den 12 januari 2015 av-
yttrades verksamheten till Coligny Capital. I enlighet med IFRS 5 
redovisas resultat och kassaflöde för avvecklad verksamhet på sepa-
rat rad i koncernens resultaträkning samt kassaflödesanalys för 
jämförelseåret.

Koncernen

Tillgångar som innehas för försäljning 15–12–31 14–12–31

Immateriella anläggningstillgångar – 8,8

Materiella anläggningstillgångar – 8,7

Övriga långfristiga fordringar – 2,4

Kundfordringar och andra 
kortfristiga fordringar – 62,3

Likvida medel – 17,2

Summa – 99,4

Koncernen

Skulder som innehas för försäljning 15–12–31 14–12–31

Icke räntebärande skulder – 87,1

Avsättningar – 12,3

Summa – 99,4

Resultaträkning i sammandrag 
för avvecklad verksamhet

Koncernen

2015 2014

Intäkter – 161,9

Kostnader – –254,0

Inkomstskatt – 9,0

Årets resultat för avveckald verksamhet – –83,0
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NOT 25 – UPPLÅNING

Koncernen

Långfristig upplåning 15–12–31 14–12–31

Banklån 1 367,4 1 556,5

Skulder avseende finansiell leasing 54,9 62,2

Syntetiskt optionsprogram 5,8 4,6

Övriga lån 6,1 10,4

Summa 1 434,2 1 633,7

Kortfristig upplåning

Banklån 352,3 271,7

Skulder avseende finansiell leasing 4,8 4,8

Övriga lån 0,0 0,0

Summa 357,1 276,5

Totalt 1 791,3 1 910,1

Banklånen löper fram till 2019-05-31 och löper till rörlig 3-måna-
ders ränta som sätts utifrån aktuell IBOR-ränta med ett tillägg på 
3,15 %. Genom ingångna ränteswapavtal har dock koncernen till 
55% bundit räntan fram till förfallodagen. Säkerhet för banklånen 
utgörs av moderbolagets aktier i dotterbolag.

Ett syntetiskt optionsprogram riktat till ledande befattningshavare 
utgavs under 2011 om totalt 2 186 258 optioner och 273 449 
syntetiska aktier. År 2012 utgavs ytterligare 1 991 712 optioner 
och 157 838 syntetiska aktier. Båda programmen utgivna 2011 
och 2012 förföll under 2015. Under 2015 utgav Bolaget ett nytt 
syntetiskt optionsprogram med en löptid om 7 år som omfattar 6 
326 996 syntetiska optioner. Teckning har skett till ett marknads-
mässigt pris enligt en extern värdering. Det nya optionsprogram-
met redovisas under långfristiga skulder och uppgick till 5,8 
MSEK per balansdagen 2015. Omvärdering sker varje kvartal ba-
serat på extern marknadsdata och årligen genomförs en extern vär-
dering. 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 100 MSEK 
(100). Därutöver har koncernen en beviljad kredit om ytterligare 
400 MSEK (300 MSEK). 209 MSEK av beviljad kreditfacilitet 
hade utnyttjats vid utgången av året.

Ränterisker 
Koncernens exponering, avseende upplåning, för förändringar i 
ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling är 
som följer:

Tidpunkt för ränteomförhandling 
eller förfallotidpunkt

2015–12–31
Redovisat

värde
Inom

1 år
Mellan
1-5 år

Senare
än 5 år

Banklån 1 719,7 352,3 1 367,4 –

Skulder avseende 
finansiell leasing 59,7 4,8 54,9 –

Syntetiskt options-
program 5,8 – 5,8 –

Övriga lån 6,1 – – 6,1

Summa 1 791,3 357,1 1 428,1 6,1

Tidpunkt för ränteomförhandling 
eller förfallotidpunkt

2014–12–31
Redovisat

värde
Inom

1 år
Mellan
1–5 år

Senare
än 5 år

Banklån 1 828,2 271,7 1 556,5 0,0

Skulder avseende 
finansiell leasing 67,0 4,8 26,6 35,6

Syntetiskt options-
program 4,6 4,6 – –

Övriga lån 10,4 4,1 – 6,3

Summa 1 910,1 285,1 1 583,0 41,9

Det verkliga värdet på koncernens upplåning motsvarar dess redo-
visade värden. Redovisade belopp, per valuta, för upplåningen är 
följande:

Koncernen

15–12–31 14–12–31

SEK 1 075,4 1 112,5

EUR 481,5 549,5

NOK 234,3 248,1

Summa 1 791,3 1 910,1

Moderbolaget
Förfallotidpunkt långfristiga skulder

2015–12–31

Förfallotidpunkt

Aktuell
skuld

Inom 
1 år

Mellan
1–5 years

Senare 
än 5 år

Skulder till 
koncernföretag 392,5 392,5

Skulder avseende 
finansiell leasing 5,8 – 5,8 –

Övriga skulder – – – –

Summa 398,3 – 398,3 0,0

2014–12–31

Förfallotidpunkt

Aktuell
skuld

Inom 
1 år

Mellan
1–5 years

Senare 
än 5 år

Skulder till kon-
cernföretag 437,6 – 437,6 –

Syntetiskt options-
program 4,6 4,6 – –

Övriga lån – – – –

Summa 442,2 4,6 437,6 –

NOT 26 –  PENSIONSFÖRPLIKTELSER

AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
Årets kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 
59,4 MSEK (85,2).

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i 
Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande 
från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en för- 
månsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räken-
skapsår för vilket bolaget inte haft tillgång till sådan information 
som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbe-
stämd plan, skall en pensionsplan enligt ITP som tryggas genom 
en försäkring i Alecta redovisas som en avgiftsbestämd plan. Årets 
avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår 
till 39,1 MSEK (37,0). Alectas överskott kan fördelas till försäk-
ringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2015 upp-
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gick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsni-
vån till 153 procent (143). Den kollektiva konsolideringsnivån 
utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäk-
ringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska be-
räkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
Bisnode tillhandahåller förmånsbestämda pensionplaner och er-
sättningar i Sverige, Tyskland, Schweiz, Finland och Belgien. Pla-
nerna 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 inkluderar pla-
ner för pensioner, förtidspensioner och ersättningar vid jubileer. I 
Schweiz finns en slutlönebaserad pensionplan som är försäkrad.

Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen och förvaltningstill-
gångarnas sammansättning per land redovisas nedan:

2015 Sverige
Tysk-
land Schweiz Övriga Summa

Nuvärdet av 
förpliktelsen 105,3 162,7 230,2 56,5 554,7

Verkligt 
värdet på 
förvaltnings-
tillgångar – – –140,8 –55,6 –196,4

Underskott/
(överskott) 105,3 162,7 89,4 0,9 358,3

2014 Sverige
Tysk-
land Schweiz Övriga Summa

Nuvärdet av 
förpliktelsen 112,8 169,9 185,5 52,5 520,7

Verkligt 
värdet på 
förvaltnings-
tillgångar - - -123,5 -51,7 -175,2

Underskott/
(överskott) 112,8 169,9 62,0 0,8 345,5

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

2015 2014

Diskonteringsränta

- Sverige 3,1% 4,3%

- Tyskland 2,2% 2,2%

- Schweiz 1,1% 1,6%

- övriga 2,1% 2,2%

Inflation 1,3% 1,0%

Förväntad löneökningstakt 1,5% 2,2%

Årlig ökning av pensioner 0,9% 1,8%

Årlig ökning av fribrev 0,9% 1,8%

Återstående tjänstgöringstid 20 år 22 år

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 1,1% 1,8%

De belopp som redovisats i balansräkningen har räknats fram en-
ligt följande:

2015 2014

Nuvärde av fonderade förpliktelser 286,7 237,9

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde –196,4 –175,2

Netto helt eller delvis fonderade förpliktelser 90,3 62,7

Nuvärde av ofonderade förpliktelser 268,0 282,7

Nettoskuld i balansräkningen 358,3 345,5

Förändring i nettoskuld avseende den förmånsbestämda förpliktel-
sen under året är följande:

2015 2014

Vid årets början 345,5 237,4

Kostnader för tjänstgöring 
under innevarande år 18,4 15,5

Räntenetto 7,6 8,8

Akturiella förluster (+)/vinster (–) 7,8 74,7

Inbetalningar från arbetsgivare –12,0 –10,2

Utbetalda ersättningar –1,2 –1,0

Avyttrade företag –4,2 –

Övrigt – 6,3

Omräkningsdifferenser –3,6 13,9

Vid årets slut 358,3 345,5

De belopp som redovisas i resultaträkningen är följande:
2015 2014

Kostnad avseende tjänstgöring 
under innevarande period 18,4 15,5

Räntenetto 7,6 10,7

Kostnader för tjänstgöring tidigare perioder – 0,0

Summa pensionskostnader  
 26,0 26,2

Avgifter till planer för ersättningar efter avslutad anställning för-
väntas för kommande räkenskapsår uppgå till 16,7 MSEK (9,4). 

Förvaltningstillgångarna består av följande:

15–12–31 14–12–31 15–12–31 14–12–31

Egetkapitalinstrument – 6,7 – 4%

Räntebärande 
värdepapper – 128,1 – 73%

Fastigheter – 18,8 – 11%

Övrigt 196,4 21,6 100% 12%

Summa 196,4 175,2 100% 100%

Känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen för ändringar i 
diskonteringsränta, Bisnode viktigast antagande, för de stora pla-
nerna är:

ökning i 0,5% 
antagande 

minskning i 0,5% 
antagande 

Sverige minskning med 12% ökning med 14%

Schweiz minskning med 10% ökning med 11%

Tyskland minskning med 8% ökning med 9%
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NOT 27 – ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Koncernen

15–12–31 14–12–31

Beräknade tilläggsköpeskillingar 
avseende förvärv  88,3 95,4

Omstruktureringsåtgärder  4,5 23,5

Outhyrda lokaler samt återställningskostnader 3,0 7,8

Tvister 14,5 –

Övriga poster 1,1 0,4

Summa 111,3 127,2

Varav långfristig del 56,6 66,5

Varav kortfristig del 54,7 60,7

Koncernen

2015 2014

Ingående balans 127,2 42,6

Årets avsättningar 37,9 129,3

Ianspråktagna avsättningar –55,9 –22,0

Förändring av diskonterat värde 6,7 1,4

Outnyttjade reverserade avsättningar –1,1 –8,5

Omklassificering till skulder 
som innehas för försäljning – –18,1

Omklassificeringar –1,1 –

Omräkningsdifferenser –2,4 2,5

Utgående balans 111,3 127,2

Beräknade tilläggsköpeskillingar avseende förvärv 
Under 2014 är nya tilläggsköpeskillingar huvudsakligen hänförliga 
till förvärven av Debitor Registret A/S, Vendemore Nordic AB 
samt Bisnode MatchIT AS. 

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

Outhyrda loker samt återställningskostnader 
Avser avsättningar för outhyrda lokaler samt framtida återställ-
ningskostnader för hyrda lokaler.

NOT 28 – LEVERANTÖRSSKULDER OCH ANDRA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Förutbetalda intäkter 482,7 478,9 0,0 0,0

Leverantörsskulder 196,4 190,6 0,4 0,1

Semesterlöneskuld 85,8 89,9 0,2 0,5

Upplupna 
löneskulder 55,2 45,5 0,7 1,2

Sociala avgifter och 
andra skatter 28,0 30,2 1,6 5,0

Upplupna 
räntekostnader 0,2 0,1 0,0 0,0

Övriga upplupna 
kostnader 146,7 140,5 4,3 1,1

Övriga skulder 
- ej räntebärande 139,9 140,4 0,6 0,2

Summa leveran-
törsskulder och 
andra skulder 1 134,9 1 116,2 7,8 8,2

 
 
NOT 29 – DERIVATINSTRUMENT

Koncernen

15–12–31 14–12–31

Ränteswapavtal - kassaflödessäkringar –24,2 –23,4

Summa –24,2 –23,4

Beskrivning 
av kontrakt

Kon-
trakt- 

period
fr o m t o m Belopp Valuta

Ränte-
sats

Ränteswap 14–07–31 19–05–31 172,1 NOK M 1,9%

Ränteswap 14–12–31 19–05–31 683,1 SEK M 1,2%

Koncernen har 90 procents effektivitet för kassaflödessäkringar.

De verkliga värdena på ränteswappavtalen har fastställts med hjälp 
av värderingstekniker som återfinns i nivå 2 enligt definitionen 
från IFRS 13.
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NOT 30 – RESERVER

Koncernen

Säkrings-
reserv

Omräk-
nings-
reserv Summa

Ingående balans 
per 1 januari 2015 –18,3 4,7 –13,6

Årets omräkningsdifferenser –109,0 –109,0

Omräkningsdifferenser 
hänförliga till avyttrade 
verksamheter 0,5 0,5

Kassaflödessäkringar:

Redovisat i övrigt 
totalresultat –0,9 –0,9

Skatt hänförlig till 
årets förändring 0,2 0,2

Utgående balans 
per 31 december 2015 –18,9 –104,0 –122,8

Koncernen

Säkrings-
reserv

Omräk-
nings-
reserv Summa

Ingående balans 
per 1 januari 2014 –9,3 –125,4 –134,7

Årets omräkningsdifferenser 130,0 130,0

Omräkningsdifferenser 
hänförliga till avyttrade 
verksamheter 0,1 0,1

Kassaflödessäkringar:

Redovisat i övrigt 
totalresultat –11,5 –11,5

Skatt hänförlig till 
årets förändring 2,5 2,5

Utgående balans 
per 31 december 2014 –18,3 4,7 –13,6

NOT 31 – FINANSIELL LEASING

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncernen har, vid årets utgång, materiella anlägningstillgångar 
under finansiella leasingavtal med ett planentligt restvärde uppgå-
ende till 38,1 (43,1) MSEK.

Framtida minimileasingavgifter för ej annullerbara leasingkontrak-
tet förfaller enligt följande:

Koncernen

2015 2014

Inom 1 år 4,8 4,8

Mellan 1–5 år 25,3 26,6

Senare än 5 år 29,7 35,6

Summa 59,7 67,0

Nuvärdet av finansiella leasningskluder är som följande:
Koncernen

2015 2014

Inom 1 år 4,7 4,6

Mellan 1–5 år 22,9 24,1

Senare än 5 år 23,9 28,8

Summa 51,5 57,5

NOT 32 – OPERATIONELL LEASING

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncernen    Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Leasingkostnad 116,0 123,4 0,3 –

Summa 116,0 123,4 0,3 –

Koncernens leasingobjekt avser huvudsakligen lokalhyror, maski-
ner/datorer och bilar. Moderbolagets kostnad avser leasingbil.

Framtida leaseavgifter
Koncernen    Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Inom 1 år 113,8 111,4 0,1 –

Mellan 1–5 år 276,2 307,1 0,2 –

Senare än 5 år 76,8 88,5 0,0 –

Summa 466,9 507,0 0,3 –

Framtida leaseavgifter avser minimileaseavgifter hänförliga till icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal.

NOT 33 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Koncernens närståendekrets utgörs av moderföretaget Ratos AB, 
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 
styrelsemedlemmar samt koncernens ledningsgrupp.

Ratos äger 70% av moderbolagets aktier och har bestämmande in-
flytande över koncernen. Ratos är moderföretag i den största och 
minsta koncern som Bisnode Business Information Group AB in-
går i och där koncernredovisning upprättas. Bonnier Holding AB 
äger 30% av moderbolagets aktier och har ett betydande inflytan-
de över koncernen. Verkställande direktör Magnus Silvferberg ut-
gör också ägare med en mindre aktiepost.

Bisnode har 55 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 som inköp från andra bolag i dessa koncerner 
sker. Sådana transaktioner sker alltid på marknadsmässiga villkor. 
Kostnaden för att beräkna den exakta omfattningen av försäljning 
till och inköp från närstående företag skulle inte stå i rimlig pro-
portion till informationsvärdet.

Transaktioner med ägare
Koncernen

2015 2014

Upplåning från moderföretaget

Vid årets början – 997,6

Återbetalning via kvittningsemission – –1 074,3

Debiterad (kapitaliserad) ränta – 76,7

Vid årets slut – –

Upplåning från ägare med 
betydande inflytande  

Vid årets början – 427,5

Återbetalning via kvittningsemission – –460,4

Debiterad (kapitaliserad) ränta – 32,9

Vid årets slut – –
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Transaktioner med ledande befattningshavare
Koncernen har en skuld hänförlig till en tilläggsköpeskilling till en 
nyckelperson i ledande ställning beräknad till 23 MSEK. Tilläggs-
köpeskillingen faller ut under 2017. Övriga ersättningar till ledan-
de befattningshavare framgår av not 10.

NOT 34 – EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH 
 STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

Eventual- 
förpliktelser 15–12–31 14–12–31 15–12–31 14–12–31

Garantiåtagande 
FPG/PRI 0,9 1,2 – –

Borgensförbindelser 49,5 31,3 1 695,7 1 925,2

Garanti till franchis-
givare 245,0 255,2 – –

Summa 295,4 287,7 1 695,7 1 925,2

Ställda säkerheter 
för egna skulder 
och avsättningar

Aktier 2 286,4 2 186,4 2 880,7 2 815,6

Övrigt – – –

Summa 2 286,4 2 186,4 2 880,7 2 815,6

Övriga ställda pan-
ter och säkerheter Inga Inga Inga Inga

Avstämning effektiv skatt 
Garanti till franchisegivare avser garanti lämnad till Dun & Brad-
street International för att möta investeringsbehov för Dun & 
Bradstreet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, 
Schweiz, Tjeckien, Österrike, Ungern och Polen.

NOT 35 – AKTIEKAPITAL

Moderbolagets aktiekapital uppgår till 482 355 952 kronor mot-
svarande 66 328 538 A-aktier och 54 260 450 B-aktier med ett 
kvotvärde om 4.

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

NOT 36 – RESULTAT PER AKTIE

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

Koncernen

Vinst per aktie 2015 2014

Resultat som är hänförligt till 
moderbolagets aktieägare  146,9 –144,6

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

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

Vinst per aktie för 
kvarvarande verksamhet

Koncernen

2015 2014

Resultat som är hänförligt till 
moderbolagets aktieägare  146,9 –61,6

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

Resultat per aktie för kvarvarande 
verksamhet, före och efter utspädning 
(kr per aktie)  1,2 –0,5

NOT 37 – KASSAFLÖDESANALYS

   Koncernen    Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Erhållen ränta 2,8 2,3 0,5 –

Erlagd ränta –87,4 –124,6 –1,5 –

Justeringar för 
poster som 
inte ingår i 
kassaflödet

   Koncernen    Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Av- och nedskriv-
ningar av tillgångar 187,1 168,9 – 25,0

Kapitaliserad ränta 10,5 109,6 – 109,6

Orealiserade valuta-
kursdifferenser –56,3 52,4 –7,0 11,8

Avsättningar –15,4 0,0 – –

Realisationsresultat 1,2 –13,4 – –

Övrigt 4,5 1,8 –0,3 –0,6

Summa 131,6 319,3 –7,3 145,7
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NOT 38 – RÖRELSEFÖRVÄRV

Rörelseförvärv 2015
Förvärvs-

tidpunkt

Förvärvad
kapital- 

andel
  Verk-

samhet

Företag

Octopus s.r.o. Jan, 2015 100,0%
Kredit- 

information

SN4 International Oy Jul, 2015 100,0%
Marknads-

information 

AIS Nordic (inkråmsförvärv) Okt, 2015
Fordons-

data

Köpeskilling
Octopus  

s.r.o.

SN4 
Inter-

national 
Oy

AIS 
Nordic Summa

Kontant 
betalning 8,2 24,2 65,2 97,6

Avsättning tilläggsköpe-
skilling – 25,8 – 25,8

Summa 8,2 50,0 65,2 123,4

Verkligt värde för 
förvärvade nettotillgångar 8,1 4,9 22,0 35,0

Summa Goodwill 0,1 45,1 43,2 88,3

Kassaflödes-
påverkan

Förvärv 
tidigare 

år

Octo-
pus  

s.r.o.

SN4 
Inter- 
natio-
nal Oy

AIS 
Nordic Summa

Kontant reglerad 
köpeskilling 35,2 8,2 24,2 65,2 132,8

Avgår: 
Likvida medel i 
förvärvat 
bolag/
koncern – – –4,2 – –4,2

Förändring 
koncernens 
likvida medel vid 
förvärv 35,2 8,2 20,0 65,2 128,5

Övrig information
Octopus  

s.r.o.

SN4 Inter- 
national 

Oy
AIS 

Nordic Summa

Försäljningsintäkter 
sedan förvärvsdatum 1,9 16,1 – 18,0

Försäljningsintäkter, 
2015 2,2 29,9 – 32,1

Resultat före skatt 
sedan förvärvsdatum 2,0 4,7 –0,7 6,0

Resultat före skatt, 
2015 2,1 5,8 –0,7 7,2

Förvärvsrelaterade 
kostnader – 0,6 1,0 1,6

 

Verkligt värde på förvärvade 
tillgångar och skulder  

Bokfört
värde

Verkligt
värde

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7,1 36,3

Övriga anläggningstillgångar 0,6 0,6

Kundfordringar och andra tillgångar 8,0 8,0

Likvida medel 4,2 4,2

Summa tillgångar 19,9 49,1

Skulder

Uppskjuten skatteskuld 1,8 8,3

Leverantörsskulder och övriga skulder 5,0 5,7

Summa skulder 6,8 14,0

Förvärvade nettotillgångar 13,1 35,2

Rörelseförvärv 2014
Förvärvs-

tidpunkt

Förvärvad
kapital- 

andel
Verk- 

samhet

Företag

Debitorregistret A/S Jan, 2014 75,0%
Kredit- 

information

Grufman Reje Management AB Mar, 2014 100,0%
Analys och 
rådgivning

Köpeskilling

Debitor-
registret 

A/S

Grufman 
Reje 

Manag. 
AB Summa

Kontant betalning 54,4 6,0 60,4

Avsättning tilläggsköpeskilling 34,7 6,2 40,8

Summa 89,1 12,2 101,3

Verkligt värde för 
förvärvade nettotillgångar 18,0 0,7 18,6

Summa Goodwill 71,1 11,5 82,7

Kassaflödespåverkan

Debitor-
registret 

A/S

Grufman 
Reje 

Manag. 
AB Summa

Kontant reglerad köpeskilling 54,4 6,0 60,4

Avgår likvida medel i 
förvärvad verksamhet 0,0 –0,5 –0,5

Påverkan på koncernens 
likvida medel 54,4 5,5 60,0

Övrig information

Debitor-
registret 

A/S

Grufman 
Reje 

Manag. 
AB Summa

Försäljningsintäkter 
sedan förvärvsdatum 17,4 0,1 17,5

Försäljningsintäkter, 2015 17,4 0,1 17,5

Resultat före skatt 
sedan förvärvsdatum 4,2 0,1 4,3

Resultat före skatt, 2015 7,2 0,1 7,2
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Verkligt värde på förvärvade 
tillgångar och skulder

Bokfört
värde

Verkligt
värde

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3,4 27,2

Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2

Uppskjuten skattefordran 5,7 7,5

Kundfordringar och andra tillgångar 3,4 3,4

Likvida medel 0,5 0,5

Summa tillgångar 13,2 38,7

Skulder

Uppskjuten skatteskuld – 5,2

Leverantörsskulder och övriga skulder 14,9 14,9

Summa skulder 14,9 20,1

Förvärvade nettotillgångar –1,7 18,6

Övrigt  
Goodwill är hänförlig till de förvärvade verksamheternas goda lönsamhet 
och de viktiga synergieffekter som förväntas uppstå efter förvärven.

NOT 39 – AVYTTRING AV DOTTERFÖRETAG

Avyttrade dotterföretag 2015 2014

Frankrike 1) Jan, 2015

Credita AG Feb, 2015

Lundalogik Jan, 2014

Bisnode Nederland B.V. Jul, 2014
1) Avser bolag Bisnode France Holding S.A.S., Bisnode France S.A.S. och Bisnode 
 Business Holding S.A.S. som klassificerats som tillgångar/skulder som innehas för 
 försäljning samt avvecklad verksamhet 2014.

Realisationsresultat 2015 2014

Kontant betalda köpesskillingar 50,8 134,6

Avyttrade nettotillgångar –48,6 –123,8

Transaktionskostnader –1,8 –4,6

Omräkningsdifferenser –0,5 –0,1

Summa realisationsresultat –0,1 6,1

Kassaflödespåverkan 2015 2014

Kontant reglerad köpeskilling 50,8 122,6

Erhållna tilläggsköpeskillingar 
avyttringar tidigare år 11,2 –

Avgår likvida medel i 
avyttrade dotterföretag –28,1 –27,4

Påverkan på koncernens 
likvida medel 33,9 95,2

Avyttrade nettotillgångar 2015 2014

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 32,9 118,0

Övriga anläggningstillgångar 3,6 1,9

Uppskjuten skattefordran 0,0 0,0

Kundfordringar och andra tillgångar 13,3 32,8

Likvida medel 28,1 27,4

Summa tillgångar 78,0 180,1

Skulder

Pensionsförpliktelser 4,2 –

Uppskjuten skatteskuld 0,0 3,7

Leverantörsskulder och övriga skulder 25,2 52,6

Summa skulder 29,4 56,3

Avyttrade nettotillgångar 48,6 123,8

NOT 40 – HÄNDELSER EFTER BALANSDAGENS UTGÅNG

Som en följd av det strategiarbete som genomfördes under fjärde 
kvartalet 2015 och som implementeras under första kvartalet 
2016 har Bisnode förändrat hur bolaget framgent redovisar sina 
operativa segment. Verksamheten kommer även fortsättningsvis 
att delas upp i geografiska regioner med förändringen att region 
Norge, Danmark, Finland, Central Europe och Belgien slås samman 
och bildar International Markets. Den nya segmentsindelningen ser ut 
som följer:
 
Region Sverige omfattar Sverige.

Region DACH omfattar Tyskland, Österrike och Schweiz.

Region International Markets omfattar Norge, Danmark, Finland, 
Estland, Kroatien, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Bosnien, 
Serbien, Ungern och Belgien.

Koncernledningens sammansättning har från 1 januari 2016 anpassats 
till koncernens nya regionstruktur. Koncernledningen har minskats till 
11 personer.
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Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 1 april 2016. 
Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 7 april 2016 för fastställelse.

Stockholm den 1 april 2016

Jon Risfelt
Styrelseordförande

Henrik Blomé
Styrelseledamot

Erik Haegerstrand
Styrelseledamot

Mikael Norlander
Styrelseledamot

Anders Eriksson
Styrelseledamot

Johan Anstensrud
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 april 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
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B

Sara Öhrvall
Styrelseledamot

Berit Svendsen
Styrelseledamot

Sara Hansson
Arbetstagarledamot

Maria Evaldsson
Arbetstagarledamot

Magnus Silfverberg
Verkställande direktör
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BISNODE BUSINESS INFORMATION GROUP AB – REVISIONSBERÄTTELSE

 

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Bisnode Business Information Group AB, org.nr 556681-5725

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Bisnode Business Information Group AB 
för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

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

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 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 2015 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 

 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Bisnode Business Information Group AB 
för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.  

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

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

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

Stockholm den 7 april 2016 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Peter Nyllinge 
Auktoriserad revisor 


