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Organisationsnummer 559081-5337     
 
 

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 

2017 
 

 Nettoomsättningen ökade med 8,1% till 
207 532 (192 027) TSEK 

 
 Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till  

51 084 (-37 303) TSEK 
 
 Periodens resultat uppgick till  

33 160 (-160 847) TSEK 
 

 Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till 19 407  
(- 535)  TSEK 

 
 

Helår: 1 januari – 31 december 2017 
 
 

 Nettoomsättningen steg med 7,7% till  
755 710 (701 739) TSEK  

 
 Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till  

102 203 (12 453) TSEK 
 
 Periodens resultat uppgick till  

52 004 (-134 392) TSEK 
 

 Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till 24 441  
(2 472)  TSEK 

 

 
 
 
 
 

 
Finansiella nyckeltal 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

2017 2016 2017 2016

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 207,532 192,027 755,710 701,739

Rörelsens kostnader -193,446 -360,913 -711,541 -844,683

Rörelseresultat, EBITDA 51,084 -37,303 102,203 12,453

Rörelseresultat, EBIT 48,025 -163,373 93,666 -119,499

Resultat före skatt 40,960 -170,657 61,702 -138,665

Periodens resultat 33,160 -160,847 52,004 -134,392

Rörelsemarginal, %, EBITDA 25 -19 14 2

Avkastning på eget kapital, % 18 -33

Balansomslutning 870,711 892,291

Eget kapital 300,939 287,377

Soliditet, % 35 32

(Belopp i TSEK om ej annat 

anges)

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017 



 

 

 
VD kommentarer 
 
Marknadsaktiviteterna har under fjärde kvartalet varit på fortsatt hög nivå inom bolagets två segment och 
Jetpaks marknadsandelar och marginaler utvecklas tillfredsställande. 
 
Bolaget har beslutat att döpa om sina två segment. Segment Express kallas numera Express Ad-hoc och 
segment Logistik för Express Systemized. 
 
Segment Express Systemized har varit utsatt för stark priskonkurrens inom lokala kurir- och kundspecifika 
lösningar. Speciellt nordiska postföretag och integratörer är angelägna om att öka marknadsandelarna. Likväl 
har Jetpak behållit en stark position tack vare fokus på att förbättra kvaliteten och erbjuda flexibla lösningar. 
 
Segment Express Ad-hoc har gynnats av ökade aktivitetsnivåer inom tillverknings-, medicinteknik-, 
konstruktion- och fordonsindustrin, vilket har ökat efterfrågan på tidskritiska backuplösningar som en följd av 
minskad lagerhållning. 
 
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 207 532 (192 027) TSEK, en ökning med 8,1 procent. 
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 755 710 (701 739) TSEK, en ökning med 7,7 procent. 
 
EBITDA uppgick för kvartalet till 51 084 (-37 303) TSEK och EBITDA för helåret till 102 203 (12 453) TSEK. 
 
Resultatet under det fjärde kvartalet har påverkats positivt med 32 133 TSEK då vi inte har behövt utnyttja  
återstoden av den ursprungliga reservationen på 50 306 TSEK som gjordes under kvartal 4 2016, kopplat till 
transporter av borttappat bagage.  
 
Resultatutvecklingen för både fjärde kvartalet och helåret är positiv, främst kopplad till den starka utvecklingen 
av Jetpak Direct (inom vårt Express Ad-hoc-segment). Detta är en följd av förstärkta försäljningsinsatser och 
ökat fokus på branschvertikaler. Dessutom har det makroekonomiska klimatet stött tillväxten hos våra kunder 
till fördel för vår verksamhet. 
 
De strategiska projekt som genomförs i affärs- och produktionsfunktionerna fortlöper enligt plan och våra 
förväntningar är oförändrade när det gäller tillväxt och marginalförbättringar. Speciellt vårt express-
återförsäljarprogram har mottagits väl av logistikpartner och förväntas ytterligare öka tillväxten inom detta 
område. 
 
Som vi informerade i rapporten för tredje kvartalet förvärvade Jetpak STU Budbilar AB i Helsingborg under 
november. Detta som ett led i att stärka företagets närvaro i Öresundsregionen. Integrationen av bolaget följer 
enligt plan. 
 
 
 

Kenneth Marx 
 
VD 
   



 

Verksamheten/Finansiell översikt 
 
Jetpak Top Holding AB är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr-till-dörr. 
Jetpak gruppen erbjuder den nordiska marknaden tjänster inom express- och servicelogistik samt lokal 
budverksamhet. Bolaget verkar primärt inom ”courier, express, and parcel” marknaden (s.k. CEP marknaden).  
Bolagets verksamhet delas huvudsakligen upp i ett Express Ad-hoc - och Express Systemized segment. 
 
Jetpak gruppen är idag marknadsledande i Norden, i segmentet 0-12 timmar, men erbjuder också 
logistiklösningar för systemsatta varje-dag-försändelser med längre ledtider. Med representation på mer än 140 
orter, 700 budbilar och över 2.500 flygkombinationer per dygn ger bolaget den nordiska marknaden den 
kanske mest heltäckande infrastrukturen. 
 
 

Fjärde kvartalet  
1 oktober 2017 – 31 december 2017 
 
Den redovisningsmässiga slutjusteringen kopplad till bolagets affär kring transporter av borttappat bagage har 
skett under december månad. Denna har påverkat bolagets Ebitda med 32,1 MSEK genom återföring av 
kvarvarande delar av det belopp som reserverades i december 2016 på 50,3 MSEK med avdrag för 
förlikningsbelopp och erlagda advokatkostnader. Justeringen är bokad som övriga rörelseintäkter. 
 
Under december månad har även en fusion skett inom bolagets legala koncernstruktur. Allt i enlighet med de 
krav som ställts av investerarna i samband med bolagets obligationsemission. 
 
Bolaget har under kvartalet förvärvat STU Budbilar AB i Helsingborg. Detta som ett led i stärkning av bolagets 
närvaro i Öresundsregionen.  
  
 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 207 532 (192 027) TSEK, vilket är en ökning med 8,1 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år.  
 
Inom segment Express Ad-hoc visar tjänsten Jetpak Direct en fortsatt starkt tillväxt i kvartalet, 12,4 procent.  
 
Inom segment Express Systemized drivs försäljningstillväxten primärt av tjänsten Linehaul, 46,4 procent, 
fortsatt till största delen kopplat till bolagets verksamhet i Holland. 
 
Rörelseresultat (EBITDA) 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 51 084 (-37 303) TSEK, vilket är en ökning med 93 367 TSEK jämfört 
med fjärde kvartalet föregående år.  
 
Slutjusteringen av befarad kundförlust (kopplad till affären kring transporter av borttappat bagage) påverkar 
resultatet med 32 133 (-50 306) TSEK. 

 
Övrig resultatutveckling är primärt driven av bolagets tillväxt i Jetpak Direct men även till ett fortsatt fokus på 
effektiviseringar inom produktionen med ökat täckningsbidrag som resultat. 
 
Finansiella poster 
Finansiella intäkter uppgick till 15 (222) TSEK och finansiella kostnader tillgick till -7 080 (-7 506) TSEK.  

 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till 33 160 (-160 847) TSEK.  
 
I kvartal 4 2016 gjordes i samband med bolagets refinansiering en större nedskrivning av tidigare uppkomna 
övervärden i form utav goodwill om 125 MSEK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Helår 

1 januari 2017 – 31 december 2017 
 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 755 710 (701 739) TSEK, vilket är en ökning med 7,7 procent 
jämfört med föregående år.  
 
Bolagets intäktsökning är kopplad till en 2,8 procentig tillväxt inom segment Express Ad hoc och 12,7 procentig 
tillväxt inom Express Systemized.  
 
Inom segment Express Ad-hoc har under året har bolagets tjänst Jetpak Direct (med en genomsnittlig 
täckningsgrad på 55,6 procent) haft en tillväxt på 9,9 procent.  
 
Inom segment Express Systemized har under året har bolagets tjänst Linehaul haft en tillväxt på 42,3 procent, 
främst kopplat till bolagets verksamhet i Holland. Även tjänsten Courier Logistics har haft en stark tillväxt under 

året. 
 
Rörelseresultat (EBITDA) 
Rörelseresultatet för helåret uppgick till 102 203 (12 453) TSEK, vilket är en ökning med 89 750 TSEK jämfört 
med föregående år. 
 
Slutjusteringen av befarad kundförlust (kopplad till affären kring transporter av borttappat bagage) påverkar 
resultatet med 32 133 (-50 306) TSEK. 
 
Övrig resultatutveckling för helåret är positiv, mycket kopplat till den starka utveckling som Jetpak Direct haft 
under året. Bolaget ser fortsatt att de investeringar som gjordes under första halvåret i reklam- och 
marknadskostnader givit effekt. Bolaget ser även att det generella konjunkturläget bidragit positivt till 
resultatutvecklingen. 
 
Finansiella poster 
Finansiella intäkter uppgick till 17 (224) TSEK och finansiella kostnader tillgick till -31 981 (-19 391) TSEK.  

 
Ökningen av finansiella kostnader är kopplat till bolagets refinansiering och emission av företagsobligationen. 
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till 52 004 (-134 392) TSEK. 
 
I kvartal 4 2016 gjordes i samband med bolagets refinansiering en större nedskrivning av tidigare uppkomna 
övervärden i form utav goodwill om 125 MSEK. 
 
Likviditet och kassaflöde 
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 38 617 (40 190) TSEK. 
 
Finansiell ställning 
Soliditeten uppgick till 35 (32) procent den 31 december 2017 och det egna kapitalet till 300 939 (287 377) 
TSEK. Totala tillgångar uppgick den 31 december 2017 till 870 711 (892 291) TSEK.  
 
 

Övrigt 

 
Jetpaks huvudägare, Polaris Private Equity, har utsett ABG Sundal Collier till finansiell rådgivare för att 
utvärdera olika strategiska alternativ för att stödja fortsatt tillväxt och utveckling av verksamheten, inklusive en 
eventuell börsnotering av Jetpak. 
 
Inga övriga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter balansdagen. 
 
 

Personal 
 
Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till december till 179 (172).  
 
 

 

 

 

 



 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk, ränterisk i 
verkligt värde och ränterisk i kassaflödet), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande 
riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att 
minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.  
 
Moderbolaget är exponerat för motsvarande risk som koncernen som helhet avseende förändringar i 
marknadsräntor.  
 
 

Segmentsinformation 
 
Koncernens verkställande direktör utgör koncernens högste verkställande beslutsfattare. Företagsledningen har 
fastställt rörelsesegment baserat på den information som tillhandahålls verkställande direktören och som denne 
använder för fördelning av resurser samt utvärdering av resultatet i koncernen. Den interna rapportstrukturen 
tar sin utgångspunkt i koncernens två verksamhetsgrenar vilket utgörs av Express Ad-hoc (f.d. Express) och 
Express Systemized (f.d. Logistik).  
 
Express Ad-hoc 
Inom segmentet Express Ad-hoc tillhandahålls bolagets transporttjänster (både mark- och flygburna) vilka 
karaktäriseras av ett spontant kundbehov, även kallat ad hoc. Huvudsakliga tjänster inom segmentet är Courier 
Express, Jetpak Direct och Jetpak NextDay. 
 
Express Systemized 
Inom segmentet Express Systemized tillhandahålls bolagets transporttjänster (både mark- och flygburna) vilka 
karaktäriseras av ett systematiskt eller planerat kundbehov. Huvudsakliga tjänster inom segmentet är Courier 
Logistics, Customer Specific och Linehaul. 
 
Bolaget har efter kvartal två omklassat två större kundflöden mellan segmenten, en flytt från Express Ad-hoc 
till Express Systemized. Segmentstabellerna har justerats enligt nedan. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2016-10-01 - 2016-12-31

Nettoomsättning -11,703 11,703 0

Övriga rörelseintäkter 0

Summa intäkter -11,703 11,703 0 0

Direkta kostnader 10,847 -10,847 0

Täckningsbidrag -856 856 0 0

Express    

Ad-hoc

Express    

Systemized

Koncern-

gemensamt

Totalt 

koncern

2017-01-01 – 2017-12-31

Nettoomsättning -22,520 22,520 0

Övriga rörelseintäkter 0

Summa intäkter -22,520 22,520 0 0

Direkta kostnader 20,539 -20,539 0

Täckningsbidrag -1,981 1,981 0 0

Express    

Ad-hoc

Express    

Systemized

Koncern-

gemensamt

Totalt 

koncern

2016-01-01 - 2016-12-31

Nettoomsättning -30,141 30,141 0

Övriga rörelseintäkter 0

Summa intäkter -30,141 30,141 0 0

Direkta kostnader 28,547 -28,547 0

Täckningsbidrag -1,594 1,594 0 0

Koncern-

gemensamt

Totalt 

koncern

Express    

Ad-hoc

Express    

Systemized



 

 
 
Intäkter och resultat 
Nedan visas koncernens intäkter och resultat för varje rapporterbart segment, efter att omklassning skett 

mellan segmenten (enligt tabellerna ovan). Nettoomsättning består enbart av externa intäkter. 
Redovisningsprinciperna för de rapporterbara segmenten överensstämmer med koncernens 
redovisningsprinciper vilka beskrivs i not 2.  
 
Fjärde kvartalet 
1 oktober-31 december 2017 
 

 
 
 
Fjärde kvartalet 
1 oktober-31 december 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-10-01 – 2017-12-31

Nettoomsättning 95,216 112,317 207,532

Övriga rörelseintäkter 33,938 33,938

Summa intäkter 95,216 112,317 33,938 241,471

Direkta kostnader -50,024 -76,900 -126,923

Täckningsbidrag 45,192 35,417 33,938 114,548

Övriga externa kostnader -23,803 -23,803

Personalkostnader -39,660 -39,660

-3,059 -3,059

Övriga rörelsekostnader 0 0

Summa kostnader -50,024 -76,900 -66,522 -193,445

Rörelseresultat 45,192 35,417 -32,584 48,025

Finansiella intäkter 15 15

Finansiella kostnader -7,080 -7,080

Resultat före skatt 45,192 35,417 -39,649 40,960

Express    

Ad-hoc

Express    

Systemized

Koncern-

gemensamt

Totalt 

koncern

Av och nedskrivning av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar

2016-10-01 - 2016-12-31

Nettoomsättning 96,259 95,768 192,027

Övriga rörelseintäkter 5,513 5,513

Summa intäkter 96,259 95,768 5,513 197,540

Direkta kostnader -50,169 -74,703 -124,873

Täckningsbidrag 46,090 21,065 5,513 72,668

Övriga externa kostnader -71,091 -71,091

Personalkostnader -37,613 -37,613

-126,070 -126,070

Övriga rörelsekostnader -1,268 -1,268

Summa kostnader -50,169 -74,703 -236,041 -360,913

Rörelseresultat 46,090 21,065 -230,528 -163,373

Finansiella intäkter 222 222

Finansiella kostnader -7,506 -7,506

Resultat före skatt 46,090 21,065 -237,813 -170,657

Express    

Ad-hoc

Express    

Systemized

Koncern-

gemensamt

Totalt 

koncern

Av och nedskrivning av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar



 

Helår 
1 januari-31 december 2017 
 

 
 

 
Helår 
1 januari-31 december 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-01-01 – 2017-12-31

Nettoomsättning 363,375 392,335 755,710

Övriga rörelseintäkter 49,498 49,498

Summa intäkter 363,375 392,335 49,498 805,207

Direkta kostnader -186,573 -297,942 -484,514

Täckningsbidrag 176,802 94,393 49,498 320,693

Övriga externa kostnader -67,942 -67,942

Personalkostnader -149,098 -149,098

-8,537 -8,537

Övriga rörelsekostnader -1,450 -1,450

Summa kostnader -186,573 -297,942 -227,027 -711,541

Rörelseresultat 176,802 94,393 -177,530 93,666

Finansiella intäkter 17 17

Finansiella kostnader -31,981 -31,981

Resultat före skatt 176,802 94,393 -209,494 61,702

Express    

Ad-hoc

Express    

Systemized

Av och nedskrivning av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar

Koncern-

gemensamt

Totalt 

koncern

2016-01-01 - 2016-12-31

Nettoomsättning 353,607 348,132 701,739

Övriga rörelseintäkter 23,446 23,446

Summa intäkter 353,607 348,132 23,446 725,184

Direkta kostnader -187,291 -268,205 -455,496

Täckningsbidrag 166,316 79,927 23,446 269,689

Övriga externa kostnader -112,943 -112,943

Personalkostnader -140,514 -140,514

-131,952 -131,952

Övriga rörelsekostnader -3,778 -3,778

Summa kostnader -187,291 -268,205 -389,187 -844,683

Rörelseresultat 166,316 79,927 -365,741 -119,498

Finansiella intäkter 224 224

Finansiella kostnader -19,391 -19,391

Resultat före skatt 166,316 79,927 -384,908 -138,665

Koncern-

gemensamt

Totalt 

koncern

Av och nedskrivning av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar

Express    

Ad-hoc

Express    

Systemized



 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2017 2016 2017 2016

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

(Belopp i TSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 207,532 192,027 755,710 701,739

Övriga rörelseintäkter 33,939 5,513 49,498 23,446

Summa rörelsens intäkter 241,471 197,540 805,207 725,184

Övriga externa kostnader -150,727 -195,963 -552,456 -568,439

Personalkostnader -39,659 -37,613 -149,098 -140,514

-3,059 -126,070 -8,537 -131,952

Övriga rörelsekostnader 0 -1,268 -1,450 -3,778

Summa rörelsekostnader -193,446 -360,913 -711,541 -844,683

Rörelseresultat 48,025 -163,373 93,666 -119,499

Finansiella intäkter 15 222 17 224

Finansiella kostnader -7,080 -7,506 -31,981 -19,391

40,960 -170,657 61,702 -138,665

Inkomstskatt -7,800 9,811 -9,698 4,273

Periodens resultat 33,160 -160,847 52,004 -134,392

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 33,160 -160,847 52,004 -134,392

- - - -Innehavare utan bestämmande inflytande

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella tillgångar

Resultat efter finansiella poster



 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 

 

 

2017 2016 2017 2016

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

(Belopp i TSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Periodens resultat 33 160 -160 847 52 004 -134 392

Övrigt totalresultat

   Aktuariella vinster och förluster -457 -516 -457 -516

-457 -516 -457 -516

   Omräkningssdifferenser -4 142 -3 965 -11 433 28 400

-4 599 -4 481 -11 890 27 884

Periodens totalresultat 28 560 -165 328 40 114 -106 508

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 28 560 -165 328 40 114 -106 508

- - - -

Poster som inte kommer återföras till 

resultaträkningen:

Poster som kan komma att återföras till 

resultaträkningen:

Innehavare utan bestämmande inflytande

Övrigt totalresultat, netto efter skatt



 

Koncernens balansräkning i sammandrag 

 

(Belopp i TSEK) 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för datasystem 14 143 14 658

Varumärke 194 800 194 800

Kundrelationer 1 059 959

Goodwill 480 176 486 365

Inventarier verktyg och installationer 9 422 5 931

Andra långfristiga fordringar 0 29 900

Summa anläggningstillgångar 699 599 732 612

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 114 061 101 541

Aktuella skattefordringar 3 089 4 668

Övriga fordringar 1 901 3 666

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 440 9 615

Obligationer och värdepapepr 4 0

Likvida medel 38 617 40 190

Summa omsättningstillgångar 171 111 159 680

SUMMA TILLGÅNGAR 870 711 892 291

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 3 180 3 071

Övrigt tillskjutet kapital 277 413 304 073

Reserver -28 394 -13 605

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 48 741 -6 162

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 300 939 287 377

Innehav utan bestämmande inflytande - -

Summa eget kapital 300 939 287 377

Långfristiga skulder

Obligationslån 362 710 375 190

Långfristiga skulder 1 950 1 138

Uppskjuten skatteskuld 21 858 20 839

Avsättning för pensioner 2 888 3 167

Övriga avsättningar 0 33 400

Övriga långfristiga skulder 0 0

Summa långfristiga skulder 389 406 433 734

Kortfristiga skulder

Obligationslån 15 000 15 000

Upplåning från kreditinstitut 18 864 17 044

Leverantörsskulder 61 367 53 685

Aktuella skatteskulder 8 353 7 713

Övriga skulder 8 610 11 398

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 68 170 66 340

Summa kortfristiga skulder 180 365 171 179

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 870 711 892 291



 

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag 

 

 
 
 

(Belopp i TSEK)

Aktie-

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 

vinstmedel 

inklusive 

periodens 

resultat

Summa eget 

kapital 

hänförligt till 

moderföretagets 

aktieägare

Summa eget 

kapital 

hänförligt till 

innehav utan 

bestämmande 

inflytande

Summa 

eget 

kapital

2017-01-01 287,377

Periodens resultat 52,004 52,004 52,004

Övrigt totalresultat:

   Omräkningsdifferenser -11,433 -11,433 -11,433

   Aktuariella vinster och förluster -457 -457 -457

Summa övrigt totalresultat 0 0 -11,433 -457 -11,890 0 -11,890

Summa totalresultat 0 0 -11,433 51,547 40,114 0 40,114

Transaktioner med ägare:

   Övriga transaktioner med ägare¹ -32,161 -32,161 -32,161

   Nyemission 108 5,501 5,609 5,609

Summa transaktioner med 

ägare 108 -26,661 0 0 -26,552 0 -26,552

Utgående balans per 

2017-12-31

(Belopp i TSEK)

Aktie-

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 

vinstmedel 

inklusive 

periodens 

resultat

Summa eget 

kapital 

hänförligt till 

moderföretagets 

aktieägare

Summa eget 

kapital 

hänförligt till 

innehav utan 

bestämmande 

inflytande

Summa 

eget 

kapital

Ingående balans per

2016-01-01 2,448 493,050 -41,740 65,285 519,043 3,594 522,637

Periodens resultat -134,392 -134,392 -134,392

Övrigt totalresultat:

   Omräkningsdifferenser 28,400 28,400 28,400

   Aktuariella vinster och förluster -516 -516 -516

Summa övrigt totalresultat 0 0 28,400 -516 27,884 0 27,884

Summa totalresultat 0 0 28,400 -134,908 -106,508 0 -106,508

Transaktioner med ägare:

   Transaktioner med innehavare 

utan bestämmande inflytande -265 3,859 3,594 -3,594 0

   Ny koncernstruktur -2,448 -493,050 187,148 -308,350 -308,350

   Kvittningsemission 3,071 304,073 307,144 307,144

   Övriga transaktioner med ägare -127,547 -127,547 -127,547

Summa transaktioner med 

ägare 623 -188,977 -265 63,461 -125,158 -3,594 -128,752

Utgående balans per 

2016-12-31

3,071 304,073 -13,605 -6,162 287,377

¹ I samband med bolagets refinansiering i december 2016 sattes medel av på ett spärrkonto (s.k. escrow konto) för att täcka möjliga framtida kundförluster kopplade till 

bo lagets affär kring transporter av borttappat bagage.

Efter att den redovisningsmässiga slutjusteringen har skett har bo laget genomfört en engångsbetalning till Po laris Private Equity II K/S samt Polaris Private Equity III K/S i 

enlighet med paragraf 3:5 i aktieöverlåtelseavtalet mellan Polaris Private Equity II K/S, Polaris Private Equity III K/S, Kommanditselskapet af 8 Februar 2005, 

Kommanditselskapet af 1 M arts 2009 och Jetpak Top Holding AB för slutreglering av överlåtelsen av aktierna i P-Jetpak 2012 AB och P-JP 2005 AB. Samt i enlighet med 

Jetpak Top Holding AB:s obligationsavtal paragraf 4.2(e)(iii). Transaktionen har som ett led i bedömningen av att koncernbildningen med Jetpak Top Holding (publ) som 

moderbolag, var en transaktion mellan parter under gemensamt bestämmande inflytande, redovisats inom eget kapital under ” transaktioner med aktieägare” .

300,939

3,071 304,073 -13,605 -6,162 287,377 0 287,377

3,180 277,413 -25,038 45,385 300,939 0



 

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

2017 2017 2016 2016

3 mån 12 mån 12 mån 3 mån

(Belopp i TSEK) okt-dec jan-dec jan-dec okt-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 48,025 93,666 -119,499 -163,373

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

- Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar 3,059 8,537 131,952 126,070

- Rearesultat försäljning av inventarier 1,351 1,351 318 318

- Valutakurseffekter -2,222 1,347 -3,008 14,686

Erhållen ränta 15 17 224 222

Erlagda räntor -6,112 -27,632 -10,139 -1,716

Betald inkomstskatt -3,356 -7,549 -11,101 -2,013

Ka ssa flöde  frå n de n löpa nde  ve rksa mhe te n

före  förä ndringa r a v röre lse ka pita l

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av kundfordringar -1,477 -14,217 -35,460 -11,624

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -612 -2,861 -585 -4,498

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder -29,248 -35,117 59,038 48,014

Ökning/minskning av leverantörsskulder 9,984 6,898 -9,267 -6,620

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,407 24,441 2,472 -535

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0 0 -130,766 -130,766

Köp av dotterföretag -1,500 -1,830 0 2,000

Investering i  immateriella anläggningstil lgångar -1,761 -5,559 -6,200 518

Investering i  materiella anläggningstil lgångar -3,967 -6,055 -2,414 -1,810

Försäljning av materiella anläggningstil lgångar 470 470 129 129

Ökning av långfristiga fordringar 14,999 29,900 -29,900 -29,900

Kassaflöde från investeringsverksamheten 8,241 16,926 -169,151 -159,829

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 0 5,608 0 0

Upptagna obligationslån netto efter uppläggningsavgifter 0 0 390,000 390,000

Upptagna lån 0 43 14,300 14,300

Amortering av lån -7,500 -15,000 -213,311 -204,428

Övriga transaktioner med ägare -32,161 -32,161 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -39,661 -41,510 190,988 199,872

Periodens kassaflöde -12,013 -143 24,309 39,508

Likvida medel vid periodens början 51,214 40,190 13,356 829

Kursdifferenser likvida medel -585 -1,431 2,526 -146

Likvida medel vid periodens slut 38,616 38,616 40,191 40,191

69,737 -11,254

Transaktioner mellan parter under samma bestämmande inflytande

40,760 -25,807



 

Noter till den finansiella rapporten 

 
1. Allmän information 
Jetpak Top Holding AB (publ), 559081-5337, moderbolaget och dess dotterbolag, sammantaget koncernen är 
ett företag som bedriver verksamhet inom tidskritisk logistik. Moderbolaget är ett aktiebolag med säte och 
huvudkontor i Solna. Adressen till huvudkontoret är Gårdsvägen 8, 169 70 Solna. Jetpak Top Holding AB har en 
obligation som är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 31  januari 2017. Företagsobligationen handlas 
med ISIN-koden SE0009269673. Jetpak Top Holding AB ägs till 99 % av Polaris Private Equity II K/S samt 
Polaris Private Equity III K/S. 
 

2. Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.  
 
Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) såsom de har antagits av EU. Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i 
Årsredovisningslagen.  
 
Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning i juridiska personer och Årsredovisningslagen. 
 
Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar som gäller för räkenskapsåret 2017 har ej fått någon väsentlig 
effekt på koncernens finansiella rapporter. 
 

Kommande ändringar av redovisningsprinciper 
 
IFRS 9 Finansiella instrument 
IFRS 9 kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument. Redovisning och värdering. Från och med den 1 
januari 2018. Standarden innehåller nya regler för klassificering och värdering av tillgångar, nedskrivning och 
säkringsredovisning. Klassificeringen av skulder är för Jetpaks del densamma som i IAS 39. 
De nya reglerna för klassificering bygger på vilken affärsmodell en finansiell tillgång hanteras i och på 
tillgångens kassaflödeskaraktär. De nya principerna för klassificering och värdering förväntas inte få någon 
väsentlig effekt på redovisningen av Jetpaks finansiella tillgångar. De nya principerna för nedskrivning innebär 
en modell som bygger på förväntade kreditförluster och inte på inträffade händelser. Jetpaks bedömning är att 
beloppet för kreditreserveringar kommer att påverkas men inte i väsentlig grad.  
Bolaget tillämpar inte säkringsredovisning per första datum för applicering av den nya standarden och kommer 
därmed inte att påverkas av de nya principerna på det området. Koncernen avser inte att räkna om historiska 
perioder. 
 
 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 
IFRS 15 kommer att ersätta IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal samt tillhörande tolkningar. Koncernen 
kommer att tillämpa IFRS 15 från och med 1 januari 2018. Den nya standarden innebär en ny modell för 
intäktsredovisning (fem-stegs modell) som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till 
kunden. Grundprincipen är att ett företag redovisar intäkter för att skildra överföringen av utlovade varor och 
tjänster till kunder med ett belopp som återspeglar den ersättning som företaget förväntas ha rätt till i utbyte 
mot dessa varor eller tjänster. Koncernen har, som en del av sitt IFRS 15 projekt, gjort en bedömning av sina 
kundavtal i enlighet med fem-stegs modellen. IFRS 15 tydliggör bl.a. att intäkter från transporttjänster ska 
redovisas över tid istället för vid en viss given tidpunkt. Koncernen har tidigare redovisat intäkter från 
transporttjänster efter leverans men då koncernens leveranstider är korta, vanligtvis under 1 dag, så bedöms 
denna förändring inte få någon påverkan. Koncernens bedömning är att IFRS 15 kommer att leda till utökade 
upplysningar i de finansiella rapporterna, men att standarden i övrigt inte kommer att medföra någon väsentlig 
påverkan på koncernens resultaträkningar eller balansräkningar. 
 
IFRS 16 Leasingavtal 
IFRS 16 Leasingavtal kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal. Koncernen kommer att tillämpa IFRS 16 från och 
med 1 januari 2019. Koncernen har ännu inte genomfört en detaljerad analys avseende effekterna av IFRS 16. 
Detta kommer att ske under 2018. 
 

 

3. Uppskattningar och bedömningar 
I samband med bolagets refinansiering i december 2016 sattes medel av på ett spärrkonto (s.k. escrow konto) 
för att täcka möjliga framtida kundförluster kopplade till bolagets affär kring transporter av borttappat bagage. 
Efter att den redovisningsmässiga slutjusteringen har skett har bolaget genomfört en engångsbetalning till 
Polaris Private Equity II K/S samt Polaris Private Equity III K/S i enlighet med paragraf 3:5 i 
aktieöverlåtelseavtalet mellan Polaris Private Equity II K/S, Polaris Private Equity III K/S, Kommanditselskapet 
af 8 Februar 2005, Kommanditselskapet af 1 Marts 2009 och Jetpak Top Holding AB för slutreglering av 
överlåtelsen av aktierna i P-Jetpak 2012 AB och P-JP 2005 AB. Samt i enlighet med Jetpak Top Holding AB:s 
obligationsavtal paragraf 4.2(e)(iii). Transaktionen har som ett led i bedömningen av att koncernbildningen 



 

med Jetpak Top Holding (publ) som moderbolag, varit en transaktion mellan parter under gemensamt 
bestämmande inflytande, redovisats inom eget kapital under ”transaktioner med aktieägare”. 
 
 

4. Lån och eget kapital 
Antal aktier uppgick till 3 179 597 aktier med kvotvärdet 1 kr per aktie vid periodens utgång (ökning med 
108 153 aktier). Bolaget har under året genomfört en kontantemission om 5 608 TSEK, med 108 TSEK i ökat 
aktiekapital och 5 500 TSEK mot överkursfond. 
 
 

5. Transaktioner med närstående 
Ökningen av antalet aktier (108 153 stycken) fördelas mellan följande parter: 
Styrelsen 40 660 stycken. 
Ledningen 50 340 stycken. 
Anställda Polaris Private Equity 17 153 stycken. 

 
Bolaget har under året genomfört en engångsbetalning på 32 161 TSEK till Polaris Private Equity II K/S och 
Polaris Private Equity III K/S, vilken är beskriven i not 3. 
 
 

6. Verkligt värde finansiella instrument  
Bolaget har inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde.  
 
Det redovisade värdet för räntebärande skulder uppgår till 385 MSEK (amortering om 15 MSEK genomförd 
under året). Det verkliga värdet uppgår till 385 MSEK. Räntebärande skulder värderas med utgångspunkt från 
observerbar information avseende på balansdagen gällande marknadsräntor för återstående löptid. Värdering 
sker enligt nivå 2, IFRS 13. Diskontering sker av framtida kassaflöden enligt kontraktets villkor och 
förfallodagar.  
 
För övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms de redovisade värdena vara en god 
approximation av de verkliga värdena till följd av att löptiden och/eller räntebindningen understiger tre 
månader vilket innebär att en diskontering baserat på gällande marknadsförutsättningar inte bedöms leda till 
någon väsentlig effekt. 

 

7. Eventualförpliktelser  

 
 
 De ställda säkerheterna avser posterna aktier och andelar, fordringar hos koncernföretag och andra långfristiga 
fordringar. 

 
8. Rörelseförvärv 
Bolaget har under 2017 genomfört två mindre förvärv i södra Sverige utav bolag inom markdistribution (lokala 

bud). Ett rörelseförvärv genom STU Budbilar AB (Helsingborg regionen) samt ett inkråmsförvärv genom 
Varuslussen Sverige AB (Västerås regionen). Båda förvärven har genomförts med egen kassa och är ett led i 
koncernens ambition att stärka kapaciteten inom markdistribution. 
 
 

9. Utdelning 
Ingen utdelning genomförd.

(Belopp i TSEK) 2017-12-31 2016-12-31

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar:

Aktier och andelar i dotterbolag 710 656 623 155

Fordringar hos koncernföretag 3 825 228 208

Ställda säkerheter till förmån för koncernbolag:

Andra ställda säkerheter 0 29 900

Summa ställda säkerheter 714 481 881 263



 

Moderföretagets resultaträkning i sammandrag 
 

 

 
Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag 
 

 

2017 2016 2017 2016

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

(Belopp i TSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 3 0 13 0

Summa rörelseintäkter 3 0 13 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -4 947 -4 063 -10 196 -4 063

Personalkostnader -1 603 0 -2 272 0

Summa rörelsekostnader -6 550 -4 063 -12 468 -4 063

Rörelseresultat -6 547 -4 063 -12 455 -4 063

Övriga ränteintäkter och 

liknande intäkter
-121 0 272 0

Räntekostnader och liknande 

kostnader
431 627 -2 323 410 217 -2 323

Resultat från finansiella 

poster
431 506 -2 323 410 489 -2 323

Resultat före skatt 424 959 -6 386 398 034 -6 386

Skatt på årets resultat 2 072 1 405 7 409 1 405

Periodens resultat 427 031 -4 981 405 443 -4 981

2017 2016 2017 2016

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

(Belopp i TSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Periodens resultat 427 031 -4 981 405 443 -4 981

Övrigt totalresultat, efter skatt 0 0 0 0

Periodens totalresultat 427 031 -4 981 405 443 -4 981



 

Moderföretagets balansräkning i sammandrag 
 

 

(Belopp i TSEK) 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 466,160 433,999

Fordringar på koncernföretag 128,825 228,908

Uppskjutna skattefordringar 8,814 1,405

Andra långfristiga fordringar 0 29,900

Summa anläggningstillgångar 603,799 694,212

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 802 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 487 0

Kassa och bank  0 5,338

Summa omsättningstillgångar 1,289 5,338

SUMMA TILLGÅNGAR 605,088 699,550

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3,180 3,071

Summa bundet eget kapital  3,180 3,071

Fritt eget kapital

Överkursfond 309,574 304,073

Fusionsresultat -643,184 0

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 400,462 -4,981

Summa fritt eget kapital  66,851 299,092

Summa eget kapital 70,030 302,163

Långfristiga skulder

Obligationslån 362,710 375,190

Summa långfristiga skulder 362,710 375,190

Kortfristiga skulder

Obligationslån 15,000 15,000

Upplåning från kreditinstitut 15,003 0

Leverantörsskulder 1,280 0

Skulder till koncernföretag 136,647 1,050

Övriga skulder 256 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4,161 6,147

Summa kortfristiga skulder 172,348 22,196

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 605,088 699,550



 

Definitioner och finansiella nyckeltal 

 
Finansiella mått som inte definieras enligt IFRS  

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS eller 

Finansinspektionens föreskrifter. Bolaget anser att dessa mått ger en värdefull kompletterande information till 

investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag 

beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra 

företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan 

presenteras mått som inte definieras enligt IFRS samt avstämning av måtten. 

 
Täckningsbidrag Summa intäkter minus direkta kostnader (i produktionen) 

EBITDA Rörelseresultat innan avskrivning 

Rörelsemarginal EBITDA 
Genomsnittligt eget kapital 

Rörelseresultat innan avskrivningar dividerat med nettoomsättning 
IB eget kapital plus UB eget kapital dividerat med två  

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital  

Soliditet Eget kapital plus obeskattade reserver minus skattedel på obeskattade reserver 
i förhållande till totala tillgångar 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2017 2016 2017 2016

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

EBITDA 51,084 -37,303 102,203 12,453

Rörelseresultat, EBIT 48,025 -163,373 93,666 -119,499

Periodens resultat 33,160 -160,847 52,004 -134,392

Rörelsemarginal, %, EBITDA 25% -19% 14% 2%

IB eget kapital 287,377 522,637

UB eget kapital 300,939 287,377

Genomsnittligt eget kapital 294,158 405,007

Avkastning på eget kapital % 18% -33%

Soliditet % 35% 32%

(Belopp i TSEK om ej annat 

anges)

2017 2016 2017 2016

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

EBITDA

Rörelseresultat, EBIT 48,025 -163,373 93,666 -119,499

+Av- och nedskrivningar 3,059 126,070 8,537 131,952

EBITDA 51,084 -37,303 102,203 12,453

EBITDA 51,084 -37,303 102,203 12,453

Nettoomsättning 207,532 192,027 755,710 701,739

Rörelsemarginal, %, 

EBITDA
25% -19% 14% 2%

Resultaträkningen

(Belopp i TSEK om ej annat 

anges)

EBITDA/nettoomsättning, 

Rörelsemarginal, %, EBITDA



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Belopp i TSEK) 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Resultat efter skatt 52,004 -134,392 39,704

Eget kapital 300,939 287,377 522,637

Genomsnittligt eget kapital 294,158 405,007 517,946

Avkastning på eget 

kapital %
18% -33% 8%

Eget kapital 300,939 287,377 522,637

Total tillgångar 870,711 892,291 904,256

Soliditet 35% 32% 58%

Soliditet, eget kapital dividerat med 

totala tillgångar

Balansräkningen

Avkastning på eget kapital, Resultat 

efter skatt dividerat med 

genomsnittligt eget kapital 



 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 

 
 
Stockholm den 28 feb 2018 
 
 

 
 
Kenneth Marx  
VD 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.  
 
Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 feb 2018 kl. 16.45 
CET. 



 

Jetpak Top Holding AB 
 
För ytterligare information kontakta: 
 

Peter Hallman 
CFO 
0733685210 
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