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Viktiga händelser

Året i korthet
• Nettoomsättningen uppgick till 8 858 MSEK, en ökning med 6,5%

•  Rörelseresultatet uppgick till 494 MSEK, en ökning med 19% jämfört  
med justerat resultat föregående år

• Resultat före skatt uppgick till 355 MSEK (2)

• Resultatet efter skatt uppgick till 518 MSEK (4) 

• Resultat per aktie uppgick till 5,86 SEK (0,04) 

• Föreslagen utdelning om 3,10 SEK (2,60)

Ett nytt starkt år
Vi kan lägga ännu ett fram-
gångsrikt år till handlingarna. 
Under 2016/2017 noterade vi 
nya rekord för omsättning och 
resultat och styrelsen föreslår 
en höjning av utdelningen 
med 19 procent. 

Digitaliseringen ökar
Den accelererande teknik-
utvecklingen och digitalise-
ringen påverkar såväl kollek-
tivtrafikfordonens utformning 
som trafikplanering och trafik-
ledning. Läs mer på sid 8–9.

Fokus på innovation
Som marknadsledare är vi 
med och formar framtidens 
kollektivtrafiksystem. Vi har 
exempelvis lanserat tilläggs-
produkter för alla bussar, 
 produkter som lockar fler att 
åka kollektivt och som ökar 
kundnöjdheten. Läs mer på 
sid 26–27.

Den Gröna Resan
Med vårt koncept Den Gröna 
Resan skapar vi en bättre situ-
ation för såväl våra resenärer 
som miljön. Bara under 
2016/2017 har 24 procent av 
våra förare genomgått utbild-
ning i Den Gröna Resan. Läs 
mer på sid 28, 30 och 34–35.

Nyckeltal

MSEK 2016/2017

2015/2016 före 
börsnoterings-

kostnader

2015/2016 efter 
börsnoterings-

kostnader

Nettoomsättning 8 858 8 317 8 317
Rörelseresultat (EBIT) 494 462 258
Resultat före skatt (EBT) 355 299 2
Årets resultat 518 301 4
Årets kassaflöde 114 266 234
Soliditet, % 17,9 3,9 14,5
Eget kapital 1 421 298 1 110
Nettoskuld 3 753 4 572 4 022
Medelantal medarbetare 12 495 11 747 11 747

+6,5%
 omsättningstillväxt
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DETTA ÄR NOBINA
Nobina är Nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag med fokus på buss. Vår kompe-

tens inom prospektering av tillgängliga anbud, anbudsarbete och aktiv förvaltning av offentliga 

 trafikkontrakt, i kombination med långsiktig kvalitet i leverans, gör oss till branschledare i termer av 

lönsamhet, utveckling samt initiativ för en sundare bransch. Vi ser till att cirka en miljon människor 

dagligen kommer till arbete, skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektiv-

trafik i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I tillägg erbjuder vi interregional trafik i Swebus 

regi på den svenska marknaden. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, 

minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader.

Våra styrkor
Säkerställande av lönsamma avtal 
Leverans enligt kontraktsvillkor  
och överenskomna tillägg
Optimering av fordonsflotta 
Minimering av risker

Nobinas värderingar
Vår verksamhet bygger på förtroende och individuell kommunikation, mellan resenären 
och bussföraren, på verkstaden och i kontraktsförhandlingar. Vårt dagliga agerande ska 
präglas av respekt och vänlighet, rak kommunikation, lyhördhet och tolerans. Fem 
gemensamma värderingar slår fast hur vi förhåller oss till omvärlden och varandra. 

Vi finns till för våra kunder  
Vi är lyhörda för kundens behov och bemöter 
kunden med vänlighet och respekt. Vi håller 
våra löften, utvecklar prisvärda  lösningar och 
förenklar för våra kunder.

Vi arbetar med ständig utveckling  
Vi når mål och levererar resultat. Vi är resurs-
effektiva och håller minst utlovad kvalitet.  
Vi arbetar med målstyrning och systematisk 
uppföljning.

Vi värnar gott ledarskap  
Vi har definierade krav på ledare och medar-
betare. Vi sätter kunders och  företagets 
intressen framför våra egna.

 Vi respekterar varandra  
Vi värnar allas lika värde och behandlar varan-
dra med vänlighet och respekt.  Tillsammans 
skapar vi ett tryggt och  kreativt arbetsklimat.

Framtidens bussresor skapas av engagerade medarbetare som känner att deras 
insats gör skillnad. Vår ambition att öka det kollektiva resandet bygger på att vi 
gemensamt med våra uppdragsgivare och partners kan skapa bästa möjliga 
kundnytta. Då lever vi upp till vår affärsidé: Förenkla  kundens vardagsresor.

Vår vision
Alla vill resa med oss

Vår affärsidé
Förenkla  kundens  
vardagsresor

Vi bryr oss  
Vi tar ett aktivt ansvar för miljö och sam-
hälle. Vi uppmuntrar hälsa och personlig 
utveckling. Vi är engagerade och bryr oss 
om varandra, våra kunder och vår omvärld.
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Den gröna resan   
>> sid 34

DETTA ÄR NOBINA

Sverige

6 332
MSEK nettoomsättning

Danmark

535
MSEK nettoomsättning

Norge

974
MSEK nettoomsättning

Finland

1 044
MSEK nettoomsättning

71% 
andel av Nobinas nettoomsättning

6% 
andel av Nobinas nettoomsättning

11% 
andel av Nobinas nettoomsättning

12% 
andel av Nobinas nettoomsättning

Den smarta resan 
>> sid 18

Den trygga resan   
>> sid 10

Vägen till ett mer hållbart och rörligt samhälle 
På Nobina arbetar vi för att skapa trygga, enkla och miljövänliga resor som bidrar till såväl 
ökad rörlighet för våra resenärer som en bättre arbetsmiljö för våra förare. Längre fram berät-
tar vi mer om några av de initiativ vi arbetat med under de senaste åren för att uppnå detta. 
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Sverige Danmark
Marknadens  
totala värde 21 Mdr 8 Mdr
Summering  
av 2016/2017

Trafikstarter i Södertälje och Kallhäll, Norrtälje förlängdes 
två år. Flera positiva utfall på kvalitetsbonus. Vunna kontrakt 
i Skåne och Västernorrland samt nya buss-för-tågavtal. Höjd 
utvecklingstakt med bl a elbussar, ökad användning av app-
biljetter och mobila tjänster. Fokus på framtidens resande.

Kontraktet i Randers förlängt med två år.
Utmärkelse för passagerarnöjdhet i Köpenhamn.
Högre effektvitet i verksamheten.

Marknadens  
kännetecken

Skillnaden mellan olika regionala trafikavtal är väsentlig 
avseende såväl ansvar som kommersiella förutsättningar. 
Utvecklingen går allt snabbare mot upphandlingar med 
 kvalitetsutvärdering och kontrakt med inslag av incitament. 

Marknaden för regional trafik är uppdelad i fem regioner, 
med sex uppdragsgivare, och utvecklas i positiv riktning 
vad gäller kontraktsvillkor, incitamentsinslag och månads-
visa indexomräkningar. Utvecklingen går allt mer mot avtal 
baserat på ett ökat antal resenärer.

 Marknadsmognad/
tillväxtmöjligheter

Mogen marknad som uppvisar en låg men stabil tillväxt. Mogen marknad som uppvisar en låg men stabil tillväxt. 

Marknadsandel 29% 5%
Marknadsposition Vi är Sveriges största kollektivtrafikföretag med en marknads-

andel på cirka 29 procent och finns representerat på ett 
hundratal orter. De största uppdragsgivarna är SL, Västtrafik 
och Skånetrafiken. Inom expressbusstrafik är vi marknads-
ledande med närmare 50 procent av resorna i Sverige via ett 
omfattande linjenät, flygbusstrafik och partnersamarbeten.

Utmanarposition. Idag bedriver vi regional trafik i sju kon-
trakt för sammanlagt två uppdragsgivare. Positionen är 
framför allt stark i Köpenhamn. 

Antal kontrakt/
kontraktslängd

64 kontrakt/8,8 år i genomsnitt 7 kontrakt/6,6 år i genomsnitt

Främsta  
konkurrenter

Arriva (UK), Keolis (Fra), Nettbuss (Nor), Transdev (Fra). 
 Swebus största konkurrent är Nettbuss Express.

Arriva (UK), Keolis (Fra), Tide (Nor), Umove (Dan).

Hållbarhetsfokus En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken är prioriterad. 
Utvecklingen omfattar en ökad satsning på miljövänliga 
bränslen och samverkan för att skapa en infrastruktur i 
 växande städer som bidrar till ökad rörlighet.
 Expressbusstrafiken fyller ut behovet där tåget inte räcker 
till. Marknaden är nischad och kännetecknas av lågpris och 
flexibilitet gällande avgångar och destinationer. 

Satsningar inom hållbarhet görs främst i Köpenhamn, bland 
annat med planerade byggen av lättbana som förenklar 
resandet i staden. Fokus på flexibla mobilitetslösningar är 
större än i övriga nordiska länder. Ny teknik efterfrågas där 
kombinationer av trafikslag och resenärsnära informations-
teknologi ligger högt på agendan.

NOBINAS MARKNADER
Med en marknadsnärvaro i form av cirka 100 kontrakt med 
trafikhuvudmän, fördelade över 30 trafikområden i fyra 
länder, är Nobina Nordens ledande kollektivtrafik företag 
med fokus på buss. Vår bussflotta omfattar cirka 3 600 
bussar och antalet påstigande resenärer uppgår till cirka 
307 miljoner. 

M
ar
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Marknaden för kollektivtrafik med buss bedöms 

omsätta cirka 45 miljarder SEK, varav den regionala 

trafiken står för närmare 90 procent. Gemensamt för 

de nordiska marknaderna är att de regionala trafik-

huvudmännen i genomsnitt till hälften finansieras 

av de regionala offentliga förvaltningarnas budgetar. 

Den andra hälften kommer direkt från resenärerna 

via biljettintäkter. Nobina är verksamt på marknaden 

för regional trafik i hela Norden samt interregional 

expressbusstrafik i Sverige där det råder fri konkur-

rens och prissättning utan offentliga subventioner.
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Norge Finland

9 Mdr 7 Mdr
Inbjudna att genomföra tvåårigt testprogram av el-ledbussar 
åt trafikhuvudmannen Ruter i Oslo. Positiv utveckling av bonus 
kopplat till resande och  passagerarnöjdhet. Nobina har vunnit 
kontrakt i Oslo (linje 25) samt förlorat ett i Sunnhordland.

Avtal om ytterligare 27 bussar i Helsingfors.
Mycket goda siffror i kundnöjdhetsundersökningar.
Positiv påverkan från extratrafik på grund av försening  
av utbyggnad av Helsingfors tunnelbana.

Utvecklingen för kontrakt med mer balanserade villkor är 
 positiv. I de större städerna är trenden att vi i högre utsträck-
ning än tidigare blir kompenserade för timmar, antal kilometer 
och bussar.

Till skillnad från övriga Norden upphandlas kontrakt i Finland 
ofta för specifika linjer, snarare än hela trafikområden. Kon-
traktsvillkoren är förhållandevis outvecklade utanför Helsing-
fors som däremot har bra villkor med indexomräkning varje 
månad. Incitamentstyrda kontrakt är ovanliga men förekommer 
till viss del i Helsingforsregionen. 60 procent av marknaden 
upphandlas idag, men ny lagstiftning som träder i kraft 2019 
innebär att koncessioner inte längre får förekomma.

Marknad under långsam utveckling men med goda tillväxt-
möjligheter på sikt. 

Marknad under utveckling. I och med att fler  regioner utanför 
Helsingfors börjar upphandla kollektivtrafik förväntas markna-
den visa god tillväxt framöver. 

7% 23%
Utmanarposition. Vi är idag Norges femte största operatör 
med huvuddelen av trafikuppdragen i Osloområdet.

Vår verksamhet är koncentrerad till Helsingfors regionen där vi 
är största kollektivtrafikföretag och därmed även en av landets 
större aktörer. Denna position utgör en god utgångspunkt för att 
kunna fortsätta öka andelen trafik på en växande marknad utan-
för huvudstadsregionen.

8 kontrakt/8,1 år i genomsnitt 25 kontrakt/6,2 år i genomsnitt

Nettbuss (Nor), Tide (Nor), Unibuss (Nor), Torghatten (Nor), 
Boreal (Nor), Norgebuss (Nor).

Transdev (Fra), Koiviston Auto (Fin), Pohjolan Likkene (Fin).

I Norge investeras det stort i biogas under de närmaste åren, 
där både försörjning och infrastruktur väntas expandera i hela 
landet. Huvudmannen Ruter arbetar tillsammans med Oslo 
stad för att begränsa biltrafik i staden redan om några år. Målet 
är att göra kollektivt resande mer attraktivt och att reducera 
klimatutsläppen i Oslo med 95 procent till år 2030. Dessutom 
sker en satsning på superbussar och eldrift i Trondheim.

Liksom i Danmark satsas det på ökad rörlighet inom huvud-
stadsregionen. En ny tunnelbana i Helsingfors väntas bli klar 
under 2017. Utbudet av busstrafik har ökat stadigt sedan 2010, 
vilket tillsammans med låga priser har medfört att antalet 
resenärer ökat. I Helsingforsregionen förekommer så kallade 
miljöupphandlingar där operatörer kan erhålla extra ersättning 
för byte till miljövänliga bränslen. 

Den regionalt upphandlade kollektivtrafi-

ken har uppvisat en god tillväxt under de 

senaste åren och bedöms fortsätta växa fram-

över, i takt med en politisk vilja att öka kol-

lektivt resande och att fler resenärer väljer 

buss. I samtliga länder ser vi också en trend 

mot ett större inslag av kvalitet som utvärde-

ringskriterium i samband med anbudspro-

cesser, samt bättre ersättningsmodeller där 

incitament baserat på antal resande och av 

kunderna upplevd kvalitet blir vanligare. 

Ersättningsmodeller med enbart körsträcke-

baserad ersättning till operatören och indexe-

ring av ersättning vid ett fåtal tillfällen per år 

blir allt ovanligare. Detta ser vi bland upp-

dragsgivare som är verksamma inom tätbe-

folkade och snabbväxande områden, där man 

går mot kontraktsformer med balanserade 

villkor för operatörerna som bättre möjliggör 

en högkvalitativ leverans av kollektivtrafik. 

Samhällets intresse för att investera i kollek-

tivtrafiken ökar, detta framför allt i områden 

med hög befolkningstäthet, som till exempel 

storstäderna där en väl utvecklad kollektiv-

trafik är viktig för mobiliteten i samhället. 

Förutom detta står kollektivtrafiken högt på 

agendan hos lokalpolitiker då den blir en allt 

viktigare förutsättning för byggandet av ett 

hållbart samhälle. 

NOBINAS MARKNADER
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VI LEVERERAR  
PÅ VÅRA LÖFTEN
Nobinas framgångsrika resa fortsätter och under 2016/2017  
noterades nya rekord för omsättning och resultat. Med hög  
kompetens och starka finanser finns nu möjligheter att fortsätta ta 
marknadsandelar, att expandera inom nya områden och samtidigt 
bidra till utvecklingen av framtidens kollektivtrafiksystem. 

Kollektivtrafiken står inför en spännande 

framtid. Särskilt intressant är den snabba 

utvecklingen av resenärsmöjligheterna. 

Baserat på ny teknik, digitalisering och 

behovet av ökad mobilitet ser vi att trans-

portlösningar som för bara några år sedan 

sågs som närmast omöjliga nu börjar bli 

verklighet. Självkörande fordon, inomhus-

hållplatser, nya former av reseabonnemang 

för att ta sig från dörr till dörr och smarta 

sensorer för personlig resenärsinformation 

är bara några exempel på allt som händer. 

Som det ledande kollektivtrafikföretaget i 

Norden är Nobina med och driver utveck-

lingen. Vi gör det bland annat genom vårt 

innovationsbolag Nobina Technology. Det 

senaste årets satsningar på nya teknikbase-

rade tjänster har fått stor uppmärksamhet 

bland politiker, uppdragsgivare och andra 

samarbetspartners och omfattar allt från nya 

IT-plattformar och infotainmentlösningar 

till självkörande bussar. Jag ser att Nobina 

Technology blir en allt viktigare diskussions-

partner för våra uppdragsgivare i syfte att 

finna lösningar på framtida utmaningar. 

Med Nobina Technology pratar vi inte bara 

om vilka möjligheter som finns, utan vi tes-

tar och investerar i dem. Det viktigaste är 

själva lärandet, och att ibland våga miss-

lyckas, för Nobinas och samhällets bästa.

Ökade möjligheter 
Innovationssatsningen är möjlig genom 

Nobinas starka finansiella ställning, ett 

resultat av den disciplin och fokuserade 

strategi vi under en lång tid utvecklat verk-

samheten utifrån. Vi befinner oss idag i en 

situation där vi har goda möjligheter att 

fortsätta Nobinas tillväxt. Bland annat ser 

jag möjligheter att bidra till konsolideringen 

på marknaden. Jag ser även att Nobina i 

ännu större utsträckning än tidigare kan 

hjälpa samhället att ta ett större ansvar för 

sina infrastruktursatsningar. Vi har kompe-

tensen och kan erbjuda tjänster som adderar 

värden för ökad mobilitet i växande städer. 

Ett bra exempel är Skånetrafiken med 

Malmöexpressen, en satsning i samarbete 

med Malmö Stad som gett ett kraftigt ökat 

resande genom större bussar, högre medel-

hastighet, ökad turtäthet och eget körfält. 

Fler liknande satsningar är på gång i såväl 

Malmö som i andra städer med behov av 

bättre infrastruktur. En annan möjlighet för 

Nobina är att addera andra transportslag, 

en sorts produktbreddning, för att ytterli-

gare stärka erbjudandet. Slutligen, en av 

Nobinas strategiska styrkor är bolagets stor-

lek, att kunna utnyttja stordriftsfördelar 

mellan olika länder och trafikområden. 

Även om tillväxt potentialen är fortsatt god i 

Norden kan Nobina dra fördel av sin storlek 

och även växa på helt nya marknader på sikt.

Vi når de finansiella målen
Vi kan lägga ännu ett framgångsrikt år till 

handlingarna i arbetet med att nå de finan-

siella mål vi satte upp inför börsnoteringen 

2015. Vi växer snabbare än marknaden, 

med 10 procent 2015/2016 och 6,5 procent 

2016/2017, skuldsättningen ligger inom vårt 

målintervall och målet om en marginal på 

resultat före skatt på 4,5 procent är inom 

räckhåll. Den högre omsättningen kombi-

nerat med en högre marginal gör att vi även 

kan höja utdelningen. För räkenskapsåret 

föreslås 77 procent av vinsten före skatt 

delas ut, vilket är högre än vårt mål och 

visar på fortsatt optimism. Anledningen 

till att det går så bra för Nobina är enkel. 

Vi gör helt enkelt det vi sagt och säger att 

vi ska göra. I denna plan ligger en lugnare 

fas för stunden vad gäller nya kontrakt, 

detta mot bakgrund av nuvarande unga 

kontraktsportfölj. 

>> Vi kan lägga ännu ett framgångsrikt år till  
handlingarna i arbetet med att nå de finansiella  
mål vi satte upp inför börsnoteringen 2015.

VD-ord
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Viktig samverkan 
En förutsättning för en fortsatt framgångs-

rik utveckling är ett väl fungerande samar-

bete med våra uppdragsgivare. Vi har idag 

en överväldigande majoritet av nöjda upp-

dragsgivare och under 2016/2017 uppnådde 

vi för våra resenärer kundnöjdhetsrekord i 

flera av våra avtal, bland annat på Själland, 

i Vänersborg och i Oslo. Samtidigt behöver 

dialogen mellan kommuner och länstrafik-

bolagen stärkas för att skapa rätt kollektiv-

trafik i städerna. Kommunerna ser vilket 

behov som finns men får betala för en tjänst 

de inte styr över. Länstrafikbolagen kan ha 

en bredare agenda och en annan budget. 

Här behövs helhetslösningar för att ta hän-

syn till bådas behov, och i utformandet av 

sådana har Nobina en viktig roll att spela.  

I exempelvis Norrtälje arbetar Nobina  

strategiskt tillsammans med kommunen, 

näringslivet, SL och andra regionala parter 

för att utveckla kollektivtrafikförsörjningen. 

Som det ledande kollektivtrafikföretaget ska 

Nobina fortsätta öka sin samverkan med 

olika aktörer, både vad avser den tekniska 

utvecklingen och möjligheten att utveckla 

kollektivtrafiken under själva kontraktstiden. 

Det är endast genom samarbete vi kan vara 

med och möta många av de utmaningar 

som samhället står inför. 

Långsiktigt ansvarstagande
Att utveckla lösningar för framtidens kol-

lektivtrafiksystem är att ta ett långsiktigt 

ansvar för en hållbar samhällsutveckling. 

>> Kollektivtrafikbranschen 
står inför en spännande 
 tillväxtfas tack vare digitali-
serings- och urbaniserings-
trender och ett ständigt ökat 
fokus på miljö- och hållbar-
hetsfrågor. Nobina med sin 
marknadsledande position 
i Norden ligger långt fram i 
utvecklingen. Jag ser fram 
emot att leda arbetet in i 
framtiden tillsammans med 
Nobinas duktiga medarbetare, 
säger Magnus Rosén.

Magnus Rosén tillträder som  
Nobinas nya VD och koncernchef  
den 1 juni 2017 

Född: 1962
Kort om: Magnus Rosén kommer när-
mast från en roll som senior rådgivare 
inom investmentbolaget Nordstjernan 
och sitter i styrelsen för Bonava och 
Llentab. Han har tidigare även varit VD 
på Ramirent PLC samt haft ledande 
 positioner inom BE Group och Cramo. 
Magnus är civilekonom med en MBA 
från Stockholms Handelshögskola. 
Tillträder Nobina: Anställningen startade 
den 1 april och den 1 juni tillträder Magnus 
som VD och koncernchef.

För mig handlar hållbarhet och ansvars-

tagande alltid om en kombination av socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt värdeskapande. 

Under 2016/2017 har vi fortsatt vår satsning 

på att i samarbete med Arbetsförmedlingen 

i Sverige hjälpa nyanlända och långtids-

arbetslösa till ett arbete hos oss. Inom 

ramen för vårt miljöarbete har vi utbildat 

120 chefer i utvecklad hållbarhet, vi fort-

sätter att minska bränsleförbrukningen, 

bland annat genom vårt koncept Den Gröna 

Resan, och andelen av vår fordonsflotta som 

är fossilfri har ökat. Viktigast av allt är att 

vi bidrar till att allt fler människor ställer 

bilen och tar bussen. Vi ökar samtidigt 

det ekonomiska värdeskapandet inklusive 

ökade satsningar på utveckling. Under det 

senaste året har vi investerat 35 MSEK i 

utvecklingsverksamhet, bland annat i ny 

teknik, vilket ska säkerställa Nobinas 

 långsiktiga lönsamhet. 

Nobina står inför en både spännande 

och ljus framtid. Jag ser fram mot att följa 

denna, men inte längre som bolagets VD. 

Efter 13 innehållsrika år lämnar jag nu över 

ansvaret till Magnus Rosén att ta Nobina 

in i nästa fas. Jag önskar honom och den 

övriga ledningen lycka till och vill samtidigt 

passa på att tacka alla duktiga medarbetare 

för deras engagemang i Nobinas utveckling. 

Stockholm i april 2017

Ragnar Norbäck

VD och koncernchef

VD-ORD
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DRIVKRAFTER  
FÖR TILLVÄXT

Urbanisering och befolkningstillväxt
Den starka urbaniseringstrenden världen över fortsätter. Fram till 2050 bedöms antalet invå-
nare i världens städer öka med 40 procent; från 50 procent (2010) till 70 procent1). I Europa är 
det Norden som uppvisar den högsta befolkningstillväxten och den snabbaste urbaniseringen, 
en trend som spås fortsätta. Den starka urbaniseringen innebär dessutom att städerna blir 
tätare,  vilket medför att utrymmet för såväl invånarna som trafiken blir allt mer begränsat.

Ökat miljömedvetande
Miljöengagemanget växer över hela världen och inom alla områden. Det finns starka incita-
ment för politiker och andra beslutsfattare att i allt större utsträckning fokusera på lösningar 
som bidrar till bättre klimat och ökad komfort i samhället. Satsningar på infrastruktur och 
teknikutveckling går hand i hand med att nya ambitiösa klimatmål sätts på nationell nivå 
såväl som för enskilda större städer.

Digitalisering och teknikutveckling 
En accelererande teknikutveckling och ständig digitalisering påverkar alla delar av samhället 
och i allt större omfattning för varje år. Lägre kostnader för ny teknik och en ökande andel 
uppkopplade hushåll och individer världen över möjliggör denna utveckling. Digitaliseringen 
kan öka effektiviteten i olika processer som informationstillgänglighet för resenärer samt 
analys och utveckling av behov och lösningar för samhällets mobilitet. Detta väntas bidra till 
en växande delningsekonomi inom många områden, såsom boende, transporter och andra 
vardagliga tjänster. 

Globala megatrender…

1

2

3

1)  Källa: OECD, Environmental Outlook to 2050.



…skapar tydliga behov på våra marknader.

Vi möter dessa behov genom att…

Stadigt växande kollektivtrafik marknad
Den starka urbaniseringen innebär att kraven på morgondagens  
kollektivtrafikförsörjning kommer att skärpas och förbli en priorite-
rad fråga i allt fler regioner. Urbana miljöers behov av effektiva  
kollektivtrafiksystem gynnar därmed flexibla, icke-spårburna trafik-
slag, såsom buss. Det finns också en allt starkare klimatmedveten-
het, vilket ökar intresset för att samåka. Men framför allt är den väx-
ande marknaden ett resultat av ett mer uppkopplat, mobilt och 
snabbrörligt samhälle. 

Närvarande och fördelaktiga miljöinsikter
Uppdragsgivare, politiker och resenärer uppvisar ett starkt och stän-
digt ökande miljöengagemang. Fokus på miljö- och hållbarhetsvärde 
i anbuds- och kontraktsprocessen blir därför allt tydligare. Kravställ-
ningar på fordonens ljudnivå, minimerad tomgångskörning, bränsle-
typ och hänsynstagande till trafiksystemet i stort blir allt mer före-
kommande. 

…växa lönsamt och stärka kompetensen.
Att marknaden växer är positivt för Nobina. Snabb regional och lokal 
utveckling innebär förändrade förutsättningar i närtid. Det ställer 
inte bara högre krav på vår kompetens i anbudsprocessen och avse-
ende dialogen om utformning av kontraktsvillkor. Det ställer också 
krav på ökad kompetens vad gäller utvecklingen av effektivare kol-
lektivtrafiksystem och informationstillgänglighet. Detta för att tillför-
säkra att vi med bibehållen lönsamhet kan möta en förändrad efter-
frågan. I takt med vår ökande kompetens kommer vi också att 
vidareutveckla vår flexibilitet, för att möta ökande variationer inom 
och mellan uppdragsgivares önskemål.

…ta ansvar som marknadsledare.
Marknadsledarskap skapar möjligheter till att påverka branschens 
utveckling. En stor operatör med verksamhet i många olika geogra-
fiska områden och under olika förutsättningar samlar mycket kun-
skap som är ett viktigt bidrag till utvecklingen av samhällets mobili-
tet. Genom att i alla lägen betona långsiktigt hållbara lösningar har vi 
goda möjligheter till att i konstruktiv samverkan med våra uppdrags-
givare utveckla kollektivtrafiken. Vi har också insikten att förutsätt-
ningarna för dialogen kan variera mellan olika länder, regioner eller 
lokalsamhällen, beroende på politisk majoritet, lokal kompetens och 
erfarenheter från tidigare trafiklösningar och kontraktsvillkor. Genom 
att föra en kontinuerlig dialog samt aktivt påverka utformningen av 
rekommenderade kontraktsvillkor samarbetar vi med våra uppdrags-
givare och ökar intresse gemenskapen.

Ökat fokus på innovation
Den accelererande teknikutvecklingen och digitaliseringen påver-
kar såväl kollektivtrafikfordonens utformning som trafik planering 
och trafikledning. Uppdragsgivare villiga att investera i den regio-
nala kollektivtrafikförsörjningen efterfrågar nya tjänster och lös-
ningar samt högeffektiva och moderna fordon. För att möta upp-
dragsgivarens och resenärens behov är kollektivtrafikföretagens 
investeringar i innovation viktigare än någonsin. 

Nöjda uppdragsgivare och resenärer
I ett föränderligt samhälle strävar uppdragsgivare efter att balan-
sera resenärsbehov med tillgänglig finansiering i upphandling av 
kollektivtrafiksystem. Kollektivtrafikföretag behöver därför vara 
lyhörda och flexibla för att leverera både samhällsnytta och rese-
närsnytta, samtidigt. Uppgiften för kollektivtrafik företagen är såle-
des att inom ramen för kontraktsvillkoren kunna balansera upp-
dragsgivarnas, resenärernas och andra intressenters önskemål på 
ett konstruktivt och lönsamt sätt.

…fokusera på samhällsnytta.
Genom noggrant och långsiktigt arbete avseende utformningen av 
kontraktsvillkoren kan vi säkerställa vår anpassningsförmåga på ett 
för alla parter lönsamt sätt, samtidigt som vi tillmötesgår våra upp-
dragsgivares önskemål. På lokal nivå utbildar vi förare och övriga 
medarbetare till att ständigt förbättra dialogen med resenärerna för 
att skapa förståelse för eventuella avvikelser från tidtabell, exempel-
vis på grund av väglag eller andra förutsättningar bortom vår kon-
troll. Men först och främst handlar det om att argumentera inom 
ramen för samhällsnytta – ett perspektiv som förenar såväl upp-
dragsgivare som resenärer. 

…vara i ständig framkant.
I en framåtriktad marknad med många viljor och intressenter är det 
viktigt att ständigt investera i och utveckla verksamheten och delta  
i olika aktiviteter. Nobina är stor intressent i och driver samarbeten 
med både forskningsinstitut och uppdragsgivare om framtidens kol-
lektivtrafiklösningar. Genom det egna utvecklingsbolaget Nobina 
Technology testar vi i ett tidigt skede olika uppslag på idéer som 
sedan utvärderas och beslutas om. 

DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT
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DEN TRYGGA 
RESAN
>> En trygg och säker resa omfattar 
såväl själva vägtransporten som  
att kunna känna trygghet i bussen 
och vid av- och påstigning. 
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AVSNITT

N obina arbetar aktivt för att skapa 

trygghet i kollektivtrafiken. För 

att uppnå så goda resultat som 

möjligt samagerar vi med andra 

viktiga samhällsfunktioner. I exempelvis 

Södertälje för vi sedan många år tillbaka en 

tät dialog med kommunen, polisen och för-

eningslivet i syfte att skapa en trygg miljö 

ombord på bussarna. Våra förare är ute på 

skolor och fritidsgårdar och berättar vad 

skadegörelse och hot kan betyda för såväl 

förare som andra resenärer. 

Vårt arbete har gett positiva resultat och 

antalet incidenter har minskat kraftigt. 

Även i andra trafikområden med liknande 

utmaningar har vi sett hur samarbete gett 

tydlig effekt, såsom i Vänersborg och 

 Skaraborg. Vårt arbete i dessa områden 

 tjänar nu som förebilder i koncernen på 

hur samverkan kan bidra till att öka trygg-

heten i kollektivtrafiken. 

Samtidigt kan akuta situationer alltid 

uppstå. För att kunna hantera detta på bästa 

sätt har vi byggt upp en organisation med så 

kallade kamratstödjare som agerar när 

olyckan varit framme. Kamratstödjarna 

består av frivilliga inom Nobina inom varje 

trafikområde och innehar rollen att stötta 

sina kollegor vid olyckor, hot och våld. Tra-

fikledningen ringer kamratstödjarna som 

sedan  följer med den drabbade medarbeta-

ren hem, till sjukhus eller stöttar på annat 

sätt. På Nobina akademin finns en särskild 

utbildning för rollen som  kamratstödjare 

som omfattar bland annat strategier för 

olika situationer och spridning av viktig 

kompetens inom området. 

NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017   11
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STRATEGI
Nobina är marknadsledare på 
en växande nordisk kollektiv-
trafikmarknad och har stabila 
intäkter från kontrakt med 
fokus på  lönsamhet och hög 
kvalitet i utförandet. En bred 
 kontraktsportfölj, växande 
inslag av nya  tjänster och en 
kostnads effektiv drift är 
nyckeln till fortsatt lönsam 
tillväxt. På en  övergripande 
nivå utmärker sig fyra 
 strategiska styrkor som  
samtidigt också utgör våra 
framgångsfaktorer. 

Med en marknadsandel om 17 procent är 

Nobina Nordens största kollektivtrafikföre-

tag och den enda aktören som har verksam-

het i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

Vår erfarenhet av den nordiska kollektivtra-

fikmarknaden innebär att vi har god kunskap 

om lokala marknadsförhållanden och upp-

arbetade relationer med viktiga kollektiv-

trafikmyndig heter. Våra anbudsteam kan 

snabbt analysera kontraktsförutsättningar 

och i god tid påbörja anbudsarbetet. 

Våra skalfördelar vad gäller kompetens 

och storlek på bussflottan är inte bara för-

delaktiga i riskanalys- och anbudsarbetet, 

Säkerställa lönsamma avtal  
Vi bedriver en aktiv kontraktsförvaltning för att säkerställa att alla våra kontrakt är 
lönsamma. Det omfattar följande moment:
•  Inventering av hela den homogena upphandlade nordiska marknaden. Denna 

omfattar vilka kontrakt respektive uppdragsgivare har etablerat med respektive 
operatör samt när dessa kontrakt tar slut och blir föremål för upphandling igen.  

•  En dialog med uppdragsgivaren om kontraktsförutsättningar förs innan dessa 
publiceras i form av anbudsunderlag. Identifieringen av rätt kontrakt att lägga 
anbud på sker i samband med att upphandlingen startar.

•  En noggrann verifiering görs av förutsättningar och risker som underlag för 
anbudskalkylering och prissättning för den trafiklösning som efterfrågas. Oklar-
heter och obalanserade villkor ger högre anbudspris för att säkerställa att kon-
trakt inte blir olönsamma. Omvänt ger tydliga och klara kontraktsförutsättningar, 
balanserade villkor och låga risker lägre anbudspris, vilket kan förväntas leda till 
en lägre kostnad för samhället i kombination med en högre leveranskvalitet.

•  Det finns inga skäl att vinna  kontrakt av strategiska skäl, vilket annars skulle 
kunna vara anledning till att sänka anbudspriset. Det leder bara till att vi kan 
tvingas driva ett olönsamt kontrakt till dess det tar slut eftersom kontrakten inte är 
uppsägningsbara. 

 Leverera enligt kontraktsvillkor  
och överenskomna tillägg  
Genom ett väl fungerande ledningssystem säker-
ställer vi en hög leveranskvalitet. Vår aktiva förvalt-
ning av kontrakts portföljen omfattar ett kontinuerligt 
förädlingsarbete i enskilda kontrakt. Varje kontrakt 
utvärderas löpande utifrån flera mätkriterier. Jämfö-
relser sker mellan kalkyl och faktisk prestanda. Vid 
avvikelser agerar vi snabbt med punktinsatser eller 
med större driftsförändringar för att säkra kvalitet 
och effektivitet i leveransen. Som regel uppstår alltid 
behov för uppdragsgivaren att göra tillägg och änd-
ringar i den avtalade trafiklösningen. Det är viktigt 
att alltid analysera effekterna av sådana önskade 
ändringar och förhandla fram skäliga justeringar av 
ersättningen, för att inte riskera att underminera 
kontraktets fortsatta lönsamhet. Det finns också ofta 
skäl för oss som operatör att föreslå uppdragsgiva-
ren vissa ändringar av trafikförutsättningarna med 
motsvarande ersättningsjusteringar för att resenä-
rernas behov bättre ska kunna tillgodoses. 

utan även i relationen med kollektivtrafik-

myndigheten, där vi ses som en trygg och 

stabil partner med hög kapacitet och leve-

ransförmåga. 

Vår breda kontraktsportfölj ska utgöras 

av kontraktsinnehav som genererar såväl 

god lönsamhet som gynnsamma tillväxt-

möjligheter. Prospekteringsarbetet är fort-

satt brett i det avseendet att alla kontrakt på 

marknaden som konkurrens utsätts analyse-

ras noggrant. Samtidigt fokuserar vi idag 

allt mer på aktiv prospektering av kontrakt 

som inkluderar incitament.

1 2
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Optimera fordonsflottan 
Våra bussar, totalt cirka 3 600, anskaffas och hanteras av vårt 
helägda dotterbolag Nobina Fleet AB. En koncerngemensam 
fordonsflotta ger oss konkurrensfördelar genom att vi kan opti-
mera dispositionen av  bussarna och centralisera kompetensen 
kring dessa. Varje år omplaceras 10–15 procent av bussarna 
mellan kontrakt, även mellan länderna, vilket innebär att for-
donsflottan utnyttjas så effektivt som möjligt och att den 
antagna livslängden säkerställs. Varje buss som köps in måste 
tjänstgöra i minst två kontrakt under sin 14-åriga livslängd efter-
som kontrakten som längst är tio år. Strukturen ger även möj-
lighet att mixa gamla och nya bussar när anbud lämnas, vilket 
påverkar kostnadsbilden positivt. Flottan finansieras genom 
tioåriga finansiella leasingavtal men skrivs av på 14 år. Läs mer 
om fordonsflottans finansieringsstruktur i not 7 på sid 84. 

Minimera riskerna
Det är avgörande att anta att varje vunnet kontrakt är en tillfällig 
verksamhet som varar till dess att kontraktet tar slut. Det inne-
bär att alla resurser som behövs för det enskilda kontraktet all-
tid organiseras så att de sammanfaller med kontraktets löptid 
vad gäller avtal och bindningstider. Till exempel ägs inga fastig-
heter utan alla depåer som är knutna till trafiken under ett visst 
kontrakt avtalas, så att de är uppsägningsbara inför kontraktets 
slutdatum. Därmed är vi inte tvingade att vinna det enskilda  
kontraktet igen när det är ute för upphandling nästa gång, för 
att säkerställa utnyttjandet av en depå eller andra kostsamma 
resurser som är bundna till området som omfattas av avtalet. 
Genom att säkerställa detta oberoende kan vi ta ställning till 
anbudet och alltid prissätta det på fullt rationella grunder. 

3 4

STRATEGI, AFFÄRSMODELL OCH MÅL
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Framgångsrik affärsmodell

Vår affärsmodell  bygger på en strukturerad anbudsprocess i kombination 
med aktiv kontraktsförvaltning och består av fem tydliga steg. Hållbarhets-
arbetet i koncernen är en integrerad och naturlig del av affärsmodellen.

Prospektering: Identifiering  
av rätt kontrakt 
Vi har ett långsiktigt affärstänk som sträcker sig bortom 
nuvarande kontraktsperioder och lägger därför stor vikt vid 
goda relationer med regionala beslutsfattare och kollektiv-
trafikmyndigheter. Vi kartlägger, bevakar och analyserar 
offentliga upphandlingar kontinuerligt med avsikt att identi-
fiera lämpliga kontrakt utifrån lönsamhetspotential och 
mervärde för intressenterna. Identifiering av rätt kontrakt 
har stor betydelse för att vi ska nå de övergripande finansiella 
målen för verksamheten.

Kontraktsstart: Effektiv uppstart och kontraktsförädling 
När anbudet är vunnet och avtalet tecknat med uppdragsgivaren kan förbere delsearbetet 
inför själva trafikstarten inledas. Eftersom vi ofta övertar tidigare kollektivtrafikföretags 
depåer, stödfastigheter och personal behöver övergången förberedas noggrant. Dessutom 
innebär det nya kontraktet alltid stora trafikförändringar. Även om den faktiska trafikstar-
ten sker över en natt sträcker sig uppstartsfasen normalt över en period om nio till tolv 
månader, där planeringsfasen säkerställer att rätt antal bussar, med rätt specifikationer,  
är på plats vid trafikövergången. Nobinas storlek och långa erfarenhet innebär att denna 
process är både effektiv och väl förankrad i organisationen. 

Det kontinuerliga förädlingsarbetet för respektive kontrakt initieras från och med trafik-
start och avslutas inte förrän kontraktstiden löpt ut. Varje enskilt  kontrakt utvärderas och 
analyseras löpande och vid behov agerar vi för att klara omfattande driftsförändringar. En 
annan betydande faktor i förädlingen utgörs av ett framgångsrikt genomförande och leve-
rans till samhället, vilket öppnar för de värdefulla optionsåren. 

Selektering: Aktiv påverkan och dialog 
Vi deltar varje år i ett stort antal upphandlingar där regional 
kollektiv trafik konkurrensutsätts. Selekteringen av tillgäng-
liga upphandlingar sker genom noggrann kartläggning och 
prioritering av anbud, vilket görs i god tid innan anbuden 
offentliggörs. I vissa fall inleds förberedelserna upp till tre år 
innan anbud lämnas in. Kontraktets utformning är central 
för hur väl den upphandlade kollektivtrafiklösningen kom-
mer att fungera. Vi för en löpande affärsmässig dialog med 
politiker, uppdragsgivare och bransch organ i syfte att påvisa 
kontraktsvillkor som möjliggör en effektiv och trygg trafik-
drift och som attraherar fler resenärer. Balanserade kon-
traktsvillkor är grundläggande för att kunna kombinera bra 
leverans och lönsamhet vilket säkrar samhällsnyttan.

Aktiv kontraktsstyrning

Selektiv anbudsprocess

>> Gedigen kompetens kombinerad med bolagets 
storlek ger oss kapacitet att lägga fler anbud än 
våra konkurrenter på utvalda upphandlingar, vilket  
i sin tur positionerar oss för att fortsatt vinna fler 
kontrakt av rätt karaktär.

1 2
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STRATEGI, AFFÄRSMODELL OCH MÅL

Genomförande: Leveranskvalitet och kostnadskontroll 
Trafikuppstarten är en viktig del, men utan väl fungerande trafikplanering i det 
dagliga arbetet riskerar kontraktet att snabbt bli olönsamt. Vi strävar efter att 
leverera högt uppdragsgivar- och resenärsvärde i kombination med en lönsam 
verksamhet. Vi anpassar oss till uppdragsgivarens mål under kontraktets löp-
tid, men kombinerar detta med att säkra en effektiv drift. Eftersom kostnads-
basen i kontrakten till stora delar är rörlig, är kostnadskontroll i samtliga led  
viktigt. Det åstadkommer vi genom väl fungerande övergripande ledningssys-
tem, kontinuerlig uppföljning av de enskilda kontraktens lönsamhet, noggrann 
trafikplanering samt långsiktighet i finansiering och  nyttjande av vår fordons-
flotta. Vi arbetar med centraliserade ledningssystem för trafikplaneringen 
 vilket effektiviserar och förbättrar tjänstekvaliteten. God trafikplanering 
reducerar antal tomma körsträckor, utökar användande av miljövänligt 
bränsle och ökar antalet resenärer per buss, vilket systematiskt förbättrar 
kostnadseffektiviteten. 

Anbudsgivning: Vinna rätt kontrakt 
Regionalt upphandlade trafikkontrakt kan variera kraf-
tigt i dess utformning, villkor och förutsättningar. Efter 
det initiala prospekterings- och selekteringsarbetet 
påbörjas därför en omfattande riskanalys, som ligger  
till grund för det slutliga anbudspriset. Detta inkluderar 
såväl operationella som kontraktuella risker, faststäl-
lande av optimal struktur för buss flottan och förhandling 
av tredjepartsavtal rörande exempelvis hyra av depåer. 
Inför anbudsgivning är således samtliga identifierade 
risker analyserade och kvantifierade. Anbudets projekt-
team involverar ett antal medarbetare med olika kompe-
tenser som under flera månaders tid arbetat med 
utformning och paketering av Nobinas anbud.

Procentuell vinst av 
 lämnade anbud 

under 2016/2017
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I selekteringsarbetets slutskede tas beslut om vilka upp-
handlingar som ska prioriteras. Dedikerade anbudsgrupper 
ansvarar för att arbeta fram anbud. Arbetet remitteras och 
kvalitetssäkras i en central beslutsgrupp som inkluderar 
Nobinas ledande befattnings havare.

3

15%

5

>>  Affärsmodellen bidrar  
till att uppfylla både våra 

finansiella och hållbarhets-
relaterade mål. 

     Läs mer på nästa uppslag
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Den finansiella ekvationen

Kontraktslängden varierar mellan uppdrags-

givarna i de olika länderna och kontrakts-

portföljen hade en genomsnittslängd på 8,2 

år vid utgången av verksamhetsåret. Den 

genomsnittliga kontraktsåldern (viktad 

med antal bussar) var 3,7 år, det vill säga en 

något ung kontraktsportfölj vilket återspeg-

lar att volymen på de senaste årens nya 

 kontrakt överstigit avslutad kontraktsvolym. 

Dessutom är vår bussflotta rekordung, med 

en snittålder på 5,6 år vid utgången av verk-

samhetsåret. Vid nya kontrakt kräver upp-

dragsgivaren ofta senaste emissionsstandard 

och teknik vilket ger en förhållandevis stor 

andel nya bussar. Det sänker bussflottans 

snittålder och balansräkningen växer. 

Nobina redovisar kontraktsintäkterna 

löpande baserat på leverans. Kostnaderna 

och intäkterna är ojämnt fördelade under 

kontraktsperioden. Inledningsvis är kostna-

derna höga och kassaflödet svagt, främst till 

följd av betydande investeringar i fordons-

parken samt att det är svårt att bedriva en 

fullt effektiv trafik redan från start. Med 

nuvarande unga genomsnittliga kontrakts-

ålder och fordonsflotta följer att kassaflöde 

och lönsamhet kommer att kunna stärkas 

successivt under de närmaste åren. Detta 

beror på en ökande genomsnittsålder på 

 kontraktsportföljen och fordonsflottan. 

En viktig faktor för lönsamheten är om 

kontraktet optionsförlängs, vanligen efter 

ömsesidigt beslut, vilket ger Nobina ytterli-

gare kassaflöde och ökar avkastningen på 

kapitalet. 

Finansiell utveckling under en kontraktscykel

Stabila intäkter 
Kontrakt som sluts till följd av upphandling av 
en uppdragsgivares kollektivtrafikområde 
sträcker sig över längre tidsperioder, vanligtvis 
mellan fem till tio år, inräknat de vanligt före-
kommande optionsåren. Eftersom kostnader 
och intäkter är ojämnt fördelade under kontrakts-
perioden strävar vi efter en portfölj med rätt 
balans mellan yngre och mer mogna kontrakt.

Kapitalintensiv verksamhet
Nystartade kontrakt är i allmänhet kapitalinten-
siva eftersom uppdragsgivare alltid som en 
del av upphandlingsförutsättningarna kräver 

senaste generation av tekniklösningar, emis-
sionskrav samt energi/bränsleantaganden. 
Detta gör att de flesta av Nobinas nya bussar 
köps in i anslutning till start av nya avtal. Allt-
eftersom kontraktstiden går minskar kapitalet 
i värde och därmed också kapitalkostnaden 
vilket är som lägst i slutet av kontraktstiden.  
Väl genomtänkt och långsiktig finansiering är 
också viktig för att vi ska nå våra lönsamhets-
mål. Vi vänder oss i första hand till institutio-
nella finansieringsalternativ då det ökar flexibi-
liteten i val av buss jämfört med finansiering 
genom busstillverkaren om inte denna är för-
delaktigare.

Effektivitet och kostnader
Det krävs alltid mer resurser i form av förare, 
bussar och trafikledning för att kunna säker-
ställa en högkvalitativ trafikleverans redan från 
start. Där efter kan vi  öka effektiviteten i resurs-
utnyttjandet stegvis under hela kontraktstiden 
i balans med att leveranskvaliteten bibehålls. 
Allt detta medför att den relativa resurskost-
naden är som lägst i slutet av kontraktstiden.

Resultatutveckling
Kontrakten är alltid svagt lönsamma eller för-
lustbringande vid inledningen av kontraktet 
och mer lönsamma i slutet. Detta gör att  
migrering mellan kontrakt som tar slut och  
nya kontrakt som startas samt den aktuella 
genomsnittsåldern på kontraktsportföljen är 
avgörande för koncernens synliga lönsamhet 
under enskilda år.  

Kassaflöde och kapital 
Våra bussar utgör en betydande post i balans-
räkningen och kostnadsmassan. I samband 
med att nya kontrakt startas köps oftast ett 
betydande antal nya bussar vilket gör att både 
anläggningskapital och leasingskuld växer 
påtagligt och därmed växer balansräkningen 
och skuldsättningsgraden ökar. Allteftersom 
kontraktsportföljen blir äldre minskar balans-
omslutning och skuldsättning igen. En trafik-
start binder alltså upp mycket kapital vilket 
innebär att vi föredrar en leasingstruktur i 
finansieringen av bussarna som jämnar ut 
 kassaflödet över kontraktsperioden. 4 5 6 7 8 9 År

Nuvarande snittålder 
på kontraksportfölj 

3,7 år
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Det övergripande målet för Nobinas verksamhet är att generera stabil och lönsam tillväxt 
över tid. Nobina har dessutom antagit följande finansiella mål och hållbarhetsmål: 

Nettoomsättningen ska öka i snabbare takt  
än marknaden

Marginalen på resultatet före skatt ska uppgå till  
minst 4,5 procent på medellång sikt 

Nettoskuldsättningsgraden2) ska hållas  
inom 3 till 4 ggr EBITDA

Minst 75 procent av justerat resultat före skatt  
ska delas ut till aktieägarna

Minst 10 av 16 frågor i Pulsen ska nå värden som  
utmärker en god medarbetarmotivation

Minst 75 procent av alla förare inom Nobina ska vara gröna förare4) 
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Kommentar till utfall 2016/2017
Nettoomsättningen ökade 
med 6,5 procent, jämfört  
med marknadens tillväxt  
på cirka 3–4 procent.

Kommentar till utfall 2016/2017
Nobinas nettoskuldsättnings-
grad uppgick till 3,2 ggr EBITDA.

Kommentar till utfall 2016/2017
Marginalen för resultat före skatt (justerad  
EBT-marginal) ökade från 3,6 procent 2015/2016  
till 4,0 procent.

Kommentar till utfall 2016/2017
Nobina ökade utdelningen med 19 procent till  
3,10 SEK per aktie, vilket motsvarar 77 procent av 
justerat resultat före skatt och innebär en direkt-
avkastning om 5,6 procent räknat på Nobinas 
aktiekurs per den 28 februari 2017, 55,25 SEK.

Kommentar till utfall 2016/2017
Kundnöjdhet mäts via vår egna ombord-
mätning 2 ggr per år på ett urval av linjer. 
Våra uppdragsgivare mäter också kund-
nöjdhet i våra trafikområden. Utfallen 
från båda mätesätten visar på stabil hög 
kundnöjdhet med kollektivtrafiken vi 
erbjuder.

Kommentar till utfall 2016/2017
Utbildning och kontinuerlig infor-
mation till förare och trafikledare 
har bidragit till att vi stadigt 
minskar antalet personskador i 
trafik.
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Antal Kommentar till utfall 2016/2017
Nobinas  medarbetarundersökning 
Pulsen genomförs tre gånger 
 årligen. De 16 frågor som då ställs 
 syftar till att mäta medarbetarnas 
motivation. På 9 av de 16 frågorna 
nådde vi under 2016 värden som 
utmärker en bra medarbetarmoti-
vation, vilket är en markant ökning 
jämfört med 2015 då endast 6 frå-
gor nådde denna nivå. 

Kommentar till utfall 2016/2017
Under året har Nobina satsat stort på utbild-
ning av miljöcoacher, förare och närmsta 
chefer vilket bidragit till en positiv utveckling 
där fler än tidigare kör grönt.

4)  De standardiserade mätningarna startade 2015.

Uppnå en kundnöjdhet på minst 80 procent i våra trafikområden

85%

<0,03
Nobina ska vara en prioriterad partner för våra intressenter 
genom att bidra till ökad rörlighet i ett hållbart samhälle

Kommentar till utfall 2016/2017
Genom att sammanväga flera intressent-
gruppers omdömen kring hur vi levererar 
och uppträder som part i samhället visar vi 
på hur väl vi når målet om ökad rörlighet. 
Årets utfall är på likvärdig nivå som föregå-
ende år.
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1)  Justerat för jämförelsestörande poster om totalt 297 MSEK.

2)  Nettoskuldsättningsgraden  definieras som nettoskuld/EBITDA. 3)  Justerat för börsnoteringskostnader. 

Färre än fyra fall av personskada för en transport-
sträcka som motsvarar 100 varv runt jorden

STRATEGI, AFFÄRSMODELL OCH MÅL
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DEN SMARTA 
RESAN
>> En väl fungerande kollektivtrafik 
har ibland avgörande betydelse för 
människors möjligheter att kunna 
planera sin vardag.

18   NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017



AVSNITT

I ett samhälle där det kollektiva resandet 

blir allt viktigare, ska Nobina som det 

ledande kollektivtrafikföretaget ligga 

i framkant för att hitta de bästa och 

smartaste lösningarna. Men redan idag har 

vårt kollektivtrafikarbete stor betydelse för 

att lösa våra resenärers vardags pussel. Varje 

dag transporterar vi cirka en miljon männ-

iskor i våra 3 600 bussar i stad och på lands-

bygd över hela Norden. Vi fokuserar därför 

bland annat på att utveckla framtida tjänster 

för resandet som inkluderar digitala verktyg 

och flera olika transportsätt för att snabbt 

och effektivt kunna förflytta människor 

från en punkt till en annan. 

Cyklar, bilpooler av olika slag samt själv-

körande fordon är bara några av delarna 

som kan komplettera själva kärnan i trans-

portlösningen, det vill säga bussen. 

Vi ser att vårt arbete är uppskattat. Enligt 

våra egna undersökningar är 82 procent av 

resenärerna nöjda med sin resa, och i vissa 

områden där vi har fått möjlighet att ta ett 

ännu större ansvar för att utforma resandet 

är nöjdheten ännu högre. Ett exempel är 

Skaraborg där 96 procent är nöjda, enligt 

Västtrafiks egen ombordmätning. Vi kan 

konstatera att 98 procent känner sig trygga 

ombord på bussen, vilket till stor del beror 

på förarnas bemötande och trygga körstil 

som också får väldigt höga betyg. Med tillit 

till våra trafiklösningar får man helt enkelt 

vardagspusslet att gå ihop lite bättre. 

NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017   19
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HÅLLBART  
VÄRDESKAPANDE
Nobina bidrar till att skapa ett hållbart samhälle. Genom 
att fler reser kollektivt gynnas förutsättningarna för 
både ekonomisk tillväxt och ökad rörlighet i samhället, 
samtidigt som miljöpåverkan minskar. På så sätt skapar 
vi värde för alla våra intressenter.

Vi vill vara ett föredöme för hållbart företa-

gande och vårt hållbarhetsarbete är en inte-

grerad del av affärsmodellen. Genom att 

skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

värde i våra lösningar för kollektivtrafik 

bidrar vi till att fler människor väljer att resa 

tillsammans. Kollektivtrafiken bidrar även 

till minskad miljöbelastning och har en 

positiv påverkan på stadsmiljöutvecklingen 

genom förbättrad infrastruktur. 

Nobina tar ansvar
Vi är engagerade och bryr oss om uppdrags-

givare, resenärer, varandra och det samhälle 

där vi verkar. Vi  söker också ständigt nya 

vägar för att använda våra resurser så effek-

tivt som möjligt. På så sätt minskar vi såväl 

vår negativa miljöbelastning som kostna-

derna för oss själva och samhället. Eftersom 

verksamheten till stora delar är offentligt 

finansierad är det extra viktigt för oss att 

kommunicera hur vi tar ansvar. Genom att 

vara delaktiga i det förberedande arbetet inför 

upphandling, bidrar vi till att skattebetalar-

nas pengar kan användas mer effektivt. 

Våra värderingar
Vår vision är att alla vill resa med oss. Där-

för arbetar vi varje dag för att förenkla 

resandet med kollektivtrafiken. Nobina är 

ett värderingsstyrt företag med ett perspek-

tiv som spänner över flera dimensioner: från 

uppdragsgivarens resurser och klimatfrågor 

till ansvar för säkerhet, medarbetare och 

resenärer. Nobinas värdegrund och roll i 

samhället är utgångspunkten för vårt 

arbete. Våra värderingar präglas av vår upp-

gift att bidra till ökad rörlighet i samhället:

• Vi finns för våra kunder 

• Vi arbetar med ständig utveckling

• Vi värnar gott ledarskap

• Vi respekterar varandra

• Vi bryr oss 

Framgångsrik ersättningstrafik

Nobina har lång erfarenhet av att framgångsrikt köra 
ersättningstrafik. Vårt buss-för-tågerbjudande är en 
genomarbetad tjänst, där bland annat våra centrala trafik-
ledningsresurser, tillgängliga dygnet runt, används för att 
på effektivaste sätt bistå med både planerad ersättnings-
trafik och för snabba insatser vid störningar i tågtrafiken. 
Idag har vi buss-för-tåglösningar i samtliga nordiska länder 
och denna del av vår verksamhet bedöms ha ytterligare 
potential framöver och därmed bidra till ökad rörlighet för 
resenärerna i kollektivtrafiken.



Nobina omges av intressenter som på olika 

sätt påverkar och påverkas av verksamheten, 

både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Att föra en kontinu-

erlig, nära och förtroendefull dialog ger oss 

bättre förutsättningar att hantera de förvänt-

ningar och krav som ställs på vår verksamhet. 

Vår ambition är att intressentdialogen ska 

leda till ökad kännedom om Nobinas verk-

samhet och inom vilka ramar vi har möjlig-

het att påverka. Med utgångspunkt från verk-

samheten har vi identifierat följande 

huvudintressenter: 

• Uppdragsgivare 

• Resenärer

• Ägare

• Politiker

• Leverantörer 

• Medarbetare

• Media

Översikt över dialogen med Nobinas huvud-

intressenter och exempel på frågor som 

berörts under verksamhetsåret 2016/2017 

presenteras på nästa uppslag.

En aktiv  intressentdialog 

För att på bästa sätt kunna möta våra intressenter och  
deras behov strävar vi efter att ha en  kontinuerlig och  
nära intressentdialog. I detta arbete är trafikförsörjnings-
planeringen central och vår  viktigaste dialogform.

Stora möjligheter till påverkan  
i trafik försörjningsplaneringen 
Den löpande dialog som har allra störst 

betydelse för verksamheten, och även ger 

störst möjligheter till långsiktig påverkan 

avseende hållbarhet, är samhällsplanerings-

arbetet inför framtagandet av trafikförsörj-

ningsplanen för en region. Våra uppdrags-

givare är därför en mycket viktig intressent- 

 grupp.

Genom att säkerställa att utsläppsnivåer 

och energieffektivitet är del av upphand-

lingarnas kriterier, kan vi bidra till en bättre 

miljö – även i de fall vi inte vinner kontrak-

ten. Över åren har vi bidragit till att göra 

själva anbudsprocessen mer transparent, 

affärsmässig och förutsägbar. För oss hand-

lar det om att skapa bästa  möjliga förutsätt-

ningar att driva en hållbar trafikförsörjning 

i samhället.

För att tydligare driva prioriterade frå-
gor är Nobina medlem och aktiv part 
i flertalet branschorganisationer. Det 
är viktigt att de branschorganisatio-
ner vi medverkar i långsiktigt bidrar 
till ett mer hållbart samhälle och en 
sundare bransch. Nobina är medlem  
i följande branschorganisationer:

Sverige
• Sveriges  Bussföretag
• Samtrafiken AB
• Svenskt Näringsliv
• SKL:s kommitté för  upphandlingar

Norge
• NHO Transport

Finland
• Linja-autoliitto ry (LAL)  Finnish Bus 

and Coach  Association 
• Autoliikenteen Työnantajaliitto ry 

(ALT), Employers’ Federation of 
Road  Transport (ALT)

Danmark
• Dansk Industri
• Danske Busvognmænd

Medlemskap i  
bransch organisationer
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Värdeskapande
Relaterad aspekt i Global  
Reporting Initiatives ramverk*

Långsiktig påverkan av kontraktsvillkor Ekonomiskt Ekonomiskt resultat
Resursanvändning och minskade utsläpp Miljömässigt Energi, utsläpp till luft
Säkerhet och  arbetsmiljö Socialt Hälsa och säkerhet på arbets-

platsen
Attraktiv arbetsgivare Socialt Utbildning

* Se sid 38-39 för GRI-index och valda indikatorer.

Nobinas väsentliga hållbarhetsaspekter

Mäter intressenternas upplevelse 
Våra intressenters upplevelse av Nobinas 

verksamhet och hållbarhetsarbete åskådlig-

görs sedan 2011 i en varumärkesmätning. 

Avsikten är att göra en komplett mätning 

vart tredje år. Baserat på djupintervjuer görs 

en sammanvägd utvärdering av resenärs-

nöjdhet, medarbetarmotivation och upp-

dragsgivarnas nöjdhet. Den senaste mät-

ningen1) 2016/2017 visar att 85 (86) procent 

av våra resenärer instämmer i att det är enkelt 

att resa med oss, 81 (81) procent att det är 

vänligt. Att det är enkelt och vänligt att resa 

med Nobina speglas också i att 74 (73) pro-

cent av våra medarbetare anser att våra vär-

deringar omsätts i det dagliga arbetet. Där-

till genomförs kundnöjdhetsundersökningar 

bland våra resenärer två gånger om året i 

form av ombordmätningar. Under året har 

nöjdheten ökat från 80 till 82 procent.

Väsentliga hållbarhetsaspekter
Resultaten från intressentdialogen, tillsam-

mans med vår affärsmodell och strategi, 

utgör centrala delar i den väsentlighetsanalys 

som vi genomför för att definiera våra väsent-

liga hållbarhetsaspekter. Under 2016/2017 

genomfördes en fördjupad väsentlighetsana-

lys med ledande befattningshavare och chefer 

på Nobina. Den bekräftade Nobinas tidigare 

valda hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsaspekt-

erna speglar därmed vår mest betydande 

ekonomiska, miljömässiga och sociala 

påverkan. För samtliga fyra hållbarhets-

aspekter gäller vår ambition att bidra såväl 

inom som utanför den egna verksamheten.

1)  Nobina har under 2016/2017 justerat beräkningsmetoden i varumärkesmätningen för att få ett mer enhetligt resultat.  
Siffrorna från mätningen 2014 har räknats om för att möjliggöra jämförelser.
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Intressent Dialogvägar
Väsentliga frågor  
för intressentgruppen Hur  Nobina arbetar

Uppdragsgivare • Branschorganisationer 
• Affärsutvecklingschef i möten med  

uppdragsgivarna 
• Huvudmannaundersökningen 
• Den dagliga verksamheten 
• Nordic Future1)

• Fackligt samarbete 
• Goda anställningsvillkor 
• Transparens och värderingar 
• Medlemskap i branschorganisationer 
• Gott ledarskap 
• Utsläppsnivåer 
• Certifieringar 
• Krav på typ av drivmedel 
• Bullerkrav 
• Miljökrav kemikalier

• Gemensamma projekt med uppdrags-
givare om till exempel nya fordonstyper, 
miljöanpassningar, kundanpassningar 

Resenärer • Resenärsundersökningar 
• Fokusgrupper 
• Sociala medier 
• Nordic Future1)

• Punktlighet
• Prisvärdhet 
• Bemötande 
• Enkelhet 
• Körstil

• Genomför och analyserar kundunder-
sökningar till rapporter som kommuni-
ceras exempelvis via Nordic Future1)

Ägare • Styrelsesammankomster 
• Bolagsstämma
• Kapitalmarknadsdag
• Transparent delårsrapportering
• Resultatpresentationer  kvartalsvis
• Års- och hållbarhetsredovisning
• Nobinas hemsida

• Lönsamhet
• Resurseffektivitet
• Marknadsutveckling

• Handlingsplan och  rapportering

Politiker • Branschorganisationer 
• Möten med politiker 
• Nordic Future1)

• Regional tillväxt
• Infrastruktur i samhället 
• Resurseffektiva transporter 
• Samhällsnytta med kollektivtrafik 
• Kontraktsutformning

• Aktiv påverkan av branschvillkor, trafik-
situation och samhälls byggnad

Leverantörer • Upphandlingar 
• Uppföljningar

• Miljökrav • Ställer krav, utvärderar och följer upp  

Medarbetare • Medarbetarsamtal 
• Medarbetarundersökningar 
• Förbättringsgrupper 
• Utbildningar
• Intranät

• Säker arbetsplats
• Möjlighet att påverka arbetssituation 
• Trivsel 
• Sjukfrånvaro

• European Work Council2) förankrar 
affärsplan och väsentliga förändringar  
i verksamhet 

• Medarbetaransvar för egna mål, mätning 
och aktiviteter 

• Regelbunden individuell återkoppling på 
prestation

• Ledarskapsutveckling

Media • Pressmeddelanden
• Intervjuer
• Nobinas hemsida

• Korrekt fakta/redogörelser
• Tidhållning och regelbundenhet
• Kunskapsbildning inom kollektivtrafik

• Öka kännedom om Nobina och bran-
schen hos journalister

• Kommunikationsplattform

 1)  Nordic Future är en fristående mötesplats på webben som Nobina lanserade under 2013. Mötesplatsen är öppen för alla, men riktar sig 
till de som är berörda eller intresserade av kollektiv trafik. Syftet är att samtalen ska leda till fler engagerade resenärer, generera nya 
förslag och idéer som på olika sätt bidrar till att utveckla kollektivtrafiken. www.nordicfuture.com

2)  European Work Council är ett koncernfackligt samarbete som samlar arbetstagarrepresentanter från de olika dotterbolagen och ger dem 
förankring i koncernens arbete. Läs mer på sid 36. 

Intressentdialogen 2016/2017
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Aktieägare och finansmarknad
Nobina har över 15 000 aktieägare. Nobina 

är positionerat som ett avkastningsbolag 

snarare än ett tillväxtbolag, det vill säga 

aktieägarna kan förvänta sig hög utdelning 

snarare än hög tillväxt. Under verksamhets-

året 2016/2017 uppgick totalavkastningen på 

Nobinas aktie, inklusive utdelning om 3,10 

SEK, till 66 procent. Sedan börsintroduk-

tionen den 18 juni 2015 har Nobina genere-

rat en totalavkastning på 85 procent till sina 

aktieägare. För att skapa en långsiktig stabil 

finansiering av bussflottan för vi en tät och 

konstruktiv dialog med olika långivare i 

Sverige och internationellt. 92 procent av 

bussflottan var vid verksamhetsårets slut 

finansierad genom finansiell leasing. 

Leverantörer
Att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga 

inköp är en viktig fråga för oss. Bra anskaff-

ningsvillkor med hänsyn till människor, 

miljö och ekonomi samt en god leverans med 

uppföljning och utvärdering är grunden för 

vår leverantörsrelation. Förutom ekonomiskt 

värde bidrar vi genom samverkan med våra 

Ekonomiskt värdeskapande

Som marknadsledare inom nordisk  kollektivtrafik skapar vi värde 
för våra  intressenter genom lönsam tillväxt och utveckling av nya 
 hållbara  lösningar. En kontinuerlig  intressentdialog  kombinerad 
med  analys av de  driv krafter som  påverkar vår marknad ligger 
till grund för  värdeskapandet.

Vårt mål är att generera mesta möjliga värde 

för intressenterna. Vi mäter vår ekonomiska 

framgång genom ett antal finansiella mål på 

lång och kort sikt (läs mer på sid 17), men 

vårt ekonomiska värdeskapande har en 

direkt koppling till möjligheterna att bidra 

även socialt och miljömässigt. Intressen-

terna utgörs av aktieägare och finansmark-

nad, kunder – vilka omfattar både upp-

dragsgivare och resenärer – leverantörer, 

medarbetare och övriga samhället. En kon-

tinuerlig och nära dialog med de olika 

intressentgrupperna utgör en väsentlig grund 

för att vi ska kunna fortsätta skapa värde för 

dem såväl som för koncernen. 

Att kunderna blir nöjda med Nobina är 

centralt för vår framgång. Vi genomför 

regelbundet marknads- och kundnöjdhets-

undersökningar för att bättre förstå kunder-

nas behov och preferenser. Genom att  

proaktivt dela med oss av våra specialist-

kunskaper hjälper vi våra uppdragsgivare att 

bygga, stärka och vidareutveckla sina kol-

lektivtrafiksystem.  

Samhället
Nobina är en väl etablerad del av den nord-

iska kollektivtrafikinfrastrukturen och inte-

grerad i centrala samhällsfunktioner. Vi 

arbetar långsiktigt och i nära samverkan 

med våra uppdragsgivare, med syftet att öka 

den levererade kollektivtrafikens kvalitet 

och samhällsnytta. Med lösningar som ökar 

resandet åstadkommer vi både mer trans-

port för pengarna samtidigt som vi ökar 

rörligheten i samhället. Dessutom ger vårt 

fokus på effektiv resursanvändning och 

minskade utsläpp miljövinster för hela sam-

hället, såväl lokalt som globalt. 

Resenärer
Vi är lyhörda för de behov och utmaningar 

som våra resenärer står inför varje dag och 

arbetar för att tillsammans med uppdrags-

givarna skapa de mest effektiva lösningarna 

för varje trafikområde. Att åka buss med oss 

ska upplevas som tryggt, enkelt, prisvärt 

och pålitligt. Vårt arbete, att se till att cirka 

en miljon människor dagligen kommer till 

jobb, skola och till andra aktiviteter, ligger 

till grund för allt vi gör. 

Uppdragsgivare
Genom vårt erbjudande kan uppdragsgi-

varna tillhandahålla en god infrastruktur 

vilket bidrar till ett attraktivt och modernt 

lokalsamhälle. Målstyrning och systematisk 

uppföljning av våra kontrakt i kombination 

med utveckling av nya lösningar och tjäns-

ter som ger nöjdare resenärer ökar värdet för 

uppdragsgivarna. 

I samverkan med uppdragsgivare och 

andra samhällsaktörer planerar och utveck-

lar vi nya lösningar som stärker kollektivtra-

fikens roll i samhället och därmed upp-

dragsgivarnas position.

>> Vi vill skapa värde för resenären genom 
att förenkla vardagsresandet och därigenom 
attrahera fler resenärer.
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leverantörer till utvecklingen av produkter 

och tjänster samt till förbättrade processer. 

Medarbetare
Med målet att vara branschens mest attrak-

tiva arbetsgivare arbetar vi kontinuerligt 

med att utveckla och skapa förutsättningar 

för en ökad motivation hos våra medarbe-

tare. Ledarskapet är en nyckel till framgång; 

vi ser en stark koppling mellan gott ledar-

skap och lönsamhet. Tillsammans skapar 

vi ett tryggt och kreativt arbetsklimat som 

 stimulerar initiativ och förbättringsförslag. 

Vi erbjuder konkurrenskraftiga anställ-

ningsvillkor, goda möjligheter till kompe-

tensutveckling och en trivsam och stimule-

rande arbetsmiljö. Som ett av få 

kollektivtrafikföretag i Norden med egen 

utbildning av förare bidrar vi dessutom till 

att stärka utbudet av förare i hela branschen. 

Hur väl vi lyckas motivera våra medarbe-

tare återspeglas i Pulsen, Nobinas medarbe-

tarundersökning, som genomförs tre gånger 

årligen. Resultatet under 2016/2017 visade 

på en fortsatt positiv utveckling. De ingående 

 frågorna i undersökningen fungerar som 

underlag för vår fortsatta dialog med alla 

medarbetargrupper.

Nobinas verksamhet medför att värde skapas och fördelas mellan olika intressenter. Nedan 
redovisas de ekonomiska värden som genererats och distribuerats på koncernnivå under det 
gångna verksamhetsåret.

Genererat och distribuerat värde

Belopp MSEK Intressent 2016/2017 2015/2016 2014/2015

Intäkter – nettoförsäljning Uppdragsgivare/ 
Resenärer

8 858 8 317 7 549

Övriga intäkter1) – 161 38 49
Summa genererat värde 9 019 8 355 7 598

Rörelsekostnader Leverantörer –2 999 –2 703 –2 637
Löner och ersättningar till 
anställda inkl. arbetsgivar-
avgifter

Medarbetare –4 656 –4 561 –3 881

Betalningar till finansiärer Banker –784 –1 358 –611
Betalningar till finansiärer Aktieägare –230 802 1
Betalningar till den offentliga 
sektorn – punktskatter

Staten/samhälle –333 –367 –403

Summa distribuerat värde2) –9 002 –8 179 –7 532
Behållet ekonomiskt värde 17 176 66

1)  Inkluderar försäljning av anläggningstillgångar (bussar) och erhållna ränteintäkter.
2)  Inkluderar betalningar av skatter och sociala avgifter till samhället på totalt 1 168 MSEK för räkenskapsåret 

2016/2017, 1 197 MSEK för räkenskapsåret 2015/2016 och 1 117 MSEK för räkenskapsåret 2014/2015.

Samhälle/staten 333 MSEK Behållet värde 17 MSEK

Leverantörer 2 999 MSEK

Medarbetare 4 656 MSEK

Fördelning av ekonomiskt värde på intressenter

GENERERAT VÄRDE
9 019 MSEK  

varav uppdrags givare 
och  resenärer
8 858 MSEK 

Distribuerat och behållet värdeGenererat värde

Banker 784 MSEK

HÅLLBARHET

Aktieägare 230 MSEK
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Hackaway för  
framtidens resande
Nobina Technology tillsammans med 
Drive  Sweden, Ericsson och TrafikLab 
arrangerade i januari 2017 ett hackaway 
för 40 utvecklare på hemlig ort. Temat  
var framtidens resande och vinnarna  
– Max Schedin, Poyan Nabati och Tobias 
Ahlin i Team Ridepulse med sin iOS-app 
”Sam” som i samåkning – får representera 
Sverige på det globala hacket under  
Global Public Transport Summit i Montreal 
i maj.

Nobina Technology 
Nobina Technology är en självständig enhet 
inom Nobina som genomför experiment, samar-
betar med erfarna branschaktörer inom ramen 
för olika partnerskap samt utvecklar nya sätt att 
dra fördel av  möjligheterna för delad mobilitet. 
Ett av våra fokusområden är fordons-IT, att se 
hur vi kan använda teknik för att erbjuda bättra 
transport lösningar. Detta kan omfatta allt från 
IT-plattformar och relaterade tjänster som 
 infotainmentlösningar ombord på bussarna  
– som aktivt  hjälper resenärerna att hinna till 
nästa anslutning – till att bättre kunna förstå 
hur vi kan använda tekniken för att utveckla 
självkörande fordon. 

VÄRDESKAPANDE 
GENOM INNOVATION
Vi ser att globala drivkrafter som digitalisering, urbanisering och delningsekonomi kommer att forma 

marknaden under många år framöver. Även om vi står starka som marknadsledare är det viktigt att vi stän-

digt exploaterar olika framtidsmöjligheter för att aktivt ta del i att skapa denna framtid och på så sätt bidra 

till att skapa ökat värde för såväl Nobina som våra intressenter. Med innovation i ständigt fokus utgör vi en 

viktig samarbetspartner i arbetet med att forma framtidens kollektivtrafiksystem i Norden. 

Bildtext xxxxxxxxxxxx

Självkörande bussar 
I april 2016 rullade för första 
gången självkörande bussar på 
svensk mark, under Kista Mobility 
Week.  I ett samarbete mellan 
Nobina Technology, Ericsson och 
Drive Sweden genomfördes drygt 
3 300 provkörningar för nyfikna 
resenärer. Det var då världs-
premiär för Ericssons 5G-teknik 
som styrde bussarna. Under 2017 
förbereds för fler pilotprojekt. 
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TÄNK 
 SPÅRVAGN, 
KÖR BUSS
MalmöExpressen är ett samarbete mellan 
Nobina, Malmö stad och Skånetrafiken i 
syfte att på en linje som knyter samman 
stora delar av staden erbjuda resenärerna 
en enklare, snabbare och mer komfortabel 
resa. Fokus ligger på att göra Malmö till en 
mer hållbar stad. De 24 meter långa, rym-
liga bussarna är gashybrider som använder 
en kombination av biogas och uppladd-
ningsbara batterier. I rusningstrafik är det 
extra tätt mellan bussarna vilket gör tid-
tabellen mindre viktig eftersom det alltid 
kommer en ny buss. Bussarna har eget 
busskörfält längs långa sträckor samt 
 signalprioritering i vissa korsningar. På- 
och avstigning sker genom alla dörrar, och 
”betalning” sker med busskort/automat 
inne i bussen utan involvering av föraren. 
Sedan bussarna introducerades på linje 5 
sommaren 2014 har resandet ökat med 
2,1 miljoner personer.

Elbussen tar över i Oslo
Nobina Norge har bjudits in att genomföra ett tvåårigt testprogram, som startar i november 
2017, av el- ledbussar åt trafikhuvudmannen Ruter i Oslo. Detta sker på den mest passagerar-
täta busslinjen i Norge. Den stora utrullningen av tystgående och fossilfria bussar planeras 
sedan att starta 2020, med målet att 60 procent av alla bussar i Oslo-området ska vara 
eldrivna 2025. 

Nöjdare resenärer i elbuss
Målet är att all busstrafik i Skåne ska vara fossilfri 2018 och ett led i arbetet är det fullskaliga 
pilotprojekt som Nobina, Skånetrafiken och Ängelholms kommun driver i staden. Sedan januari 
2016 körs fem bussar, vilket är majoriteten av Ängelholms stadstrafik, med 100 procent grön 
eldrift. Det är unikt i Sverige. Inte bara miljön blir gladare av elbussarna. Enligt Skånetrafikens 
kundundersökning har intrycket av själva bussen förbättrats men framförallt upplever resenä-
rerna en ökad kvalitet på resan som helhet.

>>  Vi har kört elbuss i Sverige 
sedan 2006 och har idag tolv 
el bussar i drift, vilket gör 
Nobina till den mest erfarna 
elbuss operatören i Norden.

Res i STHLM
Ny användarvänlig teknik är ett viktigt 
verktyg för att göra kollektivtrafiken mer 
attraktiv. Vår app Res i STHLM är Stock-
holmarnas mest använda reseplanerare 
med över 400 000 sökningar varje dag. 
Utvecklingen av appens funktioner drivs 
helt av resenärernas önskemål, som 
 exempelvis behovet av att veta vilken 
tunnelbane utgång som ger kortast resväg.

Länka GuidaTrygga Betala

Surfa

Validera

VägledaLadda Uppgradera

Infotainment för en bättre resa
Våra infotainmentlösningar hjälper kunderna med sina vardagspussel och skapar en trygghet 
i kollektivtrafiken. Men infotainment har potential att kunna användas till så mycket mer än så. 
Att ge resenärerna ”det lilla extra” som gör deras vardagar roligare och lättare.

Guida – en trygghet
I vårt erbjudande med värdar i kollektivtrafiken ger vi ett personligt och mänskligt bemötande. 
Vi möter resenärerna där de är och oavsett om det handlar om tillfälliga trafikomläggningar 
eller marknadsföring.
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Miljömässigt värdeskapande

Ju fler som väljer att resa med kollektivtrafik, desto bättre för 
miljön och  samhällsekonomin i stort. För att minska Nobinas 
miljöpåverkan arbetar vi aktivt med att optimera vår fordons-
flotta, trafik planering och körning  vilket har positiv  påverkan 
på både drivmedelsförbrukning och utsläpp. 

Stora miljövinster med kollektivtrafik
Ökad rörlighet i kombination med minskad 

miljöbelastning är avgörande för att vi till-

sammans ska nå fram till ett mer hållbart 

samhälle – både lokalt och globalt. Det lig-

ger i vår verksamhets natur att öka resandet 

och vi arbetar med uppgiften på flera fron-

ter. Dels bidrar ersättningssmodeller med 

olika grader av incitament till våra möjlig-

heter att påverka resenärsantalet, dels sam-

arbetar vi med uppdragsgivaren och lokala 

beslutsfattare inom ramen för varje enskilt 

kontrakt. Men vi bidrar också genom en 

aktiv intressentdialog där vi för fram argu-

ment som stödjer kollektivt resande.

Nobinas miljöstyrning
Våra mest väsentliga hållbarhetsaspekter 

inom miljöområdet är vår bränsleförbrukning 

och de utsläpp till luft som den resulterar i. Vi 

bedriver ett systematiskt miljöarbete och 22 

av 30 trafikområden är certifierade enligt 

ISO 14001, läs mer på sidan 36. 

Det dagliga miljöarbetet drivs av lokalt 

ansvarig för kvalitet, arbetsmiljö, miljö och 

säkerhet (KAMS-ansvarig) på respektive 

trafikområde. De rapporterar till trafikchef 

på  området och samordnas via dotterbola-

gets KAMS-chef, för bästa möjliga kun-

skapsspridning och erfarenhetsutbyte. Det 

är direktören för strategi och hållbarhet som 

är ansvarig för miljöstyrning och utveckling 

inom området och rapporterar till koncern-

chefen. Ytterst vilar ansvaret för Nobinas 

miljöpåverkan på  styrelse och vd.

Minskad drivmedelsförbrukning  
med Den Gröna Resan
Det finns såväl tydliga verksamhetsmål som 

ekonomiska incitament för att begränsa 

bränsleförbrukningen under löpande kon-

trakt. Ett viktigt verktyg för Nobina är 

 konceptet Den Gröna Resan där våra förare 

utbildas i ett mjukare och effektivare körsätt. 

Med bussens mätutrustning går det sedan 

att följa varje enskild förares körsätt. Det 

gör vi genom att registrera och utvärdera 

förbrukning, acceleration och inbroms-

ningar. Analyser visar att utbildning och 

uppföljning av körsätt i snitt minskar bräns-

leförbrukningen med 5–7 procent. Den 

Gröna Resan-tekniken finns i dagsläget i 

omkring 2 700 av Nobinas totalt cirka 

3 600 bussar. 24 procent av våra förare har 

genomgått utbildning i Den Gröna Resan 

bara under 2016/17. Läs mer om Den Gröna 

Resan på sidan 34–35. 

Optimering av trafikplaneringen 
Vi strävar efter att ständigt förfina trafik-

planeringen för att möta resenärernas behov 

på bästa sätt och samtidigt minska förbruk-

ning och utsläpp. Optimerade tidtabeller 

där spilltider minimeras och bussarna inte 

körs utan passagerare, så kallad tomkörning, 

är en viktig del. Likaså att utarbeta minsta 

möjliga avstånd mellan uppställningsplats 

och första hållplats. Detta sker bland annat 

i samarbete och dialog med uppdrags-

givaren och bidrar till större möjligheter 

för kollektivtrafik på resenärernas villkor. 

Under året har tomkörningen1) ökat till 

12,87 (12,20) procent på grund av föränd-

rade kontraktsvillkor. 

Förnybart bränsle 
Ett svenskt politiskt mål är att 90 procent 

av trafiken år 2020 ska köras med bussar 

som använder förnybart bränsle. I övriga 

nordiska länder finns regionala initiativ för 

att öka andelen, exempelvis ska alla bussar i 

Oslo drivas av förnybara bränslen senast år 

2020. För att möta dessa mål måste trafik-

företagen anpassa bussflottan och öka ande-

len förnybara bränslen. I förfrågningsunder-

lagen från uppdragsgivarna är specifikation 

av bränsletyper och utsläppsnivåer i dag 

standard. I övrigt skiljer sig kraven åt mel-

lan uppdragsgivare. Vi uppskattar att for-

donsflottan idag till merparten består av 

bussar som körs på förnybart bränsle. Vi 

bedömer att målsättningarna fram till år 

2020 är möjliga att nå, givet den utväxling 

av äldre kontrakt som sker mot nya där för-

nybara bränslen blir ett allt vanligare krav. 

Vi följer utvecklingen och är aktiva i 

utprovning och val av nya bränsletyper. Vår 

förbrukning av fossila bränslen har de senaste 

åren minskat till förmån för förnybara bräns-

len som RME, biogas och el. 

Framåt för el
Allt fler uppdragsgivare efterfrågar elbussar 

till kollektivtrafiklösningar. Nobina har 

mer än tio års erfarenhet av att köra elbuss 

och ser positivt på utvecklingen. Under året 

har flera elbussprojekt initierats, bland 

annat i Oslo och Ängelholm. Vi har även 

förstärkt vår organisation med kompetens 

inom elektrifiering.

Stadstrafik med låg hastighet och korta 

avstånd mellan hållplatser i tät bebyggelse 

är optimal för ren eldrift. Elbussar kräver 

1)  Tomkörning, räknat som körsträcka i kilometer, på den planerade trafiken, exkl. körningar som tvätthall/verkstad  
gör och bussbyten eller flytt av bussar mellan områden. 
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Minskade utsläpp med buss
Under en resa mellan Stockholm och Göteborg 
släpper en bil ut 100 kg koldioxid, medan en 
buss släpper ut 500 kg koldioxid på samma 
sträcka1). I snitt reser 1,2 passagerare i varje bil1). 
Det betyder att bussen är mer klimatsmart 
redan vid fler än sex resenärer. Bussen har 
dessutom kapacitet för många fler passagerare. 

För att transportera 50 personer behövs 42 
bilar som tillsammans släpper ut 4 200 kg kol-
dioxid. Skulle passagerarna istället välja bussen 
minskar de sitt klimatavtryck med 3 700 kg kol-
dioxid, eller 88 procent.

4 200 kg CO2 500 kg CO2

1)  Genomsnittligt antal personer per bil enligt Trafikanalys/SCB.  
Källa: Utsläppsrätt.se
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dock ingrepp i befintlig infrastruktur, bland 

annat i form av laddningsstationer. De flesta 

trafiksystem är anpassade efter konventio-

nella bussar och justeringar i både tidtabel-

ler och körscheman kan därför behöva 

genomföras i vissa fall.

Minskade koldioxidutsläpp
I takt med ökad konkurrens och hårdare 

upphandlingskrav ställs krav avseende for-

donstyper och begränsning av utsläpp. Nya 

bussar förses alltid med motorer av senaste 

emissionsklass och som möter framtida 

utsläppskrav.

Den största påverkan på utsläppsnivåerna 

sker i övergången till förnybara bränslen. Vi 

planerar för att stegvis – på ett lönsamt sätt 

både för oss och för samhället – anpassa 

bussflottan utifrån de nya kraven i trafik-

avtalen. Vi noterar att det sker en kontinu-

erlig minskning av koldioxidutsläpp i takt 

med att äldre kontrakt växlas mot nya. 

Nobinas koldioxidutsläpp per körd kilo-

meter minskade med 29 procent under året 

som ett resultat av en större andel förnybart 

bränsle och vårt koncept för mer miljövän-

lig körning – Den Gröna Resan.

Miljöpåverkan på depå
Viss miljöpåverkan uppstår även på de 

depåer som vi använder. Depåerna påverkar 

miljön främst genom utsläpp av vatten från 

busstvättar. I våra depåer genomför vi inves-

teringar i miljöförbättringar genom nya och 

förbättrade reningsanläggningar i tvätthal-

larna. I samband med start och avveckling 

av depåer miljöbesiktigas aktuella anlägg-

ningar för att fastställa Nobinas miljöansvar 

och påverkan. Därtill tas vattenprover 

löpande för att säkerställa att vi inte över-

skrider gällande krav på utsläpp till vatten.

Drivmedelsförbrukning, totalt
2016/2017 Förändring, % 2015/2016 2014/2015

Ej förnybara drivmedel
Diesel, liter 34 822 359 –32 51 477 300 58 017 620
Naturgas, nm3 7 194 202 –12 8 175 745 11 105 461

Förnybara drivmedel
RME, liter 27 907 805 +8 25 746 491 14 011 270
HVO, liter 20 541 290 — — —
Biogas2), nm3 16 657 414 –18 20 333 119 21 345 189
Etanol, liter 778 618 –70 2 633 418 5 258 224
El, kWh1) 72 260 — — —

1)  El från förnybara källor.
2) Norge har ej komplett redovisning av förbrukning biogas för 2016/2017.

Utsläpp1), i relation till körda km
2016/2017 Förändring, % 2015/16 2014/15

Fossil koldioxid (CO2), g/km 0,51 –29 0,71 0,74
Kväveoxider (NOX), g/km 2,17 –14 2,52 3,04
Kolväten (HC), g/km 0,14 –6 0,15 0,15
Partiklar (PM), g/km 0,02 — 0,02 0,02

1) Baseras på Svensk Kollektivtrafiks riktlinjer för uträkning av utsläpp.

>> Vi noterar att det sker en kontinuerlig minskning 
av koldioxidutsläpp i takt med att äldre kontrakt 
växlas mot nya.
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Socialt värdeskapande

Attraktiv arbetsgivare
Som verksam i en rörlig och personalinten-

siv bransch är det viktigt att både skapa 

motivation hos våra medarbetare och attra-

hera nya talanger. Det finns ett behov av att 

öka respekten för föraryrket och säkerställa 

att det finns tillgång till förare i samhället. 

Sveriges Bussföretag uppskattar att bran-

schen behöver rekrytera 4 200 förare under 

åren 2016 till 2018, och i Norge uppskattar 

NHO att man behöver rekrytera 1 000 

förare per år fram till 2030, främst på grund 

av stora pensionsavgångar. Initiativ för att 

stärka Nobinas arbetsgivarvarumärke sker 

både på koncern- och bolagsnivå och i trafik-

områdena. Övergripande ansvar för arbets-

givarvarumärket ligger hos HR-direktören 

som rapporterar till koncernchefen. Det 

operativa arbetet liksom uppföljning och 

utvärdering fördelas mellan HR-direktören, 

dotterbolagens HR-chefer och trafikområ-

denas linjechefer. Det yttersta ansvaret vilar 

på styrelse och vd.

Rekrytering av förare 
Att Nobina uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare är särskilt viktigt i rekryte-

ringen av nya förare, liksom vid upphand-

lingar. När vi tar över kontrakt från 

branschkollegor erbjuder vi förare att gå 

över till oss. Inför jobbstarten på Nobina 

bjuds de in till ett introduktionssamtal där 

chefer och medarbetare går igenom företa-

gets värderingar, arbetssätt och rutiner. 

I löpande kontrakt rekryterar våra trafik-

områden förare och depåpersonal vartefter 

behov uppstår eller i samband med föränd-

ringar i verksamheten. I trafikområdena 

sker den löpande rekryteringen självständigt 

men finns behov av stöttning anlitas Nobi-

nas centrala HR-avdelning. 

Rekyteringsprocessen för förare utgår 

från ett strukturerat arbetssätt som också 

används koncerngemensamt. Sedan 2014 

får alla som söker arbete som förare hos oss 

fylla i ett personlighetsformulär och genom- 

gå färdighetsprov i exempelvis simultan-

förmåga och reaktionsförmåga. Personlig-

hetsformuläret matchas mot Nobinas förar-

profil. En hög servicenivå, gott bemötande, 

riskbedömning och stresstålighet är viktiga 

egenskaper för uppdraget.

I Sverige erbjuder vi även utbildning för 

blivande medarbetare som saknar buss-

körkort och yrkeskompetensbevis (YKB) 

genom vår interna utbildningsorganisation 

Nobinaakademin.

Gott ledarskap
Med målet att vara branschens attraktivaste 

arbetsgivare arbetar vi kontinuerligt med att 

stärka ledarskapet inom Nobina. Vi vill ha 

branschens bästa ledare och strävar efter ett 

modigt och pragmatiskt ledarskap som ser 

det som lika viktigt att lyfta fram prestatio-

ner som att påtala när värderingar bryts. 

Alla förare har en gruppchef som verkar för 

att integrera Nobinas värderingar i den dag-

liga verksamheten och utveckla sina medar-

betare, bland annat genom löpande åter-

koppling och årliga medarbetarsamtal. 

Medarbetarna får även möjlighet att ytterli-

gare bidra till verksamhetens utveckling 

genom att delta i Nobinas förbättringsar-

bete, läs mer på sidan 37.

Tydliga mål förmedlas i medarbetarsamtal
En förutsättning för vår lönsamhet och 

framgång i stort är att våra medarbetare  

vet vad som förväntas av dem. För att var 

och en ska kunna agera i enlighet med de 

kriterier som prestation bedöms utifrån, 

Det är av största vikt att Nobina erbjuder en attraktiv och 
säker arbetsplats som också ger resenärerna en trygg och 
inbjudande resa. Vårt erbjudande och vår vision – ”Alla vill resa 
med oss” – levandegörs av våra medarbetare i deras dagliga 
möten med resenärerna.

HÅLLBARHET

tillämpar vi en tydlig målstyrning. Samtliga 

medarbetare har individuella mål som disku-

teras och formuleras vid medarbetarsamtal 

med närmsta chef. Detta gäller tillsvidare-

anställda liksom timanställda medarbetare 

som arbetar frekvent, vilket är närmast unikt 

för branschen. Vi lägger stor vikt vid att åter-

koppling sker minst en gång per månad 

mellan chef och medarbetare och att med-

arbetarsamtal hålls varje år. Under 2016/2017 

genomfördes 7 052 (6 798) medarbetarsamtal. 

Utbildning och utveckling
Ett kontinuerligt kompetensförsörjnings-

arbete är grundläggande för vår framgång, 

därför sker löpande insatser för kompetens-

utveckling i organisationen. Efter att varje 

trafikområde identifierat sitt utbildnings-

behov tas konkreta utbildningsplaner fram. 

Samtliga centrala utbildningar sker sedan 

2014 inom ramen för Nobinaakademin. 

Under 2016/2017 har varje medarbetare 

genomgått 32,25 utbildningstimmar i 

genomsnitt. 

Vi uppmuntrar medarbetare att söka nya 

utmaningar inom koncernen. Alla tjänster 

annonseras ut internt för att ge medarbetare 

möjlighet att ta nästa steg i organisationen 

om de vill. Förare som vill utvecklas inom 

Nobina erbjuds bland annat att söka tjänster 

som instruktör på YKB-utbildningen, hand-

ledare till nya förare eller inom Den Gröna 

Resan. En del förare går även vidare som 

trafikledare eller gruppchef.

För de medarbetare som är anställda som 

chefer ges återkommande ledarutbildning 

genom Nobinaakademin inom bland annat 

ledarskap, coachning, säkerhet, miljö och 

arbetsmiljö.
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Mångfald och jämställdhet
Bussbranschen präglas av mångfald bland 

medarbetarna. På Nobina arbetar vi aktivt 

med att främja mångfald och ta tillvara 

kompetens hos alla medarbetare oavsett 

kön, sexuell läggning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnicitet, ålder, reli-

gion eller annan trosuppfattning. Drivkraf-

terna bakom arbetet med mångfald och 

jämställdhet är flera. Förutom rena rättvise-

aspekter ger det en bredare rekryteringsbas 

och stärker vårt arbetsgivarvarumärke vilket 

i förlängningen kan leda till ökad lönsamhet.

De senaste åren har vi genomfört övningar 

och workshops i ledningsgrupper, trafikled-

ningsgrupper, trafikområden, bland kamrat-

stödjare och andra grupper för att stärka 

kunskapen om mångfald, jämställdhet och 

diskrimineringslagstiftning. 

Goda resultat i medarbetar-
undersökningen
Hur väl vi lyckas med att skapa en attraktiv 

arbetsplats återspeglas i Pulsen, Nobinas 

medarbetarundersökning. Undersökningen 

innefattar totalt 16 frågor och genomförs tre 

gånger om året med fem till sex frågor vid 

varje tillfälle. Frågorna syftar till att mäta 

medarbetarnas motivation och ger dem möj-

lighet att anonymt lämna återkoppling på 

sin arbetssituation. Vår målsättning är att  

10 av de 16 frågorna ska uppnå värden som 

utmärker en bra medarbetarmotivation. 

2016/2017 nådde vi värden som utmärker en 

bra medarbetarmotivation på 9 av de 16 frå-

gorna jämfört med 6 frågor föregående år. 

Det är ett resultat av ett målinriktat arbete 

för att stärka motivationen hos medarbe-

tarna. Även deltagandet i Pulsen har ökat de 

senaste åren. Under 2016/2017 deltog 74 (68) 

procent av medarbetarna i undersökningen.Hälsa och säkerhet
2016/2017 2015/2016 2014/2015

Antal fordonsskador, koncernen 12 084 10 733 8 208
 varav Sverige 8 640 7 541 5 771
Total skadekostnad, MSEK, koncernen  111,0 103,7 96,3
 varav Sverige  66,5 66,8 66,4
Allvarliga händelser1) 222 236 273 
 varav 
 Brand 33 51 42
 Hot & våld 65 99 99
 Rån 3 0 2
 Miljö 13 17 10
 Trafikolyckor 108 69 85

1)  En allvarlig händelse kan definieras som olycka eller incident vid ett trafikområde som utgör  avvikelser  
som rapporteras vidare i organisationen. 2016/2017 innefattas hela koncernen exkl. Finland. Tidigare års  
siffror innefattar endast Sverige.

2017-02-28 Män Kvinnor
Andel  

kvinnor, % Totalt

Sverige 6 711 1 206 15 7 917
Norge 1 142 112 9 1 254
Danmark 539 86 14 625
Finland 1 161 64 5 1 225
Koncernen, totalt 9 553 1 468 13 11 021

Antal medarbetare och könsfördelning per region

2016/2017 2015/2016 2014/2015

Personalomsättning, %  4,9 5,1 4,2
Korttidssjukfrånvaro1), %  1,35 1,33 1,25
Långtidsfriska2), %  28,9 29,6 32,2

1)  Frånvaro till följd av sjukdom 1-5 dagar. 
2)  Medarbetare utan frånvaro på grund av sjukdom de senaste 12 månaderna. Omfattar ej tjänstemän i Norge, Finland 

och Danmark p.g.a. begränsningar i Nobinas HR-system.

Medarbetare

2017-02-28 Män Kvinnor Totalt

Tillsvidareanställda1), % 75 77 76
Visstidsanställda, % 25 23 24

1) Av Nobinas tillsvidareanställda medarbetare arbetar 88 % heltid och 12 % deltid.

Medarbetare per anställningsform

2017-02-28 Män Kvinnor
Andel  

kvinnor, % Totalt

Bussförare och förar-
administration

8 575 1 252 13 9 827

Verkstad 784 96 11 880
Företagsledning, försäljning, 
marknad, HR  och övrigt

146 102 41 248

Trafikplanering 48 18 27 66
Koncernen, totalt 9 553 1 468 13 11 021

Antal medarbetare och könsfördelning per funktion



Det finns tre utbildningsgrenar inom 
 Nobinaakademin: 

1  Förarutbildning
Innefattar trafikskola (bland annat för 
buss körkort) och utbildning för yrkes-
kompetensbevis (YKB). Samtliga förare 
erbjuds åtta timmars YKB-utbildning  
per år. 

2  Ledarutbildning
Innefattar olika typer av utbildningar  
för medarbetare som visar prov på 
ledarskaps förmåga.  Kurser exempelvis 
kring ledarskap, värderingar, kommunika-
tion, svåra samtalet för första linjens  
chefer och chefer över chefer. Totalt 
omfattas drygt 300 chefer. 

3  Rollspecifika  utbildningar
Innefattar till exempel utbildningar  
i arbetsmiljö och affärsmannaskap. 

En säker arbetsplats ger en trygg resväg
Vi kör dagligen cirka en miljon resenärer till 

sina destinationer. Resan ska vara trygg för 

både förare och resenärer och därför är säker-

het en central del i vårt hållbarhets arbete. 

Varje trafikområde har en skyddsorganisa-

tion, med flera skyddsombud som gör såväl 

periodiska som riktade skydds ronder. De 

medverkar även i kringarbetet vid olyckor 

och tillbud, samt gör vid behov egna utred-

ningar. Huvudskyddsombuden ansvarar för 

att initiera och medverka vid riskanalyser av 

arbetsmiljön samt delta vid årliga säkerhets-

dagar. De lokala skydds organisationerna 

står i nära kontakt med Nobinas centrala 

säkerhets- och arbets miljöorganisation.

Rapporterade avvikelser
Allvarliga händelser, fordonsskador och 

 skadekostnader följs löpande upp i interna 

rapporteringsystem. Det operativa ansvaret, 

uppföljning och utvärdering av arbetsmiljö 

och säkerhet vilar på lokal KAMS1)-organi-

sation och följs löpande upp i KAMS-råd 

på trafikområdesnivå. Även på bolagsnivå 

rapporteras avvikelser varje månad i bolags-

ledningens KAMS-råd. Det yttersta ansvaret 

för arbetsmiljö och säkerhet vilar på vd och 

styrelse. 

Antalet fordonsskador i koncernen ökade 

med 7 procent under året och den totala 

skadekostnaden uppgick till 111 (104) 

MSEK. Ökningen kan till viss del härledas 

till förändrade rutiner för inrapportering 

med lägre toleransnivåer. De vanligaste for-

donsskadorna är lack- och karosskador som 

har begränsad påverkan på resenärernas resa.

Vi ser allvarligt på utvecklingen av inci-

denter av hot och våld riktat mot våra 

förare. De flesta incidenter kan knytas till 

tillfället då biljett ska visas upp. För att 

rusta och förbereda förarna på risksituatio-

ner har vi inkluderat utbildning kring hot 

och våld i introduktionsutbildningen. 

Denna ingår även som en del i yrkeskompe-

tensutbildningsbeviset. 

I ett antal trafikområden samarbetar vi 

med Brottsförebyggande rådet (Brå). Under 

2016/2017 har vi tillsammans med en 

branschkollega även initierat en dialog med 

Brå i Sverige på nationell nivå. Vi har också 

ett nätverk av kamratstödjare på trafikom-

rådena, läs mer på sid 10–11.

Engagerade och friska medarbetare är 

inte bara positivt för individen och verk-

samheten, utan minskar också Nobinas 

kostnader. Förebyggande friskvård liksom 

att arbeta i en säker arbetsmiljö är därför av 

avgörande betydelse även ur ett effektivi-

tetsperspektiv. Under året ökade korttids-

sjukfrånvaron till 1,35 (1,33) dagar. 

Nobinaakademin

Är du intresserad av att arbeta på 
Nobina? Läs mer här:
nobina.com/sv/jobba-hos-oss eller 
på nobina.com/en/career

Jobba hos oss
!

Trafikplanering, 1%

Företagsledning, försäljning, marknad, HR och övrigt, 2%

Verkstad, 8%

Bussförare och föraradministration, 89%

Medarbetarfunktioner %

1)  Kvalitet, Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet, läs mer på sid 36–37. 
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DEN GRÖNA 
RESAN
>> Med Den Gröna Resan uppnår  
vi lägre bränsleförbrukning, lägre 
utsläpp, färre olyckor, bättre 
 komfort för resenärerna och inte 
minst en arbetsmiljö med mindre 
stress och större engagemang. 
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AVSNITT

N obina utvecklar kontinuerligt 

koncept som stärker engage-

manget i företaget och som bidrar 

till att skapa en bättre situation 

för såväl våra resenärer som miljön. Den 

Gröna Resan är ett sådant koncept. Det 

innebär att våra förare ges förutsättningar 

att köra på ett så varsamt sätt som möjligt, 

för att bidra till en bättre miljö och en bra 

resupplevelse. 

Konceptet består av teknisk utrustning på 

bussen, mjukvara, förarutbildning, praktisk 

träning samt individuellt stöd av en miljö-

coach och uppföljning av närmaste chef. 

Under 2016/2017 utbildades närmare 2 500 

av våra förare i Den Gröna Resan och 28 av 

våra 30 trafikområden har idag förare som 

genomgått utbildningen. Cirka 75 av förarna 

har dessutom utbildats till miljöcoacher 

som ansvarar för träning och coachning. 

Med Den Gröna Resan har Nobina fått 

ett verktyg som förenar en stor andel av 

våra medarbetare och som i realtid via en 

skärm kan se vad körstilen har för betydelse. 

Mottagandet har varit positivt och utöver 

känslan av att bidra till ett bättre klimat 

upplever många förare såväl mindre stress 

som att dialogen med närmaste chef för-

bättrats. Under 2017/2018 fortsätter arbetet 

med utrullningen av Den Gröna Resan, 

med målet att bidra till en fortsatt positiv 

utveckling inom viktiga områden. 
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Styrning av hållbarhetsarbetet

Genom ett integrerat förhållningssätt till hållbarhetsfrågor 
skapar vi förutsättningar för att på bästa sätt skapa  
ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.

Övergripande strategisk 
 verksamhetsstyrning 
Nobinas verksamhet – i Sverige, Norge, 

Finland och Danmark – är organiserad 

genom dotterbolag som i sin tur har ett 

distribuerat leveransansvar på ett antal tra-

fikområden. I ett normalstort trafikområde 

finns en trafikområdesledning bestående av 

fyra till fem gruppchefer som ansvarar för 

de omkring 300 förare som delar på att 

utföra produktionen med hjälp av cirka 100 

bussar. Gruppcheferna ger förarna löpande 

återkoppling och säkerställer deras möjlig-

het till utveckling i enlighet med våra vär-

deringar. Trafikområdet leds av en trafik-

chef som gruppcheferna rapporterar till. På 

trafikområdet finns även en KAMS-ansva-

rig som har i uppdrag att värna viktiga 

intressenters krav på verksamheten. Det rör 

sig om exempelvis krav från uppdragsgivare 

och resenärer, medarbetarkrav, miljökrav 

samt lag- och avtalskrav. Utförligare 

beskrivning av Nobinas organisation och 

bolagsstyrning finns på sid 43–52. 

Hållbar ledningsprocess
Hållbarhetsfrågor omhändertas både i 

Nobinas utvecklingsarbete och i den 

löpande verksamheten. Genom lednings-

processens utvecklingsarbete fångas nya frå-

geställningar upp och omsätts till metoder 

som hela koncernen får ta del av. Genom 

koncernrådets arbete fångas avvikelser upp 

mot de krav som ställs på verksamheten. 

I samband med arbetet med affärsplanen 

på koncernnivå, under hösten varje år, upp-

dateras lång- och kortsiktiga mål inklusive 

hållbarhetsmål. Dotterbolagen och deras 

trafikområden tar sedan målen vidare till 

sina lokala affärsplaner, för att styra verk-

samheten. Målen för verksamheten följs 

regelbundet upp inom ramen för månatliga 

resultatmöten på såväl koncern- som bolags- 

och trafikområdesnivå. 

Som en del i affärsplaneprocessen förank-

ras även Nobinas mål och strategier en gång 

om året genom möten mellan medlemmar i 

koncernledningen och det europeiska fack-

föreningsrådet (European Work Council). 

Rådet är ett koncernfackligt samarbete som 

samlar arbetstagarrepresentanter från de 

olika dotterbolagen och ger dem förankring 

i koncernens arbete. 

Under året genomförs också löpande 

lokala protokollförda möten med fackliga 

representanter på trafikområdesnivå. 

Integrerat förhållningssätt  
till hållbarhetsfrågor
Vi tillämpar ett integrerat förhållningssätt 

till kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet, 

vilket vi förkortar till KAMS. På nordisk 

nivå finns ett KAMS-forum bestående av 

dotterbolagens kvalitets-, miljö-, och säker-

hetschefer. De träffas fyra gånger per år för 

att formulera, kommunicera och förankra 

mål och stötta införande av arbetssätt. Det 

operativa arbetet utvärderas i regelbundna 

egenkontroller samt genom interna revisio-

ner. 

Varje år arrangerar vi temadagar i koncer-

nen då vi analyserar verksamheten utifrån 

ett kvalitets-, arbetsmiljö-, miljö- och säker-

hetsperspektiv. Temadagarna sker i dialog-

form med trafikområdena och samordnas av 

Nobinas interna revisorer som tar vidare 

goda exempel inom organisationen. Genom 

ett förebyggande arbetssätt, tack vare 

KAMS-metodiken, förhindras avvikelser.

Under 2016/2017 har den lokala förank-

ringen av hållbarhetsarbetet förstärkts i Sve-

rige och nu finns en KAMS-chef lokalt på 

alla trafikområden i Sverige. Förstärkningen 

medför ett utökat fokus på frågorna och 

stärker vårt hållbarhetsarbete. 

Antal trafikområden i Nobina certifierade enligt ISO 14001

2016/2017 2015/2016 2014/2015

Sverige1) 9 av 17 9 av 17 9 av 17
Danmark 4 av 4 4 av 4 4 av 4
Norge1) 6 av 6 6 av 6 6 av 6
Finland1) 3 av 3 3 av 3 3 av 3
Totalt 22 av 30 22 av 30 22 av 30

1)  Även certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. 

Certifierat kvalitets- och miljöarbete

Vi tar ansvar för kvalitets- och miljöarbetet och strävar efter 
ständiga förbättringar. För att systematisera vårt arbete och 
stärka vår konkurrenskraft är stora delar av verksamheten 
certifierad enligt kvalitetscertifieringen ISO 9001 och miljö-
certifieringen ISO 14001. Samtliga huvudkontor är certifierade 
enligt ISO 9001 och ISO 14001. I Sverige pågår sedan 2009 ett 
arbete med att certifiera samtliga trafikområden enligt ISO 
14001. Trafikområdet i Skaraborg certifierades 2015 enligt 
trafiksäkerhetscertifieringen ISO 39001. 
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Revisioner för att utvärdera  
hållbarhetsarbetet
Nobinas interna hållbarhetsrevisorer besö-

ker vartannat år varje trafikområde för att 

följa upp och utvärdera hur de formulerade 

arbetssätten för kvalitet, arbetsmiljö, miljö 

och säkerhet hanteras i praktiken. Syftet är 

att ständigt förbättra verksamheten. Åter-

koppling görs till trafikområdets chef som 

ansvarar för att genomföra åtgärder i de fall 

brister identifieras. Hållbarhetsrevisorerna 

ansvarar också för att följa upp resultaten av 

gemensamt framtagna arbetssätt. De krav-

ställer gentemot processägarna att ändringar 

genomförs vid behov. Hållbarhetsrevisio-

nerna följs upp i ledningens KAMS-råd i 

dotterbolagen och på koncernnivå. 

Ställer krav på leverantörer
Vi ställer höga krav på våra leverantörer. 

Utöver de miljökrav som ställs av uppdrags-

givarna i upphandlingarna avseende exem-

pelvis emissionsklass, bränsleslag och upp-

fyllande av bussbranschens miljökrav har vi 

en egen kravspecifikation för leverantörer. 

Den bygger på FN:s Global Compacts prin-

ciper och inkluderar även miljöcertifiering 

enligt ISO 14001 eller motsvarande miljö-

ledningssystem. 

Vi följer upp hållbarhetsaspekter inom 

ramen för leverantörsutvärdering. Det 

senaste året har vi även påbörjat ett arbete 

för att hållbarhetsklassa våra strategiska 

leverantörer. Under 2016/2017 genomfördes 

en hållbarhetsrevision av en extern revisor 

hos fyra av våra största leverantörer. Inga 

avvikelser identifierades och hållbarhetsrevi-

sionerna mottogs positivt av leverantörerna.

Delaktighet i ständigt förbättringsarbete
Inom Nobina ska beslut fattas så nära rese-

nären som möjligt, vilket innebär att den 

enskilda bussförarens möjligheter att påverka 

ökar. Alla medarbetare har möjlighet att 

vara delaktiga i verksamhetens förbättrings-

arbete. Förbättringsarbetet syftar till att 

omhänderta engagemang, kraft och kompe-

tens från fler medarbetare i verksamheten 

för att driva Nobinas utveckling och stärka 

vår konkurrenskraft. 

Arbetet organiseras i förbättringsgrupper. 

Ett trafikområde som startar förbättringsar-

bete brukar normalt börja med fyra till sex 

förbättringsgrupper. Varje grupp består av 

sex till tio medlemmar som träffas varannan 

vecka. Vid vartannat möte deltar en coach 

för att stödja metodiken. Inom Nobina 

finns huvudcoacher på koncernnivå som 

ansvarar för att etablera trafikområdenas 

förbättringsarbete och leda arbetet framåt 

tillsammans med respektive trafikområdes-

chef. Mötescoacher utses sedan på respektive 

trafikområde. De tar över den löpande 

coachningen från huvudcoacherna efter 

startperioden. Huvudcoachen är dock alltid 

ytterst ansvarig för trafikområdet. 

Vid utgången av verksamhetsåret 2016/2017 

pågick systematiskt förbättringsarbete på 17 

(15) av 30 trafikområden och på 3 av huvud-

kontorens stödfunktioner. Vid utgången av 

verksamhetsåret 2015/2016 fanns det 18 

(12) certifierade huvudcoacher. Under verk-

samhetsåret har 2 (18) medarbetare utbil-

dats till mötescoacher. 6 (0) medarbetare 

har under året utbildats till huvudcoacher. 

Förbättrings arbetet följs upp i KAMS-råden 

i dotter bolagen och på koncernnivå. 

Förbättringsarbetet är ett framgångsrikt 

arbetssätt och har lett till framsteg inom 

exempelvis förbättrade resenärsmöten, högre 

kvalitet och bättre arbetsmiljö. Exempelvis 

ökade nöjdheten bland resenärer från 86 

procent till 96 procent i Skaraborg i Sverige.

MOM-ärenden

Regelverk som styr  
Nobinas hållbarhetsarbete
Vårt hållbarhetsarbete utgår från externa 
riktlinjer, lagstiftning och certifieringar samt 
interna värderingar och riktlinjer. 

Externa
• FN:s Global Compact
•  OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
• Miljö- och arbetsmiljölagstiftning
•  Nationella säkerhets- och fordons- 

förordningar
• Reach-förordningen
• ISO 9001, 14001 och 39001
•  Global Reporting Initiatives (GRI)  

riktlinjer, G4

Interna
• Nobinas värderingar
• Riktlinjer för antikorruption
• Kravspecifikation för leverantörer 

Meddelarfrihet 
Våra medarbetare ges möjlighet att rap-
portera eventuella avvikelser genom ett 
medarbetarombud (MOM), en funktion 
utanför företaget. På så sätt erbjuds en 
skyddad kanal och meddelarfriheten 
garanteras. MOM har implementerats i 
samtliga dotterbolag. Under året rapporte-
rades 53 (65) MOM-ärenden.
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GRI-index

Sida Kommentarer

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1 Uttalande från vd 6–7

ORGANISATIONSPROFIL
G4-3 Organisationens namn Omslag
G4-4 Huvudsakliga varumärken, produkter  

och/eller tjänster 2
G4-5 Organisationens huvudkontor 76
G4-6 Antal länder där Nobina bedriver verksamhet 4–5
G4-7 Ägarstruktur och företagsform 63
G4-8 Marknadsnärvaro 4–5
G4-9 Organisationens storlek 1, 4–5, 68–69
G4-10 Medarbetare, antal och övrig information 32
G4-11 Andel anställda med kollektivavtal 62
G4-12 Beskrivning av värdekedja 14–15, 24–25,  

37, 63
Redovisas delvis. Nobina är ett tjänsteföretag.

G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden avseende  
storlek, struktur, ägarskap eller leverantörskedja 40, 56

G4-14 Hantering av försiktighetsprincipen – Försiktighetsprincipen tillämpas.
G4-15 Externa principer och andra initiativ rörande hållbarhet som  

organisationen stödjer 37
G4-16 Medlemskap i organisationer 21

VÄSENTLIGA  ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR
G4-17 Delar av organisationen som ingår i redovisningen 39
G4-18 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar 21–23
G4-19 Identifierade väsentliga aspekter 22
G4-20 Avgränsning inom organisationen för väsentliga aspekter 22
G4-21 Avgränsning utom organisationen för väsentliga aspekter 22
G4-22 Effekt av och anledning till förändrad information från tidigare  

redovisningar
– G4-EC1 har justerats för att bättre harmoniera 

med GRI:s riktlinjer.
G4-23 Väsentliga förändringar från tidigare redovisningar avseende  

redovisningens omfattning och avgränsningar
– Inga väsentliga förändringar under 

 rapporteringsperioden.
G4-24 Redovisning av intressenter 21
G4-25 Identifiering och urval av intressenter 21
G4-26 Former för intressentengagemang 21–23
G4-27 Viktiga frågor för intressenterna och hanteringen av dessa 23

REDOVISNINGSPROFIL 
G4-28 Redovisningsperiod – 2016-03-31 – 2017-02-28
G4-29 Datum för senaste redovisningen – 2016-05-10
G4-30 Redovisningscykel 39
G4-31 Kontaktinformation rörande hållbarhetsredovisningen 39
G4-32 GRI-index 38–39
G4-33 Policy rörande externt bestyrkande 39

STYRNING
G4-34 Bolagsstyrning rörande hållbarhet 36–37, 43–44

ETIK OCH INTEGRITET
G4-56 Övergripande värderingar och styrande  

dokument rörande etik och integritet
2, 20, 31–32, 
36–37

Generella standardupplysningar



NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017   39

GRI-INDEX

Sida Kommentarer/utelämnad information

EKONOMISK PÅVERKAN
Väsentlig fråga för Nobina: Långsiktig påverkan av kontraktsvillkor

Relaterad GRI-aspekt: Ekonomiskt resultat
G4-DMA Hållbarhetsstyrning och uppföljning 24–25, 61
G4-EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 24–25

MILJÖPÅVERKAN
Väsentlig fråga för Nobina: Resursanvändning och minskade utsläpp

Relaterad GRI-aspekt: Energi
G4-DMA Hållbarhetstyrning och uppföljning 28–30
G4-EN3 Energiförbrukning inom organisationen 30 Redovisas delvis. Bränsle är det energislag  

som har störst påverkan på Nobinas energi-
förbrukning.  

G4-EN7 Minskning av energibehov för produkter  
och tjänster

30

Relaterad GRI-aspekt: Utsläpp till luft
G4-DMA Hållbarhetstyrning och uppföljning 28–30
G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 30 Redovisas delvis. Nobina redovisar utsläpp från 

förbränning av bränsle. Utsläpp rapporteras 
per kilometer i enlighet med branschpraxis.

G4-EN19 Utsläppsminskningar av växthusgaser 30
G4-EN21 Övriga utsläpp till luft 30

SOCIAL PÅVERKAN
Väsentlig fråga för Nobina: Säkerhet och arbetsmiljö

Relaterad GRI-aspekt: Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
G4-DMA Hållbarhetsstyrning och uppföljning 32–33
G4-LA5 Andel av personalstyrkan som är representerad i arbetsmiljö-  

och säkerhetskommittéer
36–37

G4-LA6 Olycksfallsfrekvens, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade  
arbetsdagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade  
dödsolyckor per region och kön 

32–33 Redovisas delvis. Nobina redovisar ej olycksfalls-
frekvens för medarbetare. Arbete för att utveckla 
system för uppföljning pågår.

Väsentlig fråga för Nobina: Attraktiv arbetsgivare

Relaterad GRI-aspekt: Utbildning 
G4-DMA Hållbarhetsstyrning och uppföljning 31
G4-LA9 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år 31
G4-LA11 Andel anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning  

av sin prestation och karriärutveckling 
31

Specifika standardupplysningar

Om hållbarhetsredovisningen 
För femte året redovisas vårt hållbarhetsarbete i 
enlighet med den internationella rapporterings-
standarden Global Reporting Initiative (GRI). Sedan 
verksamhetsåret 2015/2016 rapporterar Nobina 
enligt GRI G4 och vi bedömer att hållbarhetsredo-
visningen uppfyller kraven för GRI G4 Core. Redo-
visningen är inte externt  reviderad. Aktuell hållbar-
hetsredovisning gäller verksamhetsåret 2016/2017. 
Redovisningscykeln är ettårig och löper per verk-
samhetsår. Hållbarhetsredovisningen publiceras i 

samband med års redovisningen. Ambitionen är att 
med tiden fortsätta utveckla vår hållbarhetsredo-
visning, parallellt med övrigt hållbarhetsarbete.

Målsättningen med Nobinas hållbarhetsredovis-
ning är att, på ett mät- och jämförbart sätt, för våra 
intressenter redovisa Nobinas ansvarstagande i 
termer av hållbart företagande. Redovisningens 
innehåll speglar verksamhetens mest väsentliga 
hållbarhetsaspekter och det ansvar som Nobina 
strävar efter att ta inom ramen för dessa. Inga 
 förändringar avseende avgränsningar och mät-

metoder har skett jämfört med tidigare år. Redo-
visningen omfattar hela Nobina, men med naturlig 
tonvikt på den svenska verksamheten som följd av 
dess dominerande andel av omsättningen. 

För ytterligare information om Nobinas hållbar-
hetsarbete och  hållbarhetsredovisning, vänligen 
kontakta Annika Kolmert, Direktör Strategi &  
Hållbarhet, annika.kolmert@nobina.com

!
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AKTIEN
Nobinas aktie är  noterad på Nasdaq Stockholms lista för  
medelstora bolag och tillhör sektorn  Industrial goods  
and services. Under räkenskapsåret 2016/2017 uppgick 
 totalavkastningen på Nobinas aktie till 66 procent och  
börsvärdet var 4 882 miljoner SEK den 28 februari 2017. 

Kursutveckling
Nobinas aktie utvecklades positivt under 

året. Senaste betalkurs vid Nobinas årsbok-

slut var 55,25 SEK vilket motsvarar en upp-

gång om 56 procent under räkenskapsåret. 

Totalavkastningen, det vill säga kursutveck-

ling inklusive återinvesterad utdelning, 

uppgick till 66 procent. Det kan jämföras 

med SIX Return Index (SIXRX) som under 

samma period ökade med 21 procent. Årets 

lägsta kurs för Nobinaaktien noterades den 

4 mars 2016 och var 35,20 SEK. Årets hög-

sta kurs noterades den 31 oktober 2016 och 

var 60,50 SEK. 

Omsättning 

På Nasdaq Stockholm omsattes totalt 86 

miljoner Nobinaaktier under räkenskaps-

året. Det motsvarar en omsättningshastighet 

om 0,39 procent jämfört med 0,23 procent 

för segmentet Mid Cap på Nasdaq Stock-

holm. I snitt omsattes 339 421 Nobina-

aktier per dag.

Aktieägare
Antalet aktieägare har mer än dubblerats till 

15 082 (7 008). De tio största ägarna kon-

trollerade vid räkenskapsårets slut 42,4 

 procent av kapital och röster. Vid utgången 

av räkenskaps året var Invesco och Franklin 

Templeton största aktieägare i Nobina. 

Andelen utländska aktieägare uppgick till 

57,9 procent av kapital och röster respektive 

1,8 procent av antalet aktieägare. Andelen 

svenska aktieägare uppgick till 42,1 procent 

av kapital och röster respektive 98,2 procent 

av antalet aktie ägare.

Analyshus som följer Nobina
Carnegie, Danske Bank och Pareto. 

Eget kapital
Det egna kapitalet i Nobina uppgår till  

1 421 miljoner SEK (1 110) och är fördelat  

på 88 355 682 aktier. 

Fakta om aktien

Handelsplats: Nasdaq Stockholm
Kortnamn:  Nobina 
ISIN-kod: SE0007185418
ICB-kod: 2700
Högsta betalkurs 2016/2017: 60,50

Föreslagen utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,10 SEK 

per aktie för räkenskapsåret 2016/2017, 

motsvarande totalt 274 MSEK, vilket mot-

svarar en direktavkastning om 5,6 procent 

baserat på aktiekursen per bokslutsdatumet 

den 28 februari. 

Aktieägarinformation
Finansiell information om Nobina finns på 

bolagets webbplats. Frågor kan även ställas 

direkt till Nobina. Det går bra att beställa 

årsredovisningar, delårsrapporter och annan 

information från Nobinas huvudkontor, 

från webbplats, via e-post eller på telefon.

Webbplats: www.nobina.com

E-post: ir@nobina.com

Telefon: +46 (0)8-410 65 000

Lägsta betalkurs 2016/2017: 35,20
Sista betalkurs 2016/2017: 55,25
Börsvärde 28 februari 2017: 4 882 miljoner SEK
Omsättningshastighet 2016/2017: 0,39 procent
Antal aktier: 88 355 682
Antal aktieägare: 15 082

IR-kontakt
Mattias Gelinder, Finans- och IR-chef 
Tel: +46 (0)8-410 65 402
mattias.gelinder@nobina.com

!



Största ägare
Antal aktier

Andel av kapital  
och röster, %

Invesco 6 154 222 7,0
Franklin Templeton 4 578 633 5,2
Swedbank Robur Fonder 4 289 453 4,9
JP Morgan Asset Management 4 159 384 4,7
Öhman Fonder 3 875 841 4,4
Danske Invest Fonder 3 786 413 4,3
Bluemountain Capital 2 849 297 3,2
Copper Rock Capital Partners 2 828 557 3,2
Evermore Global Advisors, LLC 2 480 477 2,8
Artemis 2 373 668 2,7
Övriga 50 979 737 57,6
Summa 88 355 682 100,0

15 082
totalt antal ägare i Nobina

Tyskland, 2%

Övriga, 15%

Storbritannien, 10%
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Sverige, 42%
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Nobina är Nordens största och mest erfarna kollektiv trafikföretag. 
Vi är branschledare i kraft av vår kompetens inom prospektering 
av anbudsmöjligheter, anbudsarbete och aktiv förvaltning av  
trafikkontrakt i kombination med långsiktig  leveranskvalitet.

Strategi för fortsatt tillväxt
Nobinas mål är att öka nettoomsättningen i 

snabbare takt än marknaden. Nobina verkar 

på stabila och växande marknader i de 

nordiska länderna där förutsättningarna 

för kollektivtrafik påminner om varandra. 

Ökad inflyttning till storstadsregionerna, 

hög grad av miljömedvetande och offentliga 

initiativ för att öka det kollektiva resandet är 

några gemensamma nämnare. Vårt fokus är 

att vinna rätt kontrakt i rätt trafikområden 

för att kunna fortsätta växa med lönsamhet.

Selektiv anbudsläggning ger högre 
 lönsamhet
Nobina ska öka resultatet före skatt och nå en 

marginal på resultat före skatt överstigande 

4,5 procent på medellång sikt. Vi analyserar 

förutsättningarna för god lönsamhet i varje 

enskilt uppdrag. Vi undersöker hur trafik-

området karakteriseras och hur kontraktet 

passar in i förhållande till våra depåer och 

trafikledningscentraler. Det är även viktigt 

att rätt buss finns på rätt plats, inte minst ur 

ett kostnadsperspektiv, varför vi även ser 

över möjligheten att flytta bussar mellan 

olika trafikområden. Analys och förbättrings-

åtgärder i befintliga kontrakt med fokus på 

såväl intäkter som kostnader genomförs 

kontinuerligt i kombination med fortsatta 

operationella förbättringar. Vi befinner oss 

även i en bransch som inte påverkas nämn-

värt av konjunktursvängningar och där det 

råder politisk enighet kring upphandlings-

metoderna. Det, i kombination med långa 

kontraktsperioder, skapar långsiktighet och 

goda förutsättningar för analys.

Stabil nettoskuldsättning
Nobina strävar efter att ha en nettoskuld-

sättningsgrad inom 3,0x till 4,0x EBITDA. 

En högre nettoskuld är oftast ett resultat av 

att nya kontrakt startats och nya bussar 

införskaffats. Nobinas bussar finansieras i 

huvudsak via finansiell leasing och lån och 

redovisas därför som en tillgång och skuld  

i balansräkningen. Mot bakgrund av att de 

flesta bussar införskaffas när nya kontrakt 

ska startas är alltså den högre skuld-

sättningen ett resultat av att Nobina växer 

via nya kontrakt vilket, givet vår strävan att 

enbart vinna lönsamma kontrakt, på sikt 

kommer leda till högre lönsamhet. Vi finan-

sierar bussarna på tio år. Livslängden för 

våra bussar är dock 14 år vilket ytterligare 

stärker vårt resultat.

Utdelning
Nobinas utdelningspolicy föreskriver att 

Nobina under normala omständigheter med 

beaktande av kassaflöde, investeringsbehov 

samt generella verksamhetsförhållanden, 

årligen ska dela ut mer än 75 procent av 

resultatet före skatt (EBT). För räkenskaps-

året 2016/2017 har styrelsen föreslagit en 

utdelning om 274 MSEK vilket motsvarar 

77 procent av resultatet före skatt (EBT). 

Per aktie uppgår utdelningen till 3,10 SEK 

och innebär en direktavkastning om 5,6 

procent per den 28 februari 2017.

Lågt beroende av enskilda kontrakt, procent av nettoomsättning 2016/2017 Marknad med stabil tillväxt
Nordisk marknad för kollektivtrafik
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS- 
RAPPORT
Denna rapport beskriver Nobinas bolagsstyrning, ledning och förvaltning  
samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen  
och samverkar med bolagets oberoende revisorer. I rapporten för räkenskaps-
året 2016/2017 ingår styrelsens rapport om intern kontroll avseende finansiell 
rapportering och operativ styrning.

Så här styrs Nobina
Bolagsstyrningen handlar om hur verksam-

heten styrs, leds och kontrolleras med syfte 

att skapa värde för bolagets aktieägare och 

andra intressenter. Den syftar till att skapa 

förutsättningar för aktiva och ansvarsta-

gande bolagsorgan, tydliggöra roll- och 

ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvi-

sande rapportering och information. Till 

grund för styrningen av Nobina ligger både 

externa och interna regelverk. 

Sedan den 1 juli 2008 gäller att samtliga 

bolag vars aktier är upptagna till handel på 

Nasdaq Stockholm eller NGM Equity, oav-

sett marknadsvärde, ska tillämpa Svensk 

kod för bolagsstyrning (koden). Nobina 

omfattas av reglerna i koden och följer den-

samma sedan noteringen den 18 juni 2015. 

Koden bygger på principen ”följ eller för-

klara” och finns på webbplatsen för Kolle-

giet för svensk bolagsstyrning: www.bolags-

styrning.se. Nobina har inga avvikelser att 

rapportera från koden. 

Bolagsordning
Bolagsordningen innehåller inga särskilda 

bestämmelser angående tillsättning och 

 entledigande av ledamöter eller ändring av 

bolagsordningen. Bolagsordningen finns 

i sin helhet på Nobinas webbplats;  

www.nobina.com.

Organisation av Nobinas bolagsstyrning

Revisor Valberedning

Revisionsutskott Ersättningsutskott

Aktieägare

Bolagsstämma

Styrelse

VD och koncernchef

Koncernledning

Externa regelverk
• Aktiebolagslagen
• Årsredovisningslagen
•  Regelverk för emittenter,  

Nasdaq Stockholm
• Andra relevanta lagar
• Svensk kod för bolagsstyrning

Interna regelverk
• Bolagsordningen
• Styrelsens arbetsordning
• Styrelsens instruktion för VD
• Policyer, instruktioner och riktlinjer
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Årsstämma och aktieägare
Årsstämman är bolagets högsta beslutande 

organ. Aktieägarna utövar sin beslutande-

rätt på årsstämman när det gäller till exem-

pel styrelsens sammansättning och val av 

revisorer. Valberedningen föreslår kandida-

ter till styrelseledamöter, styrelseordförande 

och revisorer. Beslut på årsstämman fattas 

vanligtvis med enkel majoritet. I vissa fall 

föreskriver dock aktiebolagslagen en viss 

närvaro för att uppnå beslutsförhet eller en 

särskild röstmajoritet. På årsstämman har 

aktieägarna möjlighet att ställa frågor om 

bolaget och dess resultat för det gångna 

året. Representanter för styrelsen, bolagsled-

ningen och revisorerna är normalt närva-

rande på årsstämman för att kunna besvara 

sådana frågor. 

Ingen aktieägare representerar ett större 

aktieinnehav än 10 procent av röstetalet för 

samtliga aktier i bolaget och det finns inga 

begränsningar i hur många röster respektive 

aktieägare kan avge vid bolagsstämman.

Årsstämma 2016
Vid årsstämman den 31 maj 2016 var 37,1 

procent av aktierna och rösterna represente-

rade. Representanter för Nobinas styrelse 

och koncernledning samt revisorn var när-

varande. 

Följande beslut fattades:
Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av 

sex styrelseledamöter utan suppleanter och 

att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. 

Till styrelseledamöter omvaldes John All-

kins, Birgitta Kantola, Graham Oldroyd, 

Ragnar Norbäck och Jan Sjöqvist varav den 

sistnämnde omvaldes som ordförande. Axel 

Hjärne valdes in som ny styrelsemedlem 

och ersatte därmed Gunnar Reitan. Samt-

liga valdes för tiden intill nästa årsstämma. 

PricewaterhouseCoopers AB valdes till att 

vara bolagets revisorer. Arvodet fastställdes 

till 900 000 SEK till styrelsens ordförande 

och 450 000 SEK vardera till övriga styrel-

seledamöter, sammanlagt 2 700 000 SEK. 

Styrelseledamot anställd i bolaget eller 

något av dotterbolagen erhåller ej styrelse-

arvode. Arvode till revisorerna ska utgå 

enligt av styrelsen godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning samt kon-

cernresultat- och koncernbalansräkning 

fastställdes för räkenskapsåret 2015/2016 

och styrelseledamöterna och verkställande 

direktören beviljades ansvarsfrihet. 

I enlighet med styrelsens förslag beslöts 

att årets förlust om 598 753 557 SEK över-

förs till balanserade vinstmedel. Därtill 

uppgick stående vinstmedel från tidigare år 

till 1 872 466 280 SEK och överkursfond 

om 1 335 198 568 SEK. Stämman beslu-

tade att ge utdelning till aktieägare om 

229 724 773 SEK (2,60 SEK/aktie) för det 

gångna räkenskapsåret. Således balanserades 

2 379 186 518 SEK i ny räkning till nästa 

räkenskapsår. 

Vidare beslöts om principer för utseende 

av valberedning och riktlinjer för ersättning 

till ledande befattningshavare i enlighet 

med framlagda förslag. 

Årsstämma 2017
Årsstämman 2017 hålls den 31 maj 2017, se 

sidan 113.

Valberedning
Valberedningen ska bereda och till årsstäm-

man lämna förslag till: stämmoordförande, 

styrelseledamöter, styrelseordförande, sty-

relsearvode till var och en av styrelseleda-

möterna och ordföranden samt eventuell 

ersättning för utskottsarbete, arvode till 

bolagets revisor samt, i förekommande fall, 

förslag till val av revisor. Vidare ska valbe-

redningen bereda och till årsstämman 

lämna förslag till principer för valbered-

ningens sammansättning.

Principer för sammansättning  
av valberedningen
Årsstämman 2016 beslöt om följande prin-

ciper för valberedningen intill slutet av näst-

kommande årsstämma: Nobina ska ha en 

valberedning bestående av en representant 

för var och en av de tre till röstetalet största 

aktieägarna jämte styrelseordföranden. 

Namnen på ledamöterna i valberedningen 

och namnen på de aktieägare de företräder 

ska offentliggöras senast sex månader före 

årsstämman och baseras på aktieägarstatis-

tik från Euroclear Sweden AB per den sista 

bankdagen i september 2016. Ordförande i 

valberedningen ska, om inte ledamöterna 

enas om annat, vara den ledamot som repre-

senterar den till röstetalet största aktieäga-

ren. Om aktieägare som utsett ledamot inte 

längre tillhör de tre till röstetalet största 

aktieägarna, ska den utsedde ledamoten 

lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses 

enligt ovan angiven ordning.

Nobinas styrelse
Styrelsens ansvar
Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, 

bolagsordningen, koden och den av styrel-

sen årligen fastställda arbetsordningen. 

Nobinas styrelse ansvarar för organisation 

och förvaltning av bolagets angelägenheter. 

VD har inte under sin tid i styrelsen, ej hel-

ler tidigare, deltagit då hans ersättningsfrå-

gor behandlats. Styrelsen har som en av sina 

viktigaste uppgifter att säkerställa långsiktig 

strategi, styrning, uppföljning och kontroll 

av Nobinas dagliga verksamhet i syfte att 

skapa värden för aktieägare, kunder, medar-

betare och andra intressenter. Styrelsen 

utser VD, som också är koncernchef.
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Styrelsens sammansättning
Bolagsordningen anger att styrelsen ska 

bestå av minst tre och högst tio ledamöter. 

Styrelsen ska ha en ordförande som enligt 

svensk lag inte samtidigt får vara bolagets 

verkställande direktör. Enligt koden ska 

ordföranden utses av stämman. Under 

räkenskapsåret 2016/2017 bestod styrelsen 

av sex ledamöter. John Allkins, Birgitta 

Kantola, Graham Oldroyd, Axel Hjärne, 

Ragnar Norbäck och Jan Sjöqvist, varav den 

sistnämnde omvaldes som ordförande vid 

årsstämman.

Alla ledamöter är oberoende i förhållande 

till större aktieägare i bolaget. Alla ledamö-

ter, utom Ragnar Norbäck, är oberoende i 

förhållande till bolaget och dess ledning. 

Styrelsens arbete under året
Styrelsen sammanträdde sex gånger under 

räkenskapsåret. Styrelsemöte sammankallas 

vanligtvis genom att kallelse skickas ut till 

mötet senast en vecka före detsamma. Kor-

tare kallelsetid kan dock förekomma om det 

finns särskilda skäl. Om det material som 

ska diskuteras på mötet finns tillgängligt 

bifogas detta även till kallelsen. Nobinas 

chefsjurist tillika styrelsens sekreterare samt 

ekonomidirektör deltar vid samtliga styrel-

semöten. Det förekommer att andra perso-

ner inom Nobina föredrar presentationer 

vid styrelsens möten. Vid räkenskapsårets 

möten behandlade styrelsen frågor såsom 

bolagets drift, riskanalys, strategi, ekono-

misk rapportering och affärsplan. En gång 

per år utvärderar styrelsen sitt arbete genom 

att besvara en anonym enkät. Styrelsens 

ordförande redogör för utfallet av enkäten 

till styrelsen. Därtill utvärderar styrelsen 

bolagets verkställande direktör och dennes 

arbete vid minst ett sammanträdestillfälle 

per år. Vid detta möte deltar ingen från 

bolagsledningen.

Styrelsens arbetsrutiner
Styrelsen har antagit en arbetsordning för 

sin verksamhet som anger hur arbetet ska 

fördelas mellan styrelsen, dess utskott och 

den verkställande direktören. Arbetsord-

ningen fastställs årligen av styrelsen och 

omfattar styrelsens ledamöter. Instruktion 

för verkställande direktören samt för finan-

siell rapportering beskrivs i bilagor till 

arbetsordningen. Gällande arbetsordning är 

fastställd den 31 maj 2016.

Ersättningsutskott
Arbetsordningen anger att det inom styrel-

sen ska finnas ett ersättningsutskott. Ersätt-

ningsutskottets huvudsakliga uppgift är att: 

(a) förbereda frågor avseende ersättningar 

och andra anställningsvillkor för ledande 

befattningshavare åt styrelsen, (b) övervaka 

och utvärdera gällande ersättningsstruktu-

rer, ersättningsnivåer och program för rör-

liga ersättningar till sådana ledande befatt-

ningshavare, samt (c) övervaka och 

utvärdera utfallet av rörliga ersättningar och 

hur bolaget följer riktlinjerna för ersätt-

ningar som antagits av bolagsstämman. 

Enligt koden ska medlemmar av ersätt-

ningsutskottet vara oberoende i förhållande 

till bolaget. Ersättningsutskottet har för 

närvarande två medlemmar: Jan Sjöqvist 

(ordförande) och Graham Oldroyd, vilka 

båda anses oberoende i förhållande till bola-

get och ledande befattningshavare. Ersätt-

ningsutskottet sammanträdde fyra gånger 

under räkenskapsåret.

Revisionsutskott
Arbetsordningen anger att det inom styrel-

sen ska finnas ett revisionsutskott. Revi-

sionsutskottet ska, utan någon inverkan i 

övrigt på styrelsens uppgifter och ansvars-

områden: (a) övervaka bolagets finansiella 

rapportering; (b) utifrån bolagets finansiella 

rapportering, övervaka bolagets interna 

kontroll, internrevision och riskhantering; 

(c) hålla sig informerat om revisionen av års-

redovisningen och koncernens kort- och 

långsiktiga kassaflödesutveckling; (d) gran-

ska och övervaka revisorns opartiskhet och 

självständighet med särskilt fokus på om 

revisorn tillhandahåller andra tjänster än 

revision till bolaget; och (e) bistå vid utarbe-

tande av förslag till bolagsstämmans beslut 

avseende val av revisor.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Nobinas valberedning inför årsstämman 2017

Ledamot Representerar Innehav/röster

Jan Sjöqvist Styrelseordförande 0,2 %
Pehr-Olof Malmström Danske Capital 4,7 %
Nuno Caetano Invesco Limited 7,2 %
Peter Lundkvist Tredje AP-fonden 3,1 %

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2016. 
Aktieinnehavet redovisas per samma datum. Ordförande i valberedningen är Nuno Caetano.
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Styrelse

Jan Sjöqvist, Ordförande Ragnar Norbäck, Koncernchef & VD John Allkins

Född 1948 1955 1949

Invald 2005 2014 2013
Övriga uppdrag Styrelseordförande i Aditro Logistics AB. Styrelseledamot i N3 Group AB. Ledamot  

i K2 Forskningsinstitut.
Styrelseledamot och ordförande i 
revisionsutskottet i Punch plc, Renold 
plc och Fairpoint plc.

Tidigare uppdrag VD och koncernchef i NCC. Styrelse-
ledamot i SSAB AB, Green Cargo AB,  
Eltel Networks AB, Lannebo Fonder AB  
och Stora Enso Oyj.

VD för American Express Corporate Travel 
Nordic, Volvo Aero Engine Services, Linje-
buss Trafik AB, GLAB (Adidas) och TNT 
Ipec Sweden.

Styrelseledamot i Volex Plc, Linpac 
Senior Holdings Ltd, Albemarle & 
Bond Plc, Molins Plc och Intec Tele-
communications Plc. Chefsroller, 
koncernfinanschef för MyTravel Plc 
och CFO för Equant NV.

Beroendeställning Oberoende i förhållande till Nobina,  
dess ledning och största aktieägare.

Beroende i förhållande till Nobina och  
dess ledning. Oberoende i förhållande  
till största aktieägare.

Oberoende i förhållande till Nobina, 
dess ledning och största aktieägare.

Utbildning Civilekonom från Handelshögskolan  
i Göteborg.

Civilingenjör från Chalmers i Göteborg. Fil. kand. (Hons) företagsekonomi, 
FCMA.

Antal aktier/röster 193 737 700 000 54 963

Total ersättning 2016, SEK 900 000 — 450 000

Närvaro vid styrelsemöten 6 av 6 6 av 6 5 av 6

Närvaro vid  
ersättningsutskottsmöten

4 av 4

Närvaro vid  
revisionsutskottsmöten

4 av 4
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Axel Hjärne Birgitta Kantola Graham Oldroyd

1964 1948 1961

20161) 2009 2014
Styrelseledamot i PRIMA Barn- och  
vuxenpsykiatri Stockholm AB.

Styrelseledamot i Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ).

Styrelseordförande Ideal Standard 
International NV. Styrelse ledamot i 
Henderson Alternative  Strategies Trust 
Plc (publ.) och i PHS Group Invest-
ments Ltd och ledamot av Church 
Commissioners For England. 

VD Eltel Group AB, VD Eltel Networks Swe-
den, styrelseledamot i Proffice, Vice VD i 
Bravida Group, VD i ABB Contracting, olika 
ledande befattningar inom ABB, olika 
positioner sälj-marknadsföring inom 
EUROC.

Vice President och CFO, International 
Finance Corporation (the World Bank 
Group), Washington D.C. Vice VD  Nordiska 
Investeringsbanken. Styrelseledamot i 
flera börsnoterade bolag, bl. a. Fortum 
Abp, NASDAQ OMX New York och Stora 
Enso Oyj.

Partner i Bridgepoint, ansvarig för 
 Bridgepoints investeringar i Norden. 
Professionella meriter: EurIng, CEng, 
FIMechE och MCSI i Storbritannien.

Oberoende i förhållande till Nobina, dess 
ledning och största aktieägare.

Oberoende i förhållande till Nobina, dess 
ledning och största aktieägare. 

Oberoende i förhållande till Nobina, 
dess ledning och största aktieägare.

Magisterexamen i industriell ekonomi från 
Tekniska Högskolan i Linköping.

Juris kandidatexamen från Helsingfors 
universitet, Econ.Dr.H.C.

Fil.mag. Cantab Engineering, 
 Cambridge University; MBA INSEAD 
Business School.

20 000 14 578 34 375

337 500 450 000 450 000

6 av 6 6 av 6 6 av 6 

4 av 4

4 av 4 4 av 4

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Styrelsens sammanträden under räkenskapsåret

Datum Typ av sammanträde Ärenden

24 februari Ordinarie Drift, Budget, Flerårsplan, Styrelseutvärdering
26 april Ordinarie Drift, Delårsrapport, Årsredovisning, Bolagsstämma
31 maj Ordinarie Konstituering, Kommittéer
29 juni Ordinarie Drift, Delårsrapport, Strategi
27 september Ordinarie Drift, Delårsrapport, Strategi, Affärsplan
19 december Ordinarie Drift, Delårsrapport, Riskanalys, Affärsplan

1)  Axel Hjärne valdes in 
genom bolagsstämman 
2016 och ersatte därmed 
Gunnar Reitan.
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Koncernledning

Ragnar Norbäck Magnus Rosén Per Skärgård Jan Bosaeus Annika Kolmert
Niels Peter  
Nielsen

Titel Koncernchef och VD  
i Nobina AB sedan 
2004. Slutar som  
VD & koncernchef 
den 31 maj 2017.

Tillträdande  
koncernchef och  
VD i Nobina AB från  
1 juni 2017

Ekonomidirektör i 
Nobina AB sedan 
2004, vice VD i 
Nobina AB sedan 
2009

VD i Nobina Sverige 
AB sedan 2002, vice 
VD i Nobina AB 
sedan 2009

Direktör Strategi & 
Hållbarhet1) sedan 
2013

VD i Nobina  
Danmark A/S  
sedan 2011

Född 1955 1962 1957 1960 1973 1965

Övriga  
uppdrag

Styrelseledamot i N3 
Group AB. Ledamot  
i K2 Forskningsinsti-
tut.

Styrelseledamot i 
Bonava och Llentab.

Styrelseordförande 
i Sveriges Bussföre-
tag, Styrelseledamot 
i Transportföretagen 
och Alectas över-
styrelse, suppleant 
i Svenskt Näringslivs 
styrelse.

Styrelseledamot i  
Federation of Road 
Transport. Styrelse-
ledamot i DKT 
(Dansk Kollektiv 
 Trafik).

Tidigare  
uppdrag

VD för American 
Express Corporate 
Travel Nordic, Volvo 
Aero Engine Services, 
Linjebuss Trafik AB, 
GLAB (Adidas) och 
TNT Ipec Sweden.

Senior rådgivare 
inom Nordstjernan. 
VD och koncernchef 
för Ramirent Oyj. VD 
för Cramo BE Group 
Sverige AB och 
Cramo Sverige AB.
Servicemarknads-
chef BT Svenska AB 
och MD BT Hyrsys-
tem AB.

Ekonomidirektör DHL 
Nordic AB, Danzas-
ASG AB, NETnet 
International, Helene 
Curtis Scandinavia, 
Warner Lambert 
Scandinavia. Kon-
cerncontroller AB 
Pripps Bryggerier. 
Ekonomisk planering 
Länsförsäkrings-
bolagen. Ordförande 
Svenska Civil-
ekonomföreningen.

Styrelseledamot i 
Svenska Bussbran-
schens Riksförbund, 
X2 AB och Svenskt 
Näringslivs Styrelse. 
Ledamot Svenskt 
Näringslivs arbets-
utskott. Servicechef  
Kalmar LMV Sverige 
AB.

Chefsbefattningar, 
Nobina sedan 2005. 
Reporting manager 
accounting and con-
trolling DHL Express, 
Financial Controller 
Skandia Liv.

Operations Manager 
Nobina Danmark och 
Arriva A/S. Head of 
operations (Rail-
freight) DSB (Danish 
railways). 

Utbildning Civilingenjör från  
Chalmers i Göteborg

MBA från Stock-
holms Handels- 
högskola.

Ekonomi Stockholms 
Universitet

Marknadsekonom,
Arméns Tekniska  
Officershögskola

Ekonomie magister Företagsekonom

Antal 
aktier/ 
röster

700 000 — 217 878 210 913 60 191 79 005
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Joakim Palmqvist Annika Molander Martin Pagrotsky Jan Volsdal Anna Jonasson Tom Ward

VD i Swebus Express 
AB sedan 2006

Kommunikations-
direktör sedan 2016

Chefsjurist och Chief 
Compliance Officer1) 
sedan 2006 

VD2) i Nobina Norge  
AS sedan mars 2017

Direktör HR & 
Operativa resurser3) 
sedan 2016

VD i Nobina Finland 
sedan 2004

1963 1971 1974 1975 1970 1956

Styrelseledamot i 
Stockholms läns 
Bussbranschförening.

Styrelseledamot
i Arbetsgivareförbund 
och Bussförbund.

VD Elgiganten AB, 
Ticket Resebyråer AB
och Synoptik. Vice 
ordförande Samtrafi-
ken i Sverige AB. 
Inköpschef ONOFF AB.

Kommunikations- 
direktör Spendrups,
seniorkonsult Prime 
PR. Kommunikations-
direktör Nasdaq OMX 
Nordic och Global  
Services, Ericsson.

Medlem av Advokat-
samfundet. Biträdande 
jurist på Advokatfirman 
Vinge. Tingsnotarie vid 
förvaltnings domstolen 
Karlstad.

VD Bring Cargo AS, 
olika chefsbefatt-
ningar inom Bring  
och Posten Norge. 
Fabriksdirektör Farris, 
Ringnes AS/Carlsberg. 
Planning Manager, 
Ringnes AS.

Projektledare EY.  
Projektledare och 
Operativ chef Nobina 
Sverige sedan 2005.

Anställd på Huolinta-
keskus Oy, Scansped
Oy, MPS Management 
Consulting. Direktör 
för resultatenheten vid 
Oy Scan-Auto AB.

Marknadsekonom Ekonomi Stockholms 
Universitet

Juris kandidatexamen Civilingenjör Ekonom Merkonom

115 613 — 66 844 — — 112 066

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

 1) Justering av arbetstitlar men fortsatt samma ansvarsområden. 
2) Philipp Engedal var VD till december 2016. Fram till Jan Volsdals tillträde var Jon Hovde tillförordnad Adm. Dir.
3) Justering av titel samt utsedd till ansvarig för HR under verksamhetsåret.
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Revisionsutskottet består för närvarande 

av tre ledamöter; John Allkins (ordförande), 

Birgitta Kantola och Axel Hjärne, vilka 

samtliga anses oberoende i förhållande till 

bolaget, koncernledningen och bolagets 

större aktieägare. Ordföranden i kommittén 

har den redovisningskompetens som är ett 

krav enligt aktiebolagslagen. Revisionsut-

skottet sammanträder inför styrelsemötena  

i samband med delårsrapporterna. Utskottet 

sammanträdde fyra gånger under räken-

skapsåret.

Verkställande direktör och 
 koncernledning
Verkställande direktören utses av styrelsen 

och ansvarar för att den dagliga verksamhe-

ten bedrivs i enlighet med styrelsens riktlin-

jer och instruktioner. Nobina har en kon-

cernledning där verkställande direktör, 

dotterbolagens verkställande direktörer, 

ekonomidirektör, direktör för HR & opera-

tiva resurser, kommunikationsdirektör, 

chefsjurist & chief complicance officier och 

direktör för strategi & hållbarhet ingår. 

Koncernledningen träffas en gång i måna-

den och arbetar i linje med bolagets sam-

lade policyer och gällande instruktioner. 

Viktigare beslut i den löpande förvaltningen 

av koncernens angelägenheter fattas av verk-

ställande direktören efter samråd med kon-

cernledningen. För de operativa dotterbola-

gen svarar respektive dotterbolags 

verkställande direktör för att inhämta infor-

mation om hur verksamheten fortlöper och 

hur uppställda finansiella och kvalitativa 

mål uppnås. Respektive dotterbolags verk-

ställande direktör ansvarar för att denna 

information sammanställs och rapporteras 

till berörda ledande befattningshavare och 

till koncernchef. Koncernchefen återkopplar 

därefter till de verkställande direktörerna i 

dotterbolagen som i sin tur ansvarar för att 

givna instruktioner genomförs.

Revisorer
Extern oberoende revisor väljs av aktie-

ägarna på årsstämman för tiden intill slutet 

av nästa årsstämma. Revisorn rapporterar 

till aktieägarna på bolagets årsstämmor. 

Bolaget ska ha minst en (1) och högst två 

(2) revisorer med högst två (2) revisorssupp-

leanter. Till revisor och, i förekommande 

fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad 

revisor eller registrerat revisionsbolag. 

På årsstämman 2016 återvaldes revisions-

byrån PricewaterhouseCoopers AB till revi-

sor för Nobina för det kommande året. 

Huvudansvarig revisor är den auktoriserade 

revisorn Michael Bengtsson. Michael 

Bengtsson är medlem i FAR. 

Den externa revisorns uppdrag består i 

att granska bolagets årsredovisning i form 

av koncernredovisning och räkenskaper 

samt styrelsens och verkställande direktö-

rens förvaltning. Dessutom ska revisorn 

enligt koden granska bolagets halvårs- eller 

niomånadersrapport översiktligt. Revisorn 

rapporterar löpande till revisionsutskottet, 

koncernledningen samt till lokala bolags-

ledningar. Revisorn presenterar vid styrelse-

mötet i samband med årsbokslutet sina slut-

satser från granskningen för hela styrelsen. 

Under året har revisorerna träffat styrelsen 

utan närvaro från bolagets ledning. Revi-

sorn får enbart anlitas för av revisionsut-

skottet på förhand beslutade och godkända 

konsulttjänster. Revisorn informerar revi-

sionsutskottet om den årliga revisionens 

planering, omfattning och innehåll, samt 

redovisar sina slutsatser. Vidare informeras 

revisionsutskottet om uppdrag som har 

utförts utöver revisionstjänster, ersättningar 

för sådana uppdrag och andra omständighe-

ter som är av betydelse för att bedöma revi-

sorernas oberoende. Revisionen utförs i 

enlighet med aktiebolagslagen, Internatio-

nal Standards on Auditing och god revi-

sionssed i Sverige, vilken är baserad på 

International Federation of Accountants 

(IFAC) internationella revisionsstandarder. 

Till revisorerna har arvode utgått enligt 

not 6.

Ersättningar till ledning och styrelse
Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare
Ledande befattningshavare inom Nobina är 

verkställande direktör, dotterbolagens verk-

ställande direktörer, ekonomidirektör och 

de funktioner som direktrapporterar till 

verkställande direktören. För att bolaget ska 

kunna attrahera, utveckla och behålla 

ledande befattningshavare med relevant 

erfarenhet och kompetens är det viktigt att 

bolaget har ett konkurrenskraftigt ersätt-

ningspaket i linje med vad som är mark-

nadsmässigt för ledande befattningshavare 

inom olika branscher. Ersättningen till de 

ledande befattningshavarna ska bestå av fast 

lön, rörlig ersättning, pension och andra 

sedvanliga förmåner samt eventuella 

avgångsvederlag. Den sammanlagda ersätt-

ningen ska vara marknadsmässig och kon-

kurrenskraftig och återspegla den anställdes 

prestationer och ansvar. 

Den rörliga ersättningen ska baseras på 

individens prestation samt bolagets presta-

tion i förhållande till i förväg uppställda 

mål. Utvärdering av målen ska ske årligen. 

Den rörliga ersättningen ska bestå av en 

kontant bonus enligt styrelsens beslut. 

Ledande befattningshavare inom Nobina 

har i händelse av uppsägning av anställ-

ningen maximalt tolv månaders ersättning 

inklusive lön under uppsägningstiden. Som 

grund gäller sex månaders ömsesidig upp-

sägningstid mellan företaget och verkstäl-

lande direktör. För övriga befattningshavare 

kan kortare uppsägningstid än sex månader 

förekomma. För verkställande direktörer 
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utgår därutöver ytterligare sex månaders 

ersättning i händelse av att företaget avslutat 

anställningen.

Pensioner och villkor till  
verkställande direktör
Pensionsåldern för bolagets verkställande 

direktör är 62 år. Pensionsutbetalningarna 

för bolaget reduceras till 90 procent av 

lönen vid pensionering vid 62–63 års ålder, 

80 procent av lönen vid 63–64 års ålder 

samt 70 procent av lönen vid pensionering 

vid 64–65 års ålder. Nobinas åtaganden 

gentemot verkställande direktören upphör 

vid pensionering vid 65 års ålder. Pensions-

kostnader utgörs av avgiftsbestämd pension, 

där premien är 30 procent av den pensions-

grundande lönen. Med pensionsgrundande 

lön avses grundlönen så länge som den verk-

ställande direktören kvarstår som anställd i 

bolaget. Uppsägningslön är pensionsgrun-

dande. 

Den verkställande direktören har rätt till 

30 semesterdagar per år och är försäkrad till 

90 procent av lönen (sjuklön) under maxi-

malt 365 dagar per kalenderår, utan karens-

dag. Förutom beskrivna skattepliktiga för-

måner finns även sjukvårdsförsäkring. Viss 

del av tidigare intjänad bonus regleras 

genom tilldelning av aktier. 

Se not 8, om ersättning till styrelsen och 

ledande befattningshavare.

Ersättning till styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter 

utgår arvode enligt årsstämmans beslut. 

Ersättning till styrelsen utöver vad årsstäm-

man beslutat utgår inte efter att incita-

mentsprogrammet ovan avslutades. Verk-

ställande direktör erhåller ej styrelsearvode. 

Totalt styrelsearvode som utbetalades under 

räkenskapsåret var 2,7 MSEK.

Ersättning till revisor
För räkenskapsåret har ersättningar till revi-

sorer utgått enligt not 6.

Internkontroll avseende den  
finansiella rapporteringen
Verkställande direktör och koncernledning 

ska styra arbetet med att ta fram en tillför-

litlig ekonomisk redovisning för extern 

publicering på ett effektivt sätt. En tillförlit-

lig ekonomisk redovisning innebär för 

Nobina att

• redovisningsprinciperna är ändamålsen-

liga och i överensstämmelse med Interna-

tional Financial Reporting Standards 

(IFRS), och årsredovisningslagen

• resultatredovisningen är informativ och på 

lämplig detaljnivå

• den på ett korrekt sätt speglar bakomlig-

gande händelser och med rimlig säkerhet 

speglar företagets verkliga resultat, ekono-

miska ställning och kassaflöde.

Kontrollmiljö
Företagets styrning bygger på ett gemen-

samt och processorienterat ledningssystem. 

Syftet är att säkerställa en företagskultur 

som kännetecknas av integritet och att inte 

kompromissa med etiska värden. I lednings-

systemet ingår personalens erfarenheter, 

kompetens, attityder, etiska värderingar och 

uppfattning om hur ansvar och befogenhe-

ter är fördelade inom organisationen. Det är 

ledningssystemet som illustrerar hur 

Nobina arbetar inom viktiga områden. 

Styrmiljön består av verksamhetens huvud-

processer med tillhörande koncernpolicys 

och instruktioner samt lokala instruktioner. 

För varje huvudprocess i Nobina finns en 

processägare som ansvarar för denna och 

föreslår förebyggande åtgärder, utveckling 

och förbättring av processen. Verksamheter-

nas ledare ansvarar för införande, uppfölj-

ning och åtgärdande av brister.

Riskbedömning
De risker som uppstår i verksamheten och 

som kan få konsekvenser för den finansiella 

ställningen är främst bedrägeri, förlust eller 

förskingring av tillgångar, otillbörligt gyn-

nande av annan part på bolagets bekostnad 

och andra risker som rör väsentliga felaktig-

heter i redovisningen. Värdering av till-

gångar, skulder, intäkter och kostnader eller 

avvikelser från upplysningskrav är några 

exempel.

Nobina använder samma typ av riskbe-

dömning för alla processer. Detta baserar 

sig på COSO som är ett internationellt 

 vedertaget ramverk för intern kontroll avse-

ende finansiell rapportering. Den sker i tre 

steg och initieras genom ledningens genom-

gång. Basen för bedömningen är en nulä-

gesanalys av Nobina samt ledningens tidi-

gare erfarenheter. De risker som bedöms 

påverka den finansiella rapporteringen 

väsentligt klassificeras som höga risker. De 

risker som får motsatt bedömning klassifi-

ceras som låga risker. I steg två prövas de 

högt värderade riskerna i verksamheten i 

samband med en kartläggning av delproces-

serna. Expertkompetens från processerna 

används för en noggrann värdering av alla 

risker i respektive process.

Arbetsgången för detta är:

• Identifiera riskerna och placera dem  

i berörda processteg.

• Beskriva förebyggande åtgärder idag.

• Värdera sannolikhet/påverkan/ 

upptäcktsrisk.

• Beräkna risktal.

• Föreslå förbättringsåtgärd vid höga risktal.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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Detta innebär att ledningen och verksam-

heten kan göra olika bedömningar av en 

viss risk. En risk som av ledningen bedöms 

vara hög kan bedömas som lägre av verk-

samheten och vice versa.

Därefter sammanställs alla riskvärden 

som framkommit under kartläggningen och 

presenteras vid ett koncernledningsmöte. 

Ledningen gör utifrån underlaget en priori-

tering av högt värderade risker och tillsätter 

resurser för att hantera dessa. De risker som 

fått låga värden arkiveras på en risklista för 

ny prövning, senast vid nästa års riskbe-

dömning.

Nobinas styrelse gör en gång per år en 

genomgång av väsentliga risker baserat på 

processernas riskbedömning med avseende 

på hantering av dessa risker, se förvaltnings-

berättelsen för mer information.

Kontrollaktiviteter
Riskbedömningen ger en möjlighet att 

agera förebyggande. Höga risker prioriteras, 

vilket leder till åtgärder för att eliminera 

eller minska dem. Kontroller, instruktioner 

och styrning säkerställer att förebyggande 

åtgärder följs i samtliga Nobinabolag. 

Inom bolaget finns ett antal kontroller för 

att godkänna och attestera affärstransaktio-

ner. I det löpande arbetet tillämpas kontrol-

lerna dagligen och vid upprättande av bok-

slut och finansiella rapporter tillämpas 

fastställda redovisningsprinciper inom alla 

koncernbolag. Fastlagda rutiner styr genom-

gång och analys av de finansiella rapporterna 

på alla nivåer i koncernen, vilket är viktigt 

för att kunna säkerställa riktigheten i rap-

porterna. Styrningen sker genom beslutade 

policys och instruktioner som arbetas fram i 

koncerngemensamma processteam. 

Beslutsvägar, befogenheter och ansvar på 

olika nivåer i organisationen definieras i 

linje med gällande policys och instruktio-

ner, bland annat attestinstruktion. 

Information och kommunikation
Kommunikationsplanen säkerställer att 

informationen, såväl muntlig som skriftlig, 

når rätt målgrupp. Den visar hur bolaget 

agerar samt hur avvikelser rapporteras och 

följs upp. Processägaren för respektive 

huvudprocess svarar för att information om 

gemensamma metoder når organisationen. 

Nobina har en linjeorganisation som konti-

nuerligt håller ledningsmöten. Vid dessa 

ledningsmöten hålls även särskilda KAMS-

råd där nya policyer och instruktioner före-

dras. KAMS-metodiken inom Nobina tar 

sikte på hur organisationen på ett strukture-

rat sätt arbetar med Kvalitet, Arbetsmiljö, 

Miljö och Säkerhet, för mer information se 

sidorna 36–37. Efter föredragning fattas 

därefter beslut om implementering inom 

respektive berörd verksamhet. Den skrivna 

kommunikationen sker främst via de intranät 

som når relevanta målgrupper. Där uppda-

teras nyheter kontinuerligt och där finns 

ledningssystemets beståndsdelar beskrivna 

samt koncernpolicydokument och instruk-

tioner åtkomliga/sökbara.

Uppföljning och övervakning
Styrningen av finansiella risker som bedöms 

vara höga följs upp främst inom respektive 

process. 

Syftet med uppföljning och övervakning 

är att säkerställa en stabil styrmiljö i Nobina 

och att kontrollera att tillämpning och upp-

följning genomförs på viktiga områden i 

verksamheten. Principen inom bolaget är 

att varje process ska ha kontrollfunktioner 

som stödjer uppföljningsarbetet. De interna 

revisionerna samt interna kontrollgransk-

ningarna blir kompletterande instrument 

för att följa upp att verksamheten bedrivs 

enligt fattade beslut.

Nobina anlitar extern hjälp för intern-

revisionsfunktionen. Därutöver genomförs 

regelbundna internkontrollgranskningar av 

utbildad koncernpersonal. Resultaten från 

de interna revisionerna samt internkontroll-

granskningarna rapporteras till revisions-

kommittén, styrelsen samt koncernled-

ningen.
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Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i Nobina AB (publ), org.nr 556576-4569

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolags-

styrningsrapporten för räkenskapsåret 

2016-03-01–2017-02-28 på sidorna 43–52 

och för att den är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs ut-

talande RevU 16 Revisorns granskning av 

bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att 

vår granskning av bolagsstyrningsrapporten 

har en annan inriktning och en väsentligt 

mindre omfattning jämfört med den inrikt-

ning och omfattning som en revision enligt 

International Standards on Auditing och 

god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 

denna granskning ger oss tillräcklig grund 

för våra uttalanden.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. 

Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § 

andra stycket punkterna 2–6 årsredovis-

ningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket 

samma lag är förenliga med årsredovis-

ningen och koncernredovisningen samt är i 

överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 28 april 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Michael Bengtsson

Auktoriserad revisor
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Samtliga poster är uttryckta i  miljoner SEK (MSEK) om inget annat 

anges. Det räkenskapsår som denna årsredovisning omfattar avsluta-

des den 28 februari 2017 och kallas 2016/2017. Resultatet av årets 

verksamhet för Nobinakoncernen och moderbolaget framgår av 

efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, 

 förändringar i eget kapital samt noter.

Verksamheten
Nobina är verksamt inom området kollektivtrafik med buss och 

har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Verksamheten 

omfattar regional trafik i form av kollektivtrafik under kontrakt med 

myndigheter i de nordiska länderna samt interregional expressbuss-

trafik i egen regi huvudsakligen i Sverige. Nobina är en koncern som 

består av helägda bolag. I Sverige bedrivs den operativa verksamheten 

genom dotterbolagen Nobina Sverige AB och Swebus Express AB, 

samt i de övriga nordiska länderna genom dotterbolagen Nobina 

Norge AS, Nobina Finland Oy och Nobina Danmark A/S. De ope-

rativa bolagen har i vissa fall dotterbolag för delar av verksam heten. 

All verksamhet förutsätter erhållande av trafiktillstånd för person-

befordran. Samtliga dotterbolag innehar erforderliga tillstånd.

I ett av dotterbolagen, Nobina Europe AB, har koncernintern 

tjänsteverksamhet organiserats i form av IT, ekonomiadministration, 

personaladministration etc. Nobina AB bedriver centraliserad för-

valtning av bussflottan, via dotterbolagen Nobina Fleet AB med fili-

aler i Finland och Norge, Nobina Busco AB med filialer i Finland 

och Norge samt Nobina Fleet Danmark ApS, Nobina Fleet Danmark 

nr 1 ApS, Nobina Fleet Danmark nr 2 ApS, Nobina Fleet  Danmark 

nr 3 ApS, Nobina Fleet Danmark nr 4 ApS, Nobina Fleet Danmark 

nr 5 ApS och Nobina Fleet Danmark nr 6 ApS. Dessa bolag hyr ut 

bussar till de operativa bolagen. I Danmark är samtliga bolag ägda av 

ett holdingbolag, Nobina Danmark Holding ApS som är ett dotter-

bolag till Nobina AB. Nobina AB har också dotterbolaget Nobina 

Technology AB som arbetar med innovationer inom kollektivtrafik.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

MSEK
2016/ 

2017

2015/2016 
före börs-

noterings-
kostnader

2015/2016 
efter börs-
noterings-
kostnader

2014/ 
2015

2013/ 
2014

2012/ 
2013

Netto-
omsättning 8 858 8 317 8 317 7 549 7 269 7 212
EBITDA 1 161 1 083 879 922 832 725
Resultat före 
skatt (EBT) 355 299 2 141 87 –9
EBT Marginal 
(%) 4,0 3,6 0,0 1,9 1,2 Neg
Nettoskuld 3 753 4 572 4 022 3 867 3 611 3 987
Nettoskuld/
EBITDA 3,23 3,71 4,58 4,19 4,34 5,53

Marknad
Nobina är Nordens största aktör inom offentlig kollektivtrafik med 

buss med en marknadsandel i slutet av verksamhetsåret på 17 procent 

av upphandlad trafik (18 föregående år) mätt i antal bussar. Dessutom 

bedrivs i Swebus regi interregional expressbusstrafik i fri konkurrens, 

huvudsakligen inom Sverige. Med cirka 307 miljoner resenärer per 

år är Nobina ett av Europas tio största kollektivtrafikföretag. 

I Sverige, Norge, Finland och Danmark bedrivs all offentlig kollek-

tivtrafik antingen under kontrakt tilldelade genom offentlig upp-

handling eller genom kvarvarande tilldelade koncessioner. Trenden 

i samtliga nordiska länder är att frångå tilldelning av trafikuppdrag 

genom koncessioner till förmån för upphandlade kontrakt. Denna 

utveckling är i linje med gällande EU-direktiv. I Finland är dessutom 

tilldelning av trafikuppdrag genom koncessioner olagligt från och 

med 2019. Nobinakoncernen innehar endast kontrakt tilldelade 

genom offentlig upphandling och innehar därmed inga koncessioner. 

Marknadsandel

Antal bussar Nobina Keolis Nettbuss Arriva Transdev Tide Övriga Summa
Andel upp-

handling (%)

Sverige 2 157 1 300 444 692 563 0 2 631 7 787 95
Norge 399 0 1 966 0 0 732 2 993 6 090 98
Finland 444 0 0 0 121 0 2 595 3 160 60
Danmark 180 413 0 854 0 406 1 477 3 330 99
Summa regional trafik 3 180 1 713 2 410 1 546 684 1 138 9 696 20 367

Styrelsen och verkställande direktören för Nobina AB (publ) med organisations-
nummer 556576-4569, med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 1 mars 2016 till 28 februari 2017.
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Upphandlingar, uppstart och avslut av trafik under året
Under verksamhetsåret har Nobina startat trafik omfattande 357 

bussar under nya kontrakt. Under verksamhetsåret avslutades kon-

trakt omfattande 505 bussar. Detta ledde till något ökad verksamhet 

i Danmark, oförändrad i Norge och minskad verksamhet i Sverige 

och Finland. Nobina deltog under verksamhetsåret i upphandlingar 

omfattande 646 bussar. Av dess vanns kontrakt omfattande totalt 

94 bussar (14,6 procent). Anbudsvinsterna gjordes i Sverige, Finland 

och Norge.

Trafikstarter under de närmaste 12 månaderna
I allmänhet så har anbudsutfallet under verksamhetsåret ingen eller 

begränsad effekt på verksamhetens omfattning eller ekonomi då start 

av nya kontrakt oftast sker 9 månader efter tilldelning samtidigt som 

tilldelning tenderar att ske främst under andra halvåret. Nobina 

kommer att genomföra trafikstarter för nya trafikuppdrag under 

nästa verksamhetsår enligt nedanstående sammanställning.

Trafikavslut under de närmaste 12 månaderna
Samtliga trafikavtal har ett slutdatum då trafikuppdraget under det 

gamla avtalet upphör och då trafikuppdraget i stället tillfaller en 

operatör under ett nytt avtal, antingen samma operatör igen eller 

en ny operatör. De flesta trafikuppdrag har optioner till förlängning, 

normalt med ett till tre års förlängning enligt ömsesidig accept mellan 

uppdragsgivare och operatör. Efter att eventuell optionsförlängning 

upphör tar trafikuppdraget definitivt slut. Nobina kommer att 

avsluta trafikuppdrag under nästa verksamhetsår enligt nedan-

stående sammanställning. 

Anbud och trafikförändringar per land
Upphandlingar  
under perioden

Trafikförändringar  
under perioden

Antal bussar Inlämnade Vunna Ej vunna Påbörjade Avslutade

Sverige 216 46 170 242 359
Norge 201 21 180 0 0
Finland 69 27 42 107 140
Danmark 160 0 160 8 6
Summa trafik 646 94 552 357 505

Trafik som påbörjas under perioden mars 2017–februari 2018
Uppdragsgivare Antal år Trafik påbörjas Antal bussar Antal nya bussar

Sverige Västtrafik 8 April 2017 58 38
Skånetrafiken 4 December 2017 42 12

Norge Ruter 3 April 2017 21 24
Finland HSL 7 Augusti 2017 8 7

HSL 2 Augusti 2017 19 0
Summa trafik 148 81

Trafik som avslutas under perioden mars 2017–februari 2018
Uppdragsgivare Trafik avslutas Antal bussar

Sverige Kalmar LT Augusti 2017 78
Norge Skyss Juni 2017 44
Finland HSL Augusti 2017 16
Summa trafik 138
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Verksamhetsåret
Under verksamhetsåret 2016/2017 utvecklades verksamheten fortsatt 

i positiv riktning:

• Den högsta nettoomsättningen hittills uppnåddes genom en 

 tillväxt på 6,5 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 494 MSEK (258), föregående år 

inkluderade kostnader för börsnotering om 204 MSEK. Rörelse-

resultat steg med 6,9 procent till 494 miljoner SEK (462), före-

gående år justerat för börsnoteringskostnader, vilket är det högsta 

rörelseresultat verksamheten presterat hittills. 

• Resultat före skatt uppgick till 355 MSEK (2) föregående år inklu-

derade kostnader för börsnotering och återlösen av obligationslån 

om totalt 297 MSEK. Resultat före skatt föregående år justerat för 

kostnader för börsnotering och återlösen av obligationslån uppgick 

till 299 MSEK.

• Årets kassaflöde under året uppgick till 114 MSEK (234) inklusive 

under året utbetald utdelning om 230 MSEK och föregående år 

nettolikvideffekt om –32 MSEK från nyemission, börsnoterings-

kostnader och återlösen av obligationslån. Kassaflödet justerat för 

nettolikvideffekt från nyemission, börsnoteringskostnader och 

återlösen av obligationslån uppgick föregående år till 266 MSEK. 

• Investeringarna, som främst avsåg inköp av bussar, uppgick till 

844 MSEK (1 671).

Väsentliga händelser under året
• Nobina uppgraderades av Standard and Poor’s från ”BB-” till 

”BB”.

• Årsstämman för 2015/2016 hölls den 31 maj i Stockholm.

• Nobina höll kapitalmarknadsdag den 1 juni 2016. Då bekräftades 

att de finansiella målen som antogs inför börsintroduktionen 2015 

ligger fast.

• Utbetalning av Nobinas första utdelning om 2,60 SEK per aktie 

skedde den 8 juni 2016.

• Väl genomförda trafikstarter i Sverige och Finland.

• Nobina vann en upphandling i Oslo, omfattande 21 bussar, värt 

150 MSEK över den treåriga kontraktsperioden.

• Nobina vann en upphandling i Lund Väster, omfattande 45 bussar, 

värt 400 MSEK över den fyraåriga kontraktsperioden.

• Andelen av Nobinas totala bussflotta som körs med förnybara 

drivmedel ökade från 50 procent till 55 procent, och till 75 procent 

i Sverige.

• VD Ragnar Norbäck meddelade att han avser att gå i pension 

under 2017. 

• Nobina vann kontrakt för ersättningstrafik för pendeltåg  

i Stockholmsregionen åt MTR.

• Nobinas avtal avseende busstrafiken i Norrtälje förlängdes med 

två år till juni 2021.

• Magnus Rosén har utsetts till ny VD och koncernchef för Nobina. 

Magnus anställdes den 1 april och tillträder som koncernchef 

den 1 juni.

• Nobina vann avtal i Helsingfors om ytterligare 27 bussar värda 

260 MSEK och tilldelades miljöbonus om 1 MSEK i Finland.

• Nobina har bjudits in att genomföra ett tvåårigt testprogram av 

 el-ledbussar åt trafikhuvudmannen Ruter i Oslo.

• Nobina tecknade avtal med Tågkompaniet om ersättningstrafik 

för tågtrafiken i sex län i norra och mellersta Sverige och har även 

utökat buss-för-tågavtalet med MTR att inkludera även deras 

 tunnelbanetrafik.

Väsentliga händelser efter årets utgång
• Styrelsen har föreslagit en utdelning om 3,10 (2,60) SEK per aktie 

med utbetalning i juni 2017, vilket innebär en ökning med 19 pro-

cent jämfört med föregående år. 

Intäkter och resultat för Nobinakoncernen
Intäkter ökade med 541 MSEK eller 6,5 procent från 8 317 MSEK 

för 2015/2016 till 8 858 MSEK för 2016/2017 drivet av tillväxt inom 

regional trafik.

Rörelseresultatet ökade med 236 MSEK eller 91,5 procent från 

258 MSEK för 2015/2016, till 494 MSEK för 2016/2017. Föregående 

år var påverkat av jämförelsestörande börs noteringskostnader på 204 

MSEK. Rörelseresultatet justerat för  jämförelsestörande börsnoterings-

kostnader föregående år ökade med 32 MSEK eller 6,9 procent från 

462 MSEK för 2015/2016, till 494 MSEK för 2016/2017. Den svenska 

verksamheten svarade för den största delen av rörelseresultatförbätt-

ringen med 20 MSEK.

Drivmedel, däck och övriga förnödenheter
Kostnaderna för drivmedel, däck och övriga förnödenheter minskade 

med 67 MSEK eller 3,9 procent från 1 704 MSEK för 2015/2016, 

till 1 637 MSEK för 2016/2017. Kostnadsminskningen kommer 

bland annat av de satsningar som Nobina gjort avseende miljövänlig 

körstil samt förändringar av trafikproduktion.

Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader utgörs huvudsakligen av operationella 

 leasingkostnader, hyror, kostnader för köpta konsult-, revisions-, 

ekonomi- och juristtjänster samt annonsering. Övriga externa kost-

nader ökade med 231 MSEK eller 19,7 procent från 1 173 MSEK 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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för 2015/2016, till 1 404 MSEK för 2016/2017. Kostnadsökningen 

består främst av ökade kostnader för revision och konsulter. Före-

gående år inkluderade också engångskostnader på 32 MSEK för 

 arvoden relaterade till börsintroduktionen 2015. 

Personalkostnader
Personalkostnaderna ökade med 95 MSEK eller 2,1 procent från 

4 561 MSEK för 2015/2016 till 4 656 MSEK för räkenskapsåret 

2016/2017. Detta berodde främst på en ökning av löner och lönebi-

kostnader drivna av ökade avtalade löneökningar. Personalkostnaderna 

föregående år inkluderade också engångskostnader på 172 MSEK för 

ett incitamentsprogram i anslutning till börsintroduktionen.

Kostnader för utveckling
Nobina bedriver ingen forskningsverksamhet men däremot utveck-

lingsverksamhet inom kollektivtrafik, främst inom Nobina Techno-

logy, som omfattat 35 MSEK under 2016/2017 från att under tidigare 

år ha varit av immateriell omfattning. 

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Under året avyttrade Nobina 596 (368) bussar till ett värde av 160 

(35) MSEK. Försäljningen medförde en realisationsförlust om –14 

(–15) MSEK.

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar ökade med 47 MSEK eller 7,8 

procent, från 606 MSEK för räkenskapsåret 2015/2016, till 653 MSEK 

för räkenskapsåret 2016/2017. Avskrivningar och nedskrivningar 

består till största delen av värdeminskning på bussar men inkluderar 

också värdeminskning för andra fordon, utrustning, verktyg, inven-

tarier och inredning samt byggnader. Kostnadsökningen drevs av 

ökad kapitalbindning i anläggningstillgångar genom en ung fordons-

flotta bestående av dyrare fordon relaterat till uppstart av ett flertal 

nya kontrakt dels under året och dels under föregående år.

Resultat från finansnetto
Ränteintäkter och liknande resultatposter minskade med 2 MSEK 

eller 66,7 procent från 3 MSEK för 2015/2016 till 1 MSEK för 

2016/2017. 

Räntekostnader och liknande resultatposter minskade med 119 

MSEK eller 45,9 procent från 259 MSEK för 2015/2016 till 140 

MSEK för 2016/2017. Denna minskning inkluderar jämförelse-

störande poster gällande återlösen av obligationslånet på 93 MSEK 

som belastat 2015/2016 samt lägre räntor för leasingfinansiering 

av bussar. 

Leasingräntor minskade med 3 MSEK på grund av förbättrade 

finansieringsvillkor och lägre marknadsräntor medan bortfall av 

 räntor för det under 2015/2016 återlösta obligationslån motsvarade 

22 MSEK då denna kostnad som helhet bortfallit efter den 11 augusti 

2015. Nobinas realiserade och orealiserade valutakursförluster/vinster 

uppgick totalt till 3 (1) MSEK.

Skatt
Nobinas inkomstskatt utgörs av förändring av beräknad uppskjuten 

skatt och uppgick till 163 MSEK för 2016/2017 att jämföras med 

2 MSEK 2015/2016. Uppskjuten skatt beräknades med tillämpning 

av de skattesatser som är beslutade och som förväntas gälla när den 

berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller skatteskulden regle-

ras. Uppskjuten skattefordran avseende avdragsgilla temporära skill-

nader och outnyttjade förlustavdrag har redovisats i den mån de 

beräknas kunna utnyttjas inom överskådlig framtid och bedömts 

vara sannolika. Aktuell skatt i Nobina uppgick till 0 (0) MSEK, 

och förändring av beräknad uppskjutna skattefordringar och upp-

skjutna skatteskulder, har påverkat räkenskapsårets resultat med  

–82 (1) MSEK.

Resultatanalys av koncernens utveckling
Tabellen nedan visar de väsentliga förklaringsposterna för ackumule-

rat utfall från föregående till innevarande år och avser nettoomsätt-

ning, rörelseresultat och resultat före skatt. Resultatanalysen bygger 

delvis på kvalitativa analyser och bedömningar och kan därmed inte 

garanteras vara exakt och fullständig.

MSEK Intäkter EBIT EBT

Period 1 mars 2015–29 februari 2016 8 317 258 2
Pris och volym 220 49 49
Kontraktsmigrering 232 52 52
Indexering 89 38 38

Rörelseeffektivitet – –60 –60

Övrigt – –47 –47

Jämförelsestörande poster – 204 297

Finansnetto – – 24
Period 1 mars 2016–28 februari 2017 8 858 494 355

Pris- och volym, i befintliga kontrakt, omsättningen påverkas 

 positivt med 220 MSEK samt med 49 MSEK på rörelseresultat och 

resultat före skatt, främst drivet av förändringar i kontrakt samt 

extratrafik i Sverige och Finland.

Kontraktsmigrering påverkade nettoomsättningen positivt med 

232 MSEK till följd av stora trafikstarter som genomförts under året. 

Rörelseresultat och resultat före skatt påverkades positivt med 52 

MSEK, på grund av att under 2015/2016 startade kontrakt haft en 

snabb positiv resultatutveckling. Kontraktsmigrering omfattande 

både start och avslut av kontrakt har under året förekommit i Sverige, 

Finland och Danmark.
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Indexering har haft positiv effekt på nettoomsättningen med 89 

MSEK och på rörelseresultat och resultat före skatt med 38 MSEK 

vilket indikerar att indexeringen mer än väl har täckt underliggande 

kostnadsinflation.

Rörelseeffektivitet omfattar effektivitet i personalplanering, trafik-

planering, underhåll, skademinimering och bränsleförbrukning och 

har gått i negativ riktning med –60 MSEK. Detta är primärt drivet 

av ökade kostnader från lägre personaleffektivitet i Sverige, buss-

underhåll vilket inkluderar kostnader relaterade till leverantörs-

reklamationer, högre teknologiinslag och fordonsoptimering.

Övrigt belastar rörelseresultat och resultat före skatt med ökade 

kostnader om –47 MSEK och innehåller bland annat fastighets-

relaterade kostnader samt IT-relaterade kostnader.

Jämförelsestörande poster omfattar föregående år och inkluderar 

transaktionskostnader för börsintroduktion med –32 MSEK och 

kostnader för incitamentsprogram med –172 MSEK som belastar 

rörelseresultatet med –204 MSEK. I tillägg till detta belastar kostna-

derna för återlösen av obligationslån om –93 MSEK finansnettot 

 vilket ger en total påverkan på resultat före skatt med –297 MSEK.

Finansnettot förbättrades med 117 MSEK, årets resultat påverkas 

positivt av lägre bussfinansieringsräntor såväl som avsaknaden av 

obligationsräntekostnader som belastade föregående års resultat samt 

att föregående år innehöll kostnader för lösen av obligationslån om 

93 MSEK.

Analys av nettoomsättning och rörelseresultat per segment
Nobina Sverige
Nobina är största operatör i Sverige och har en marknadsandel på 

cirka 29 procent, beräknad på antal upphandlade bussar, och deltog 

i fem upphandlingar av svensk regionaltrafik varav två vanns. För 

närvarande har Nobina närvaro på ett hundratal orter runt om i lan-

det. De största uppdragsgivarna återfinns i de tre storstadsregionerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Skillnaden mellan olika regionala 

trafikavtal är väsentlig avseende såväl ansvar som kommersiella för-

utsättningar. Utvecklingen går allt snabbare mot upphandlingar 

med kvalitetsutvärdering och kontrakt med inslag av incitament. 

Kontraktsvillkoren utvecklas i allt mer positiv riktning och relevanta 

indexmodeller med omräkning per månad är huvudregel.

Intäkterna från regional trafik i Sverige ökade med 383 MSEK 

eller 6,7 procent från 5 675 MSEK för 2015/2016 till 6 058 MSEK 

för 2016/2017. Orsaken till ökningen var uppstart av nya trafikavtal 

och helårseffekt av nya stora kontrakt startade föregående år. Volym-

tillväxt i befintliga avtal påverkade också omsättningsutvecklingen 

positivt samtidigt som förhållandevis omfattande extratrafik för 

tågersättning genomfördes.

Rörelseresultatet för regional trafik i Sverige ökade med 20 MSEK 

eller 5,1 procent från 392 MSEK för 2015/2016 till 412 MSEK för 

2016/2017. Rörelseresultatet belastades med betydande negativa 

effekter från migreringen av kontraktsportföljen samt positiv utveck-

ling av de under 2015/2016 startade kontrakten i Värmland och 

Södertörn. Indexutveckling var fortsatt positiv.

Viktiga händelser under året i Sverige
• Deltog i fem upphandlingar, med vinst i två.

• Framgångsrika uppstarter av nya kontrakt; Kallhäll, Södertälje, 

Höganäs/Ekeby etc.

• Ökande andel incitament i nya avtal.

• Stämning inlämnad gentemot Länstrafiken Örebro avseende 

 felaktig gaskvalitet.

• Vinst i upphandlingarna Lund Väster och Linje 10 Väster-

norrland.

• Fortsatt utveckling av resandet och linjenätet på Södertörn 

 Stockholm som är Nobinas största kontrakt hittills.

Nobina Danmark
Den danska marknaden för regional trafik är uppdelad i fem regioner 

och utvecklas i positiv riktning vad gäller kontraktsvillkor och incita-

mentsinslag. Månadsvisa indexomräkningar av intäkterna är stan-

dard. Totalt finns sex möjliga uppdragsgivare. Nobina bedriver idag 

regional trafik för två av dessa. Utvecklingen i Danmark går, precis 

som i Sverige, allt mer mot avtal som innehåller incitament baserat 

på ökat antal resenärer.

Nobinas danska verksamhet har cirka fem procent i marknads-

andel. Köpenhamnskontraktet fortsatte att utvecklas positivt under 

året. En ny struktur för fordonsfinansiering med fördelaktigare 

momsvillkor har etablerats under året. Nobina är operatör för totalt 

sju kontrakt. Trafiken har utvecklats positivt under 2016/2017. 

Intäkterna från busstrafik i Danmark ökade med 24 MSEK eller 

4,7 procent från 511 MSEK för 2015/2016 till 535 MSEK för 

2016/2017. 

Rörelseresultatet förbättrades med 11 MSEK från 8 MSEK för 

2015/2016, till 19 MSEK för 2016/2017. Den huvudsakliga förkla-

ringen är positiv utveckling av trafikavtalet i Köpenhamn samt 

 etableringen av den nya fordonsfinansieringsstrukturen. Samtliga 

kontrakt i Danmark utvecklas väl i förhållande till målsättningarna 

och verksamhetens effektivitet är hög. 

Viktiga händelser under året i Danmark
• Deltog i sju upphandlingar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Nobina Norge
Marknaden i Norge är fortsatt fragmenterad och Nobina är femte 

största operatör, med en marknadsandel på cirka sju procent och åtta 

pågående trafikuppdrag, varav de flesta bedrivs i området kring Oslo. 

Sedan några år tillbaka har andelen upphandlade kontrakt ökat 

kraftigt på bekostnad av koncessioner (se sid 112 Branschtermer) och 

motsvarar idag cirka 98 procent av marknaden. Kontraktsvillkoren 

är förhållandevis outvecklade med kilometerbetalda produktions-

avtal med halvårsindex som den dominerande kontraktsformen. Viss 

förbättring mot mer balanserade kontraktsvillkor har kunnat obser-

veras i senare upphandlingar. I Nobinas norska verksamhet är effek-

tivisering av verksamheten det viktigaste fokusområdet tillsammans 

med att åstadkomma förbättringar i Tromsö kontraktet.

Intäkterna från regional busstrafik i Norge ökade med 49 MSEK 

eller 5,3 procent, från 925 MSEK för räkenskapsåret 2015/2016 till 

974 MSEK för räkenskapsåret 2016/2017. Ökningen förklaras av 

helårseffekt från de under 2015/2016 startade nya kontrakten i Follo-

området utanför Oslo. 

Rörelseresultatet var oförändrat från 20 MSEK för 2015/2016 till 

20 MSEK för 2016/2017. Resultatutvecklingen berodde på förbätt-

ringar i driften samt helårseffekt av de nya kontrakten i Folloområdet 

utanför Oslo som motverkades av ofördelaktig indexering. Trafik-

avtalet i Tromsö utgör fortsatt en utmaning för Nobina Norge och 

fortsatta förhandlingar samt risk för tvister med Troms fylkestrafikk 

föreligger.

Viktiga händelser under året i Norge 
• Deltog i fyra upphandlingar, med vinst i en.

• Utveckling av kontrakten i Follo som omfattar områdena Ski, 

Vestby och Nesodden.

• Fokus på effektiviseringar.

• Fortsatta tvister/förhandlingar med Troms fylkestrafikk.

Nobina Finland
Till skillnad från de övriga nordiska länderna upphandlas kontrakt 

i Helsingfors ofta för specifika linjer, medan hela trafikområden är 

vanligare i områden i övriga Finland. 60 procent av marknaden är 

upphandlad idag men trenden går mot ökad andel upphandling till 

följd av den tvingande lagstiftningen som träder i kraft 2019 då inga 

koncessioner (se sid 112 Branschtermer) längre får förekomma. Kon-

traktsvillkoren är förhållandevis outvecklade utanför Helsingfors som 

däremot har bra villkor med indexomräkning varje månad. Incitament-

styrda kontrakt är ovanliga men förekommer till viss del i Helsing-

forsregionens kontrakt genom bonus på kundnöjdhet och dessutom 

förekommer så kallade miljöupphandlingar där operatörer kan 

erhålla extra ersättning för byte till miljövänliga bränslen. Nobinas 

finska verksamhet är koncentrerad till huvudstadsregionen som 

också är den största marknaden för upphandlad kollektivtrafik, där 

Nobina är största trafikoperatör. Under året har Nobina vunnit nya 

kontrakt om 27 bussar, med löptider upp till 7 år för kollektivtrafik 

i Helsingforsregionen. Totalt har Nobina 25 pågående trafikkontrakt 

och är en av Finlands större aktörer med cirka 23 procent i marknads-

andel. 

Intäkterna från regional busstrafik i Finland ökade med 92 MSEK 

eller 9,7 procent från 952 MSEK för räkenskapsåret 2015/2016, till 

1 044 miljoner SEK för räkenskapsåret 2016/2017. Denna ökning 

berodde huvudsakligen på helårseffekt av tillväxt, indexering och 

försvagad växelkurs för SEK mot Euro som påverkar omräkningen 

till SEK positivt.

Rörelseresultatet ökade med 4 MSEK eller 5,8 procent från 69 

MSEK för 2015/2016 till 73 MSEK för 2016/2017. Positiva effekter 

från miljöbonus, samt förbättringar i driften av befintliga kontrakt 

ligger bakom resultatet.

Viktiga händelser under året i Finland
• Deltog i fyra upphandlingar i Helsingfors med vinster i två.

• Uppstart av två nya kontrakt.

• Fler operatörer har blivit aktiva i Helsingforsområdet.

• Tvister med HSL, trafikhuvudmannen i Helsingfors, angående 

begränsning av tilldelning av vunna kontrakt och förändring av 

depåläge.

Swebus
Nobina är genom Swebus marknadsledande med uppemot 50 procent 

av expressbussresorna i Sverige via ett omfattande linjenät flygbuss-

trafik och partnersamarbeten. Gränsöverskridande trafik körs till 

Köpenhamn och Oslo.

Cirka 80 procent av biljetterna säljs i digitala kanaler. Härutöver 

förekommer biljettförsäljning via ombud, automater och vissa egna 

försäljningsställen. 

Intäkterna från Swebus interregionala expressbusstrafik minskade 

med 9 MSEK eller 3,2 procent från 283 MSEK för 2015/2016 till 

274 MSEK för 2016/2017. Denna utveckling inkluderade färre 

 passagerare som följd av lägre efterfrågan samt minskat utbud men 

också viss ökning försäljning av tilläggsprodukter, partnersamarbeten 

och beställningstrafik.

Rörelseresultatet minskade med 4 MSEK eller 57,1 procent från 

7 MSEK för 2015/2016 till 3 MSEK för 2016/2017. Resultatet påver-

kas negativt av färre passagerare som följd av lägre efterfrågan samt 

på minskat utbud.

Viktiga händelser under året för Swebus
• Fortsatt utveckling av tilläggsprodukter och partersamarbeten 

inom Swebus. 

• Utbudsminskningar i Swebus linjenät.
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Centrala funktioner och andra poster
Centrala funktioner och övriga poster omfattar kostnader för huvud-

kontor samt resultat från fleetverksamheten som handhar bussar. 

Nettokostnaden (rörelseresultatet) för dessa minskade med 205 

MSEK eller 86,1 procent från –238 MSEK för 2015/2016, till –33 

MSEK för 2016/2017. Under 2015/2016 belastades nettokostnaden 

(rörelseresultatet) för Centrala funktioner och övriga poster med de 

jämförelsestörande börsnoteringskostnaderna på 204 MSEK varefter 

de centrala kostnaderna exklusive de jämförelsestörande börsnoterings-

kostnaderna i stället minskade med 1 MSEK från –34 MSEK för 

2015/2016, till –33 MSEK för 2016/2017.

Investeringar 
Nobinas investeringar under året avsåg främst inköp av bussar. 224 

(600) bussar anskaffades och finansierades genom finansiell leasing 

medan 89 (77) bussar har kontant- eller kreditköpsfinansierats. 

Totalt anskaffade Nobina 457 (677) bussar under året. Utöver detta 

refinansierades 89 bussar i Danmark genom övergång från leasing 

till lånefinansiering. Kontantfinansierade investeringar uppgick till 

226 (84) MSEK och lånefinansierade investeringar till 64 (109) MSEK. 

De kontantfinansierade investeringarna avsåg huvudsakligen utköp 

av bussar ur utgående leasingavtal. Nobina tecknade via sitt dotter-

bolag Nobina Fleet AB finansiella leasingavtal som uppgick till 554 

(1 478) MSEK i anskaffningsvärde. Dessa klassificerades som anlägg-

ningstillgångar i balansräkningen. Leasingåtagandet redovisas som 

skuld i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas avskrivnings- 

och räntekostnader. 

Finansiering, likviditet och värdering
Nobina har som strategiskt antagande att endast uppta lån och krediter 

för finansiering av anläggningstillgångar. Under räkenskapsåret 

2016/2017 har Nobina inte ingått några avtal om lån och krediter 

utöver vad som redovisas för finansiering av bussar. Under det före-

gående verksamhetsåret 2015/2016 återlöstes den 11 augusti 2015 

Nobina Europes återstående obligationslån om 550 MSEK. Genom 

denna återlösen har Nobinas finansiella kostnader minskats med 44 

MSEK årligen och med cirka 26 MSEK för det föregående räken-

skapsåret 2015/2016.

Nobina har en bankkredit på 150 MSEK disponerad som 136 

MSEK i checkräkningskredit, varav 0 SEK var utnyttjat per den 

28 februari 2017, och 14 MSEK i bankgarantier.

Likvida medel ökade under året med 121 MSEK, från 683 MSEK 

per den 29 februari 2016 till 804 MSEK per den 28 februari 2017. 

Förutom likviditet genererad av verksamheten, efter rörelsekapital-

förändringar och investeringar, så har 24 MSEK frigjorts genom 

 frisläppande av spärrade medel till följd av förbättrad kreditvärdighet. 

Soliditeten var för koncernen 17,9 (14,5) och för moderbolaget 58,9 

(70,6) procent. 

De metoder och antaganden som används av Nobina vid beräkning 

av verkligt värde för de finansiella instrumenten beskrivs i not 31. 

Det har inte skett några överföringar mellan någon av värdenivåerna 

under perioden.

Finansiella mål 
Nobinas styrelse har antagit finansiella mål för verksamheten vilka 

presenteras nedan tillsammans med utfall:

• Nettoomsättningstillväxt: Nobina har som mål att öka netto-

omsättningen i snabbare takt än marknaden. Den var för räken-

skapsåret 6,5 (10,2) procent medan marknaden estimerades växa 

med cirka 4 procent.

• EBT-marginal: Nobina har som mål att på årlig basis nå en EBT-

marginal över 4,5 procent på medellång sikt. Den var för räken-

skapsåret 4,0 (3,6) procent, före börsnoteringskostnader.

• Skuldsättningsmål: Under normala omständigheter avser Nobina 

att hålla en nettoskuldsättningsgrad inom 3,0x till 4,0x EBITDA . 

Den var 3,2 (3,7) före börsnoteringskostnader.

Utdelningspolicy
Under normala omständigheter förväntar sig Nobina att årligen dela 

ut mer än 75 procent av EBT.

Finansiell styrning
I och med att trafikavtal i huvudsak innehåller givna fasta intäkter, 

utöver ibland förekommande rörliga incitamentsintäkter, så blir 

anbudspriset avgörande för lönsamheten i de fall Nobina vinner 

 trafikavtal. Nobina sätter ett avkastningskrav på sysselsatt kapital i 

respektive anbud som lämnas in för möjlig vinst av nya trafikavtal 

i anslutning till upphandlingar. 

I samband med att anbud ska läggas förhandlar Nobina fram 

 bindande offerter från bussleverantörer inklusive finansiering för 

att tillförsäkra förmåga att starta trafiken om Nobina vinner upp-

handlingen. En trafikstart binder upp mycket kapital varför Nobina 

jämnar ut kassaflödet under kontraktsperioden genom leasingfinan-

siering. För att leverera en avkastning i linje med avkastningskravet 

så krävs, förutom riskminimering och förhandling om eventuella 

trafikändringar, en effektiv drift. Denna genomförs dels baserat på 

väl utvecklade trafikplaner där högsta möjliga kapacitetsutnyttjande 

av förare och bussar säkerställs. Baserat på dessa trafikplaner bedrivs 

verksamheten med stöd av ett flertal nyckeltal för effektivitetsmätning 

såsom övertid, sjukfrånvaro, underhållskostnad per kilometer skade-

kostnad per kilometer, bränsleförbrukning per kilometer med flera. 

Effektiviteten är normalt som lägst i ett nystartat trafikavtal och för-

bättras över tid samtidigt som värdet av det investerade kapitalet för 

bussar minskar i takt med att bussarna blir äldre.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



62   NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017

Medarbetare
Under perioden var medelantalet medarbetare 12 495 (11 747) och 

antalet anställda omräknat till heltidstjänster 8 889 (8 461). I samt-

liga länder där Nobina AB har verksamhet, tillämpas kollektivavtal 

enligt överenskommelse med det fackförbund som representerar 

anställda inom den bransch där respektive bolag är verksamt. Mellan 

arbetstagarrepresentanter och företaget finns en väl utarbetad praxis 

för hur arbetstider, kompensationsvillkor, information och samverkan 

förhandlas fram och tillämpas. Nobina arbetar med program för vär-

deringar och personalrelationer som ska öka personalens motivation i 

arbetet och därigenom förbättra tjänster och service till kunderna.

Miljöpåverkan
Nya bussar förses med motorer av senaste emissionsklass som ger 

lägsta möjliga utsläppsvärden vid förbränning. De är utrustade med 

lösningar för avgasrening och möter framtida utsläppskrav vilka också 

uttrycks i krav i trafikavtalen. Fossilfria bränslen med koldioxid-

neutral påverkan blir allt vanligare i form av biogas och biodiesel 

samtidigt som eldrift väntas växa i omfattning inom de närmaste 

åren. För Nobinas fasta anläggningar investeras i miljöförbättringar 

genom nya och förbättrade reningsanläggningar i tvätthallarna. De 

totala utsläppen reduceras genom uppgradering av motorklasser samt 

kontroll av däcktryck och hjulinställning samt övergång till förnybara 

bränslen. Drivmedelsförbrukningen ska reduceras och verksamheten 

utvärderar kontinuerligt nya och förbättrade drivmedelsprodukter. 

Nobina bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 

(SFS 1998:808) för de depåer som driver tvättanläggningar och 

verkstäder i egen regi. De påverkar miljön främst genom utsläpp 

av vatten från busstvättar. I samband med start och avveckling av 

depåer miljöbesiktigas aktuella anläggningar för att fastställa bolagets 

miljöansvar och påverkan. De rörelsedrivande bolagen genomför 

mindre saneringsinsatser löpande efter behov. Hittills har inget 

 betydande saneringsansvar relaterat till den egna verksamheten 

 konstaterats.

Säsongseffekter
Nobinas verksamhet påverkas av säsongseffekter. Inom regional trafik 

utförs verksamheten i enlighet med tidtabeller som sätts av kollektiv-

trafikmyndigheter. Dessa tidtabeller innehåller mindre trafikvolym 

under helger och den allmänna semesterperioden. Det innebär att 

omsättningen och resultat är lägre under dessa perioder och att denna 

effekt blir större när längre helger inträffar mitt i en vecka. Kapacitets-

utnyttjandet är avgörande för nivån på lönsamheten i enskilda kvartal. 

För den regionala verksamheten är tredje kvartalet det starkaste 

beroende på en högre trafikvolym, ett större antal vardagar samt 

en hög resandeaktivitet i samhället, medan det andra och det fjärde 

kvartalet är svagare på grund av lägre trafik volym under semester- 

och helgperioder respektive högre kostnader under vinterperioden. 

Inom interregional expressbusstrafik har säsongseffekterna ett 

annat mönster. Trafikvolymen anpassas efter efterfrågan och efter-

frågan beträffande långväga resor är störst under större helger och 

semesterperioden vilket medför att kvartal två är det starkaste.

Ersättningsprinciper till ledande befattningshavare
Dessa ersättningsprinciper har gällt för verksamhetsåret och avses 

gälla även fortsättningsvis. Ersättningen till ledande befattnings-

havare utgörs av dels fast lön som huvudregel omprövas en gång per 

år och ska beakta individens ansvar och prestation. Den fasta lönen 

ska vara konkurrenskraftig. Rörlig ersättning ska baseras på indivi-

dens prestation samt bolagets prestation i förhållande till i förväg 

uppställda mål. Utvärdering av målen ska ske årligen. Den rörliga 

ersättningen för verkställande direktören består av en kontant bonus 

enligt styrelsens beslut. Ledande befattningshavare inom Nobina-

koncernen har i händelse av uppsägning av anställningen maximalt 

tolv månaders ersättning. Som grund gäller sex månaders ömsesidig 

uppsägningstid mellan företaget och verkställande direktör. För 

övriga befattningshavare kan kortare uppsägningstid än sex månader 

förekomma. Därutöver utgår ytterligare maximalt sex månaders 

ersättning i händelse av att företaget har avslutat anställningen. Mer 

information om tillämpningen av ersättningsprinciperna finns i not 8.

Tvister
Nobina Finland Oy har sedan tidigare inlett en tvist mot HSL, trafik-

huvudmannen i Helsingfors, angående begränsningar av tilldelning 

av vunna kontrakt och under året dessutom en tvist avseende för-

sämrat depåläge. Nobina Sverige har under året inlett en tvist med 

Länstrafiken Örebro avseende felaktig gaskvalitet.

Börsnotering
Nobina noterades på Nasdaq Stockholm med första handelsdag den 

18 juni 2015. Introduktionskursen fastställdes till 34 SEK per aktie. 

Erbjudandet omfattade totalt 54 899 606 aktier. Av dessa var 

29 899 606 befintliga aktier erbjudna av Sothic Capital, BlueMoun-

tain, Invesco, Anchorage, BlueCrest, Kite Lake, Magnolia, Gladwyne 

och Ironshield. Dessutom emitterades 25 000 000 nya aktier, vilket 

inbringade en bruttolikvid till Nobina om 850 MSEK. En av Sothic 

Capital, Anchorage och Invesco utfärdad övertilldelnings option till 

Carnegie, Danske Bank och Pareto Securities att förvärva upp till 

6 587 952 ytterligare befintliga aktier i Nobina utnyttjades inte. 

Det nya antalet aktier utestående i Nobina efter börsintroduktionen 
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är 88 355 682 aktier, vilket resulterade i ett marknadsvärde för 

Nobina om 3 004 MSEK vid börsintroduktionen. Kapitalanskaff-

ningskostnader för börsintroduktionen uppgick till 49 MSEK och 

bokades direkt mot eget kapital. Kostnader för börsintroduktionen 

som påverkat resultatet redovisas i not 5. Samtliga kostnader för 

börsintroduktionen redovisas centralt i koncernen och belastar inte 

segmenten. Börsintroduktionens påverkan på kassaflödet återfinns 

i not 5.

Aktien och ägarförhållanden
Bolaget är ett publikt aktiebolag (organisationsnummer 556576-4569 

med säte i Stockholm) börsnoterat på Nasdaq i Stockholm. Aktien 

är noterad på mid-cap listan och innehas av totalt cirka 15 000 

aktieägare. De 10 största ägarna är Invesco, Franklin Templeton, 

Swedbank Robur Fonder, JP Morgan Asset Management, Öhman 

Fonder, Danske Invest Fonder, Blue Mountain Capital, Copper 

Rock Capital Partners, Evermore Global Advisors och Artemis som 

sammantaget representerade 42,4 procent av röster och kapital per 

den 28 februari 2017. För mer information se sidan 41. 

Bestämmelser i bolagsordningen
Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser angående 

tillsättning och entledigande av styrelseledamöter eller ändring av 

bolagsordning.

Incitamentsprogram
I samband med Nobinas börsnotering 18 juni 2015 genomfördes 

två aktieincitamentprogram, som omfattade tio ledande befattnings-

havare (inklusive den verkställande direktören) respektive fem styrelse-

ledamöter (exklusive den verkställande direktören), varefter incita-

mentsprogrammen avslutades. De ledande befattningshavarna och 

styrelseledamöterna förvärvade sammanlagt 1 341 277 aktier, vilket 

ökade deras aktieägande i Nobina från 1,1 procent till 2,4 procent. 

De förvärvade aktierna är inte längre föremål för åtaganden enligt så 

kallade lock-up avtal. För närvarande finns inga incitamentsprogram 

med aktieinslag.

Väsentliga avtal mellan bolaget och styrelsen  
samt verkställande direktör
Arvodet till styrelsen fastställs på årsstämman eller via extra bolags-

stämma. Om uppdraget som styrelseledamot upphör i förtid utgår 

ingen särskild ersättning. Vid uppsägning från bolagets sida av verk-

ställande direktör utgår lön under uppsägningstiden, som omfattar 

12 månader. Beträffande övrig information om arvode till styrelsen 

samt löner och ersättningar till ledande befattningshavare se not 8.

Väsentliga avtal mellan bolaget och leverantörer
Nobinas dotterbolag är för driften av verksamheten beroende av 

leverantörer, främst inom fordons- och energisektorerna. Inköpsavtal 

tecknas huvudsakligen på koncernnivå. Endast beträffande diesel-

försörjningen har de enskilda dotterbolagen samarbetsavtal med 

 specifika lokala leverantörer. Dessa avtal har sin grund i att en fung-

erande nordisk detaljhandel för bränslen saknas och att dotterbolagen 

är synnerligen beroende av löpande leveranser av bränslen för att 

kunna bedriva trafik på ett tillförlitligt sätt. I vissa avtal med leasing-

bolag förekommer change of control klausuler.

Väsentliga risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering
De risker som kan uppstå med påverkan på finansiella rapporteringen 

berör värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller 

avvikelser från upplysningskrav och andra risker som rör väsentliga 

felaktigheter i redovisningen. Ett exempel kan vara om det skulle 

visa sig att verklig livslängd på bussar inte överensstämmer med 

avskrivningstiden. Bolaget kan också påverkas av bedrägeri, förlust 

eller förskingring av tillgångar, otillbörligt gynnande av annan part 

på bolagets bekostnad. 

Nobina använder samma typ av riskbedömning för alla processer 

vilken baseras på COSO-ramverket. Den sker i tre steg och initieras 

genom ledningens genomgång. Basen för bedömningen är en nuläges-

analys av Nobina samt ledningens tidigare erfarenheter. De risker som 

bedöms påverka den finansiella rapporteringen väsentligt klassificeras 

som högre risker. De risker som får motsatt bedömning klassificeras 

som lägre risker. I steg två prövas de högst värderade riskerna i verk-

samheten i samband med en kartläggning av delprocesserna. Expert-

kompetens från processerna används för en noggrann värdering av 

alla risker i respektive process. Arbetsgången för detta är; 

• Identifiera riskerna och placera dem i berörda processteg.

• Beskriv förebyggande åtgärder idag.

• Värdera sannolikhet/påverkan/upptäcktsrisk.

• Beräkna risktal.

• Föreslå förbättringsåtgärd vid höga risktal.

Nobinas styrelse gör en gång per år en genomgång av väsentliga risker.

Operationella risker
Förmågan att vinna nya trafikkontrakt och förlänga  
befintliga kontrakt med kollektivtrafikmyndigheter
Under räkenskapsåret 2016/2017 representerade Nobinas kontrakt 

med kollektivtrafikmyndigheter merparten av den totala netto-

omsättningen. Möjligheten att vinna nya kontrakt grundar sig till 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



64   NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017

stor del på Nobinas förmåga att presentera anbud med konkurrens-

kraftig prissättning. Prissättningen beror till stor del på Nobinas för-

måga att öka effektiviteten i verksamheten och realisera potentiella 

stordriftsfördelar. Konkurrenskraften är därför nära kopplad till 

effektiv hantering av bussflottan och befintliga kontrakt. En försäm-

ring av Nobinas konkurrenskraft skulle kunna påverka förmågan att 

vinna nya kontrakt med kollektivtrafikmyndigheter, vilket i sin tur 

skulle kunna få en väsentlig negativ påverkan på Nobinas verksam-

het, finansiella ställning och rörelseresultat.

Antaganden och risker förknippade med anbudsprissättning 
i kontraktsupphandlingsprocessen
Varje trafikkontrakt tilldelas efter en formell konkurrensutsatt upp-

handlingsprocess. Om några av Nobinas antaganden för bestäm-

mande av pris är inkorrekta kan Nobina komma att vinna kontrakt 

med låga vinstmarginaler eller kontrakt som måste drivas med för-

lust. Sådana kontrakt kan vara förlustbringande under en kort period 

eller under hela kontraktets löptid. Vanligtvis ingår Nobina kontrakt 

med kollektivtrafikmyndigheter för en löptid på fem till tio år varvid 

faktorer såsom pris, prisindex och verksamhetens omfattning är fast-

ställda vid ingången av kontraktet. Efter ingången av ett kontrakt 

finns det generellt inga eller endast begränsade möjligheter att 

omförhandla villkoren för kontraktet. Ett förlustbringande kontrakt 

kan därmed bringa Nobina avsevärd skada över tiden. Ingående av 

kontrakt med låg marginal eller förlustbringande kontrakt skulle få 

en negativ påverkan på Nobinas intäkter och rörelsevinst, vilket 

skulle ha en väsentlig negativ påverkan på finansiell ställning och 

rörelseresultat. På senare år har så kallade incitamentskontrakt börjat 

upphandlas vilka i tillägg till övriga risker också innehåller incita-

ment baserat på antalet resenärer som nyttjar kollektivtrafiken. 

Detta gör att bolaget i växande grad till del blir beroende av intäkter 

baserade på resenärernas intresse av att nyttja kollektivtrafiken.

Löpande villkorshantering och fakturering 
Nobina möter löpande önskemål från trafikhuvudmännen om för-

ändringar av trafikförutsättningarna, antingen i enlighet med eller 

utanför gällande kontraktsvillkor. Det är då viktigt att dels säker-

ställa att justering av ersättning sker i linje med villkoren för föränd-

ringar i kontrakten och, i de fall förändringarna är utöver gällande 

kontraktsvillkor, förhandla om justering av ersättning. Samtliga 

 trafikändringar och ändrade ersättningsvillkor behöver identifieras 

och inkluderas i den löpande faktureringen på ett säkert sätt för att 

lönsamheten i de aktuella trafikavtalen ska bibehållas. 

Nivån på anslag till kollektivtrafikmyndigheter
Efterfrågan från kollektivtrafikmyndigheterna på Nobinas tjänster 

är i betydande grad beroende av länens budgetar och medel som 

 tilldelas för kollektivtrafik. En försvagning av länens ekonomi skulle 

kunna minska budgetarna för de kollektivtrafikmyndigheter som är 

ansvariga för att tilldela och finansiera många av Nobinas kontrakt. 

Detta innebär att den tillgängliga marknaden skulle kunna minska.

Tillgång på bussförare
Bolaget är starkt beroende av tillgången på bussförare i de länder där 

Nobina är verksamma. Det finns flera faktorer som skulle kunna 

leda till att Nobina får en temporär eller långvarig brist på buss-

förare, däribland konkurrens om utbildade förare inom transport-

sektorn eller en minskning av antalet personer som väljer bussförar-

yrket.

Underhållskostnader för bussar
I händelse av försämrad kvalité på nylevererade bussar eller ökande 

komplexitet i teknologi som tillämpas vid konstruktion och produk-

tion av bussar kan underhållskostnaderna öka. Detta kan i sin tur 

leda till en ökning av reklamationer och kompensationskrav mot 

enskilda bussleverantörer. Underhållskostnaderna kan också komma 

att öka om kompetens och arbetsprocesser för underhåll inte är i 

paritet med aktuell teknologi och komplexitet i de bussar som ingår 

i bussflottan.

Nya lagar och föreskrifter eller nya tolkningar  
av befintliga lagar och föreskrifter
Nobinas verksamhet lyder under och omfattas av både nationella 

och EU:s lagar och föreskrifter. Ytterligare lagar och föreskrifter eller 

nya tolkningar av befintliga lagar och föreskrifter som påverkar 

Nobina kan komma att föreslås med jämna mellanrum vilket skulle 

kunna belasta Nobinas verksamhet med ytterligare kostnader, krav 

eller restriktioner. Antagandet av sådana nya lagar eller nya tolk-

ningar av befintliga lagar och föreskrifter skulle kunna ha en väsent-

lig negativ påverkan på Nobinas verksamhet, finansiella ställning 

eller rörelseresultat.

Utsikter inför 2017/2018
Inför verksamhetsåret 2017/2018 förväntas en fortsatt omsättnings-

tillväxt dels av helårseffekt från trafikstarter genomförda under 

 verksamhetsåret 2016/2017 och dels av sedvanlig volymtillväxt och 

indexering i befintliga kontrakt. Resultatet kommer dels att påverkas 
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i positiv riktning av underliggande förbättringar i äldre kontrakt 

som väntas överträffa negativ påverkan av kontraktsmigrering från 

kontrakt som löper ut till nya kontrakt som startas. Den sedan tidi-

gare år kraftigt föryngrade bussflottan till följd av omfattande star-

terna av nya kontrakt väntas bli i genomsnitt äldre under det kom-

mande året. Sammantaget väntas vinstmarginalen för resultat före 

skatt att utvecklas positivt och ytterligare närma sig målet på 4,5 

procent. Kapitalbindningen väntas minska genom mer begränsad 

nyinvestering i 100-talet nya bussar varav cirka 80 är relaterade till 

nystartade kontrakt. Bolaget lämnar dock inga prognoser.

Moderbolaget
Moderbolaget har 11 (10) anställda som är delaktiga i den övergripande 

ledningen av Nobinakoncernen, inklusive finansiell analys, uppfölj-

ning samt finansiering. 

För verksamhetsåret uppgick nettoomsättningen, som uteslutande 

utgörs av interna tjänster, till 44 MSEK (39) och resultat före skatt 

till 246 MSEK (–627). Föregående års resultat före skatt belastades 

med transaktionskostnader i samband med börsintroduktionen om 

32 MSEK samt kostnader för incitamentsprogrammet om 172 MSEK, 

totalt 204 MSEK.  Nobina AB har under tredje kvartalet övertagit 

koncernens cashpool från dotterbolaget Nobina Europe AB. Likvida 

och spärrade medel uppgick i slutet av verksamhetsåret till 796 

MSEK (0). Investeringar i immateriella och materiella anläggnings-

tillgångar uppgick till 0 (0) MSEK för helåret. Eget kapital för 

moderbolaget uppgick till 2 889 (2 928) MSEK per den 28 februari 

2017. Soliditeten var 71 (66) procent. 

Styrelsens förslag till utdelning
Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning för 2016/2017 om 

3,10 SEK per aktie (2,60), vilket är i linje med utdelningspolicyn. 

Den föreslagna utdelningen motsvarar en direktavkastning på 5,6 

procent baserat på aktiekursen 55,25 den 28 februari 2017. 

Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning
Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning ovan, får 

 styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktie-

bolagslagen (2005:551). Som framgår av styrelsens förslag till vinst-

disposition står disponibla vinstmedel uppgående till 2 570 323 120 

SEK till årsstämmans förfogande. Förutsatt att årsstämman 2017 

beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition, kommer 

2 296 420 506 SEK att balanseras i ny räkning. Full täckning finns 

för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. 

Föreslagen utdelning utgör sammanlagt 10,7 procent av bolagets eget 

kapital och 19,3 procent av koncernens eget kapital. Efter genomförd 

vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 56,5 

procent respektive 14,9 procent. Det egna kapitalet har inte ökat 

eller minskat på grund av att tillgångar eller skulder har värderats 

enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen. 

Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsoliderings-

behov och likviditet genom en allsidig bedömning av bolagets och 

koncernens ekonomiska ställning samt bolagets och koncernens 

möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Den föreslagna utdel-

ningen äventyrar inte bolagets förmåga att göra de investeringar som 

bedömts erforderliga. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov 

till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet 

samt att bolaget förväntas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort 

och lång sikt. Utöver bedömningen av bolagets och koncernens 

 konsolideringsbehov och likviditet har styrelsen även tagit hänsyn 

till alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets 

och koncernens ekonomiska ställning. 

Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att utdelningen 

är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, 

omfattning och risker samt konjunkturläget ställer på storleken av 

bolagets och koncernens egna kapital och soliditet, samt bolagets och 

koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt 

hänvisas till resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt 

bokslutskommentarer och noter.

Förslag till vinstdisposition (SEK)

Till årsstämmans förfogande:

Överkursfond 1 335 198 568
Balanserad vinst 1 043 987 950
Årets resultat 191 136 602
Summa 2 570 323 120
Utdelning till aktieägare (3,10 SEK/aktie) –273 902 614
I ny räkning överförs 2 296 420 506
Summa 2 296 420 506

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Valberedning i Nobina
I enlighet med årsstämmans beslut ska Nobina ha en valberedning 

bestående av en representant för var och en av de tre till röstetalet 

största aktieägarna som önskar delta i valberedningen jämte styrelse-

ordföranden. 

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena 

per den 30 september 2016, och utgörs av Nuno Caetano, Invesco 

Limited, Pehr-Olof Malmström, Danske Bank, Peter Lundkvist, 

Tredje AP-fonden samt styrelsens ordförande Jan Sjöqvist. 

Valberedningen ska bereda och lämna förslag till årsstämman 2017 

om stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelse-

arvode och eventuell ersättning för kommittéarbete, revisor samt 

revisorsarvode. Vidare kommer valberedningen att bereda och till 

årsstämman lämna förslag till principer för valberedningens samman-

sättning. 

Årsstämman äger rum på World Trade Center i Stockholm den 

31 maj 2017 kl 14.00.

Avseende bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt 

 presenteras detta på följande sidor vilka inkluderar resultaträkningar, 

rapporter över totalresultat, ekonomiska räkningar, balansräkningar, 

kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer och noter vilka utgör 

en integrerad del av denna årsredovisning.
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Koncernens resultaträkning

Not
2016-03-01  

–2017-02-28
2015-03-01  

–2016-02-29

Nettoomsättning 1, 2, 3 8 858 8 317

Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter 4 –1 637 –1 704
Övriga externa kostnader 4, 5, 6, 7 –1 404 –1 173
Personalkostnader 4, 5, 8 –4 656 –4 561
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar –14 –15
Avskrivningar/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 9 –653 –606
Rörelseresultat 1, 2 494 258

Resultat från finansnetto
Finansiella intäkter 10 1 3
Finansiella kostnader 5, 11 –140 –259
Finansnetto –139 –256

Resultat före skatt 355 2
Inkomstskatt 16 163 2
ÅRETS RESULTAT 518 4

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året 518 4
Medeltal aktier före utspädning (tusental) 23 88 356 80 607
Medeltal aktier efter utspädning (tusental) 23 88 356 80 607
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, före utspädning (SEK) 23 5,86 0,04
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, efter utspädning (SEK) 23 5,86 0,04
Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) 22 88 356 88 356

Rapport över koncernens totalresultat

Not
2016-03-01  

–2017-02-28
2015-03-01  

–2016-02-29

Årets resultat 518 4

Övrigt totalresultat

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämd pensionsplan 24 0 6
Skatt på poster som inte ska omföras till periodens resultat 16 0 0

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen
Valutakursdifferenser på utländska verksamheter 23 –23

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 23 –17
Årets totalresultat 541 –13

TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE 541 –13

FINANSIELLA RAPPORTER
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Koncernens balansräkning

Not 2017-02-28 2016-02-29

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 12 586 574
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 4 10
Summa immateriella tillgångar 590 584

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 34 36
Inventarier, verktyg och installationer 13 72 67
Fordon 13 5 178 5 238
Summa materiella anläggningstillgångar 5 284 5 341

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar 16 306 121
Tillgångar för pensionsåtaganden 24 20 11
Övriga långfristiga fordringar 1 1
Summa finansiella anläggningstillgångar 327 133
Summa anläggningstillgångar 6 201 6 058

Omsättningstillgångar
Lager 18 48 46
Kundfordringar 19 495 535
Övriga kortfristiga fordringar 81 40
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 328 272
Spärrade medel 21 0 24
Likvida medel 21 804 683
Summa omsättningstillgångar 1 756 1 600
SUMMA TILLGÅNGAR 1, 2 7 957 7 658
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FINANSIELLA RAPPORTER

Not 2017-02-28 2016-02-29

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital  318 318
Övrigt tillskjutet kapital 3 212 3 212
Omräkningsdifferenser 28 5
Balanserade förlustmedel –2 137 –2 425
Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 22 1 421 1 110

Långfristiga skulder
Upplåning 26 3 832 3 941
Uppskjutna skatteskulder 16 124 102
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 24 46 36
Övriga avsättningar 25 56 37
Summa långfristiga skulder 4 058 4 116

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 569 473
Upplåning 26 679 752
Övriga kortfristiga skulder 27 215 222
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 1 015 985
Summa kortfristiga skulder 2 478 2 432
Summa skulder 2 6 536 6 548
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 7 957 7 658

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 29

Koncernens balansräkning, forts.



70   NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017

Koncernens förändringar i eget kapital

Aktie kapital
Övrigt  

 tillskjutet  kapital
Omräknings-

differenser
Balanserade 
 förlustmedel

Totalt eget kapital 
 hänförligt till 

 moder bolagets 
 aktieägare 

Ingående eget kapital 2015-02-28 228 2 489 28 –2 435 310

Årets resultat – – – 4 4
Övrigt totalresultat – – –23 6 –17
Summa årets totalresultat – – –23 10 –13

Transaktioner med ägare
Betalningar av emitterade aktier till 
ledande befattningshavare – 1 – – 1
Betalningar av nyemitterade aktier 90 760 – – 850
Kapitalanskaffningskostnader,  
netto efter skatt – –38 – – –38
Utgående eget kapital 2016-02-29 318 3 212 5 –2 425 1 110

Årets resultat – – – 518 518
Övrigt totalresultat – – 23 – 23
Summa årets totalresultat – – 23 518 541

Transaktioner med ägare
Utdelning – – – –230 –230
Utgående eget kapital 2017-02-28 318 3 212 28 –2 137 1 421

Innehav utan bestämmande  inflytande finns ej.
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Koncernens kassaflödesanalys 

Not
2016-03-01  

–2017-02-28
2015-03-01  

–2016-02-29

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 355 2

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
 – Avskrivningar och nedskrivningar 9 653 606
 – Realisationsförlust/-vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 14 17
 – Orealiserad valutakursvinst/-förlust –3 –
 – Finansiella intäkter 10 –3 –7
 – Finansiella kostnader 5, 11 145 262
 – Förändringar i avsättningar, pensioner etc 19 –10
 – Övriga poster –1 –4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 1 179 866

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av lager –2 3
Förändring av rörelsefordringar –41 –32
Förändring av rörelseskulder 97 11
Summa förändringar i rörelsekapitalet 54 –18

Erhållna ränteintäkter 10 1 2
Betald skatt 16 – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 234 850

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förändring av spärrade medel 21 24 90
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar exkl. finansiell leasing 14 –290 –193
Försäljning av anläggningstillgångar 160 35
Kassaflöde från investeringsverksamheten –106 –68

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering på finansiell leasingskuld 26 –667 –628
Amortering på obligationslån och övriga externa lån 26 –39 –577
Betalningar av nyemitterade aktier 5 – 850
Nyemission av aktier till ledande befattningshavare 8, 22 – 1
Nyupplåning övriga externa lån 14, 26 64 109
Kapitalanskaffningskostnader 5 – –49
Betald ränta 11 –142 –254
Utdelning –230 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 014 –548

Årets kassaflöde 114 234

Likvida medel vid årets början 683 453
Årets kassaflöde 114 234
Kursdifferens 7 –4
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 21 804 683

FINANSIELLA RAPPORTER



72   NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017

Moderbolagets resultaträkning

Not
2016-03-01  

–2017-02-28
2015-03-01  

–2016-02-29

Nettoomsättning 1, 3 44 39

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4, 5, 6 –22 –145
Personalkostnader 4, 5, 8 –43 –120
Avskrivningar/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar – –
Rörelseresultat 1, 2 –21 –226

Resultat från andelar i koncernföretag 15 277 –344
Finansiella intäkter 10 6 12
Finansiella kostnader 11 –16 –69
Finansnetto 267 –401

Resultat före skatt 246 –627
Inkomstskatt 16 –55 29
ÅRETS RESULTAT 191 –598

Rapport över Moderbolagets totalresultat

Not
2016-03-01  

–2017-02-28
2015-03-01  

–2016-02-29

Årets resultat 191 –598

Övrigt totalresultat

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen
Omvärdering av nettopensionsförpliktelser 24 – –
Skatt på poster som inte kan omföras till periodens resultat 16 – –

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – –
Årets totalresultat 191 –598
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Moderbolagets balansräkning

Not 2017-02-28 2016-02-29

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 3 685 3 685
Uppskjutna skattefordringar 16 25 80
Fordringar hos koncernföretag 17 – 87
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 710 3 852
Summa anläggningstillgångar 3 710 3 852

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 21 398 292
Övriga kortfristiga fordringar – 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 1 1
Likvida medel 21 796 –
Summa omsättningstillgångar 1 195 295
SUMMA TILLGÅNGAR 1, 2 4 905 4 147

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 318 318
Reservfond 1 1
Summa bundet eget kapital 22 319 319

Fritt eget kapital
Överkursfond 1 336 1 336
Balanserat resultat 1 043 1 871
Årets resultat 191 –598
Summa fritt eget kapital 2 570 2 609
Summa eget kapital 22 2 889 2 928

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag – 621
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 24 10 8
Summa långfristiga skulder 10 629

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 4
Skulder till koncernföretag 21 1 991 576
Övriga kortfristiga skulder 27 1 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 13 9
Summa kortfristiga skulder 2 006 590
Summa skulder 2 016 1 219
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 4 905 4 147

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Ställda säkerheter 224 161
Eventualförpliktelser 4 511 4 539
Summa ställda säkerheter och eventualförpliktelser 29 4 735 4 700

FINANSIELLA RAPPORTER
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

Aktie kapital Reservfond Överkursfond
Balans e rade  

vinstmedel
Årets   

resultat
Summa  

eget kapital

Ingående eget kapital 2015-03-01 228 1 613 1 763 108 2 713

Årets resultat – – – – –598 –598
Övrigt totalresultat – – – – – –
Summa totalresultat – – – – –598 –598

Transaktioner med ägare
Betalningar av emitterade aktier till 
ledande befattningshagare – – 1 – – 1
Betalningar av nyemitterade aktier 90 – 760 – – 850
Kapitalanskaffningskostnader, netto 
efter skatt – – –38 – – –38
Omföring av föregående års resultat – – – 108 –108 –
Summa transaktioner med ägare 90 – 723 108 –108 813

Utgående eget kapital 2016-02-29 318 1 1 336 1 871 –598 2 928

Årets resultat – – – – 191 191
Övrigt totalresultat – – – – – –
Summa totalresultat – – – – 191 191

Transaktioner med ägare
Utdelning – – – –230 –230
Omföring av föregående års resultat – – – –598 598 –
Summa transaktioner med ägare – – – –828 598 –230

Utgående eget kapital 2017-02-28 318 1 1 336 1 043 191 2 889



NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017   75

Moderbolagets kassaflödesanalys

Not
2016-03-01  

–2017-02-28
2015-03-01  

–2016-02-29

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 246 –627

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
 – Finansiella intäkter och utdelning 10, 15 –283 332
 – Finansiella kostnader 11 16 68
 – Orealiserade kursvinster/-förluster – 1
 – Övriga poster 2 277
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet –19 51

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar 2 –420
Förändring av rörelseskulder 2 586
Summa förändring av rörelsekapital 4 166

Erhållna ränteintäkter 10 12 18
Kassaflöde från den löpande verksamheten –3 235

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förändring av spärrade medel 21 – 25
Förvärv av dotterbolag 15 – –3 463
Kassaflöde från investeringsverksamheten – –3 438

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Erhållen utdelning från koncernföretag 15 – 3 017
Erhållna koncernbidrag från koncernföretag 15 131 23
Betalningar av nyemitterade aktier 5 – 850
Nyemission av aktier till ledande befattningshavare 8, 22 – 1
Återbetalning av lån från koncernföretag – 1 022 –596
Kapitalanskaffningskostnader 5 – –49
Övertag fordran Cashpool 21 –481 –
Övertag skuld Cashpool 21 1 048 –
Övertagande av cashpool 21 –567 –
Upptag av lån från koncernföretag 1 963 –
Betald ränta 11 –43 –43
Utdelning –230 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 799 3 203

Årets kassaflöde 796 0

Likvida medel vid årets början 0 0
Årets kassaflöde 796 0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 21 796 0

FINANSIELLA RAPPORTER
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Noter

Företagsinformation
Bolaget är ett publikt bolag (organisationsnummer 556576-4569 med säte 
i Stockholm) där aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och tillhör seg-
mentet MidCap och sektor industri. Nobina AB utgör det övergripande 
moderbolaget i Nobina koncernen (Nobina). Huvudkontorets adress är 
Armégatan 38, 171 71 Solna.

Nobina ABs verksamhet består i att genom sina dotterbolag tillhanda-
hålla reguljär kontraktsreglerad busstrafik till kollektivtrafikmyndigheter i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utöver kontraktsreglerad busstrafik 
erbjuder Nobina även expressbusstjänster över stora delar av Sverige. 
Nobina AB är ett holdingbolag vars huvudsakliga tillgång utgörs av inves-
teringen i sina dotterbolag. Resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget respektive totalresultatrapporten och balansrapporten för 
koncernen har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 27 april 
2017. Resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget respek-
tive totalresultatrapporten och balansrapporten för koncernen blir föremål 
för fastställelse på årsstämman den 31 maj 2017, i Stockholm. Om ingen 
presenteras anges belopp i miljoner SEK (MSEK) eller annan angiven 
valuta och avser perioden 1 mars–28 februari året efter för resultat och 
kassaflödesrelaterade poster respektive den 28 februari för poster rela-
terade till finansiell ställning. 

Tillämpade regelverk
Koncernredovisningen har i likhet med föregående år upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits 
av EU och med tillämpning av RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner” samt den svenska årsredo visningslagen samt andra utta-
landen. Rekommenationen ska tillämpas av juridiska personer vars värde-
papper vid rapporteringsperiodens slut är noterade på svensk börs eller 
auktoriserad marknadsplats och specificera de regler och tillägg till IFRS 
upplysningskrav, som föranleds av bestämmelserna i årsredovisnings-
lagen. Årsredovisningen för moderbolaget är upprättad enligt årsredo-
visningslagen samt rekommendationen RFR 2 “Redovisningsregler för 
juridiska personer” och uttalanden utgivna av Rådet för finansiell rappor-
tering. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som kon-
cernen utom i de fall som anges under avsnittet ”Moderföretagets redovis-
ningsprinciper”. 

De avvikelser som förekommer föranleds av begränsningar i möjlig-
heterna att tillämpa IFRS i moderföretaget till följd av årsredovisnings-
lagen samt i vissa fall av skatte skäl. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd-
ning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs 
att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpning av företagets redo-
visnings- och fortlevnadsprinciper. Under avsnittet ”bedömningar och 
uppskattningar i de finansiella rapporterna” finns de områden som inne-
fattar en hög grad av bedömning eller sådana områden där antaganden 
och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen.

Värderingsgrunder vid upprättande av moderbolagets och 
koncernens finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, 
förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, som värderas till verkligt 
värde eller upplupet anskaffningsvärde. 

Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter, kostnader eller orealise-
rade vinster eller förluster som uppkommer från koncern interna transak-
tioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättande av 
koncernredovisningen.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till 
den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är 
valutan i de primära ekonomiska miljöer där bolagen bedriver sin verk-
samhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till 
den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 

Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultat-
räkningen. Utländska dotterbolags räkenskaper vars funktionella valuta är 
annan än SEK omräknas till balansdagens valutakurs vad gäller balans-
räkningsposter. Resultaträkningens poster omräknas till årets medelkurs.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Vid upprättande av de finansiella rapporterna måste företagsledningen och 
styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar redovisade 
tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt 
därmed sammanhängande upplysningar om eventualposter. Dessa 
bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika antaganden 
som ledningen och styrelsen bedömer vara rimliga under rådande 
omständigheter. Härigenom dragna slutsatser utgör grunden för avgö-
rande rörande redovisade värden på tillgångar och skulder, i de fall dessa 
inte utan vidare kan fastställas genom information från andra källor. Fak-
tiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden 
skulle göras eller andra förutsättningar vara för handen, med betydande 
inverkan på Nobinas resultat och ställning. Vissa antaganden om fram-
tiden och vissa uppskattningar och bedömningar per balansdagen, har 
särskild betydelse för värderingen av tillgångarna och skulderna i balans-
räkningen. Risken för förändringar av bokförda värden under nästföljande 
år, på grund av att antaganden eller uppskattningar kan behöva ändras, 
bedöms främst föreligga inom följande områden: 

Intäktsredovisning
Intäktsredovisningen baseras på gällande kontraktsvillkor. Återkom-
mande så genomförs förhandlingar om förändrade leveras- och ersätt-
ning inom vissa kontrakt. Emellanåt leder förhandlingarna till materiella 
ersättningsändringar. Så snart en nivå för ändring kan anses som säker 
baserat på aktuellt förhandlingsläge, reflekteras den i intäktsredovis-
ningen. Ofta är även retroaktiv förändring aktuell.

Nedskrivning av goodwill
Nedskrivningsbehov avseende det redovisade värdet på goodwill prövas 
årligen och i övrigt närhelst händelser indikerar att redo visat värde för en 
tillgång inte kan återvinnas. Vid bedömning av kassagenererande enheters 
återvinningsvärde för eventuellt nedskrivningsbehov av goodwill, har flera 
antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar gjorts. Prognoser 
för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av fram-
tida intäkter, som bland annat kan påverkas av framtida förändringar i gäl-
lande villkor i trafikavtalen samt rörelsekostnadsutveckling, vilka i sin tur 
grundas på historisk information, allmänna marknadsförutsättningar 
samt annan tillgänglig information. Prognoserna är upprättade utifrån 
koncernens segment och grundar sig på respektive bolags resultat före 
avskrivningar inklusive  leasingkostnader för fordon (bussar). Kassaflödes-
prognoserna nuvärdeberäknas med en skälig diskonteringsränta för kapi-
tal plus en rimlig riskpremie vid tidpunkten för värdering, se not 12. 

Övertaliga fordon (bussar)
Innan fordon anses som övertaliga görs ett flertal antaganden om fram-
tida omplaceringsalternativ. Är ett fordon övertaligt görs uppskattningar 
om framtida försäljningsvärden. Avseende fordon som ledningen bedömt 
vara övertaliga, har nedskrivning skett till verkligt värde, se not 13.

Nyttjandeperiod för fordon (bussar)
Vid bedömning om nyttjandeperioden för standardfordon (bussar) överens-
stämmer med verklig nyttjandeperiod, görs ett flertal antaganden om 
framtida förhållanden. 

Ledningen för koncernen anser att nyttjande perioden motsvarar det 
genomsnittliga kontraktet, som är åtta år med möjlighet till förlängning 
upp till sex år, det vill säga totalt 14 år. 

Skattefordran
Vid bedömning om värdering ska ske av tidigare ackumulerade under-
skottsavdrag, se not 16, har ledningen för koncernen beslutat att redovisa 
en del av koncernens nuvarande underskottsavdrag. Uppskjuten skatt har 
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beräknats med tillämpning av de skattesatser som är beslutade och som 
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller 
skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den 
omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer 
att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 
 Merparten av underskottsavdragen är hänförliga till länder med lång eller 
obegränsad nyttjandetid. Uppskjuten skattefordran avseende avdragsgilla 
temporära skillnader och outnyttjade förlustavdrag har redovisats i den 
mån de beräknas kunna utnyttjas inom överskådlig framtid och bedömts 
vara sannolika.

Avsättningar för pensioner och liknande  f  örpliktelser
De mest väsentliga antaganden som ledningen måste göra i samband 
med den försäkringstekniska beräkningen av pensionsförpliktelser och 
pensionskostnader berör diskonteringsränta, förväntad avkastning på 
 förvaltningstillgångar, förväntad löneökningstakt och framtida pensions-
ökningstakt.

Faktor diskonteringsränta avspeglar den räntenivå vid vilken pensions-
förpliktelserna skulle kunna lösas i sin helhet. Den räntesats som används 
för diskontering av pensionsförpliktelserna ska fastställas genom hänvis-
ning till den marknadsmässiga avkastningen på förstaklassiga bostads-
obligationer vid rapporteringsperiodens slut. Faktor förväntad årlig 
avkastning på förvaltningstillgångar avspeglar den förväntade genom-
snittliga avkastningen på befintliga investeringar. 

Förvaltningstillgångarna består huvudsakligen av räntebärande papper. 
Faktor förväntad årlig löneökningstakt avspeglar förväntade framtida 
löne ökningar samt sammansatt effekt av inflation och tjänste ålder. 
Bedömningen baseras på historiska uppgifter om löneökningar och på den 
förväntade framtida inflationstakten. Faktor framtida pensions ökningstakt 
bedöms utifrån de anställdas nuvarande åldersfördelning och förväntad 
personalomsättning.

Nya redovisningsprinciper
Nya och förändrade standarder 2016/2017
Nobina tillämpar från och med det andra kvartalet 2016/2017 ESMA´s nya 
riktlinjer för APM (alternativa nyckeltal). Koncernen anser nyckeltalen på 
sidan 110-111 ger värdefull och betydande information till investerare och 
bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. 
Finansiella icke-IFRS mått har begränsningar som analytiskt verktyg och 
ska inte betraktas isolerat eller som ersättning för finansiella mått som är 
framtagna i överenskommelse med IFRS. Finansiella icke-IFRS mått redo-
visas för att förbättra investerarnas utvärdering av bolagets verksamhets-
resultat och ställning. Inga övriga väsentliga nya eller förändrade stan-
darder som tillämpats 2016/2017 har haft någon väsentlig påverkan på 
Nobina koncernens finansiella ställning och resultat.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har trätt i kraft
Standarder och tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, har inte tilläm-
pats för 2016/2017 enligt följande. 
• IFRS 15 är den nya standarden för intäkts redovisning. En intäkt redovi-

sas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten. 
En kund har kontroll över en vara eller tjänst när den kan bestämma över 
användningen av denna tillgång och erhålla kvarvarande nyttan av den. 
IFRS 15 gäller från den 1 januari 2018 eller senare.

• IFRS 9 Finansiella instrument. Denna standard är en del i en fullständig 
omarbetning av den nuvarande standarden IAS 39. Standarden innebär 
en minskning av antalet värderingskategorier för finansiella tillgångar 
och innebär att huvudkategorierna redovisas till anskaffningsvärde 
(upplupet anskaffningsvärde) respektive verkligt värde via resultaträk-
ningen. Denna första del av standarden kommer att kompletteras med 
regler om nedskrivningar, säkringsredovisning och kvittning i balans-
räkningen. IFRS 9 skall tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 
1 januari 2018 eller senare. Införandet av IFRS 9 förväntas inte medföra 
några större effekter på Nobinakoncernens resultat- och balansräkning.

• IFRS 16 är den nya standarden för redovisning av leasing. Standarden 
innebär förändringar framför allt för leasetagaren. Begreppet operatio-
nell leasing försvinner och istället ska en ”right-of-use asset” och en 
 leasingskuld redovisas för merparten av leasingavtalen. IFRS 16 gäller 
från den 1 januari 2019 eller senare, men är ännu inte beslutad av EU. 

IFRS 15 har till uppgift att ersätta samtliga nuvarande regelverk, med ett 
nytt gemensamt regelverk för intäktsredovisning. Nobinakoncernen har 
fortsatt under verksamhetsåret, med att identifiera, klassificera och ana-
lysera koncernen ingående kundavtal enligt IFRS 15. Nobinakoncernen har 
under året bedrivit interna workshops med kompletterande inhyrd extern 
IFRS kompetens, för att tolka och identifiera ingångna prestationsåtagan-
den. Den största delen av Nobinakoncernens intäkter utgörs av ersätt-
ningar från kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället, som 
löper mellan 5–10 år, med option till förlängning. Merparten av tjänsterna 
som Nobina levererar i upphandlad trafik, har definierats som en serie 
integrerade tjänster som utgör den sammanlagda prestationen över tid, 
där kunden (trafikhuvudman) kan dra nytta av tjänsterna vid varje enskild 
tidsangivelse tex dag eller vecka. Rätten från trafikhuvudmannen att öka 
eller minska trafikvolymen utöver avtal basnivå, ingår i dagens trafikavtal 
och ger inte trafikhuvudmannen någon väsentlig förmån, varför samtliga 
tjänster redovisas som ett åtagande för Nobinakoncernen. Samma princip 
gäller även för intäktskorrigeringar där ”viten” utgår från Nobinakoncernen 
vid ersättning till trafikhuvudmannen vid avtalsbrott tex inställda turer 
etc. Ersättningformerna för avtalad trafik för Nobinakoncernen kan vara 
produktionsavtal och incitamentsavtal. Beskrivning av ersättningsfor-
merna ingår i dagens avtal för upphandlad trafik, medan beställningstrafik 
och övriga intäkter, inte omfattas av något juridiskt bindande avtal mellan 
parterna (underskrivet av båda parter). Överenskommelsen mellan par-
terna för beställningstrafik och övriga avtal, omfattas i dag av en accepte-
rad offert eller faktura i nära anslutning till att tjänsterna levereras av 
Nobinakoncernen. Samma gäller för passagerarintäkter (Swebus Express), 
där parternas rättigheter och skyldigheter accepteras via en genomförd 
likvidtransaktion (biljettinköp) och i nära anslutning till att tjänsten levere-
ras. Övriga intäkter för Nobinakoncernen innehåller intäkter för hyror, för-
säljning av drivmedel och underhållstjänster. IFRS 15 ställer ökade krav på 
information i årsredovisning och delårsrapporter tex ska upplysningar 
lämnas av intäkterna fördelade på kategorier etc, som visar hur typ, 
belopp, tidpunkt och osäkerheter avseende intäkterna och kassaflödes 
påverkan av ekonomiska faktorer. Nobinakoncernen har vid sin analys 
identifiera att nuvarande tillgänglig information för redovisning enligt IFRS 
15, möjliggör det ökande kravet på information till delårs- och årsredovis-
ning. Nobinakoncern har vid sin analys, kvantifierat bedömda effekter av 
IFRS 15 och funnit vissa mindre ej väsentliga klassificeringsfel , mellan 
redovisade intäkter och kostnader, som dock inte kommer att påverkar 
koncernens rapporterade operativa resultat. Nobinakoncernen avser att 
implementera IFRS 15, för räkenskapsåret som påbörjas i mars 2018 
(2018/2019), med fullständig retroaktiv tillämpning av räkenskapsåret 
2017/2018, med justeringar av samtliga perioder som presenteras. 
 Nobinakoncernen kommer under nästa verksamhetsår utvärdera den 
totala effekten av IFRS 15 på koncernens finansiella rapporter. 

Den nya IFRS 16 standarden tar bort klassificeringen av leasingavtal 
mellan operationella eller finansiella åtaganden såsom krävs enligt IAS 17. 
Enligt den nya modellen resulterar alla leasingavtal i att leasingtagaren 
ges rätten att förfoga över en tillgång vid leasingavtalets början och om 
betalningar görs över tid också erhålla finansiering. Leasingperioden defi-
nieras som den icke uppsägningsbara perioden plus förlängningsperio-
den, vilka leasetagaren med rimlig sannolikhet kan förväntas utnyttja. 
Den nya standarden har en kontrollmodell och mindre lättnads regler (ej 
väsentliga leasingavtal), när man ska fastställa vilka leasing avtal som 
omfattas enligt IFRS 16. Leasetagaren ska redovisa tillgångar och skulder 
för samtliga leasingavtal med kontraktstid längre än 12 månader och när 
det underliggande tillgången är av större värde och i resultaträkningen 
redovisa avskrivningar på leasade tillgångar och räntekostnader på 
 leasingskulder i resultaträkningen. Nobina redovisar i dag merparten 
av sina leasingavtal (bussar) enligt finansiell leasing (tillgång och skulder i 
balansräkningen) i koncernen, varmed mindre del av koncernens kvarva-
rande operationella leasingavtal (bussar), se not 7, och hyror, fastighets-
tillbehör kommer att omfattas av IFRS 16. Effekterna av IFRS 16 bedöms 
komma att påverka Nobinakoncernens balansomslutning med cirka MSEK 
2 000, vilket får en negativ effekt på koncernen soliditet, med cirka minus 
3–4 procentenheter. Effekterna på koncernens resultaträkning dvs från 
att idag redovisa operationella leasingkostnader i rörelseresultatet till att 
istället omklassificeras som avskrivning- och räntekostnader, återstår att 
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utreda vidare. Förtidstillämpning är tillåten om IFRS 15 samtidigt också 
tillämpas. För bolag verksamma inom EU kan inte IFRS 16 tillämpas förrän 
standarden är godkänd av EU och i nuläget är detta inte klart när så kommer 
att ske. Vid första tillämpning av IFRS 16 kan företag välja full retroaktiv 
tillämpning eller en variant med lättningsregler, där den tidigare bedömning 
som gjort om ett avtal är ett leasingavtal för avtal som är utestående vid 
ingången av det första år då IFRS 16 tillämpas. 

BETYDELSEFULLA REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar samtliga bolag där Nobina AB direkt eller 
indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna eller på annat sätt har det 
bestämmande inflytandet. Dotterföretag är alla företag (inklusive struktu-
rerade företag) över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Kon-
cernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig 
avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka 
avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i 
koncernredovisningen 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. Koncern-
redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvär-
vade dotterföretags tillgångar och skulder, redovisas till verkliga värden 
enligt en förvärvsanalys, upprättad per förvärvsdagen. Överstiger anskaff-
ningsvärdet för aktier i dotterföretag och eventuellt innehav utan bestäm-
mande inflytande (minoritetsintresse) det verkliga värdet av företagets 
identifierbara nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av 
koncernmässig goodwill, vilken nedskrivningsprövas enligt ”Impairment 
test”. För varje förvärv väljs om innehav utan bestämmande inflytande ska 
värderas till verkligt värde eller till den proportionella andelen av den för-
värvade rörelsens netto tillgångar. Alla förvärvsrelaterade kostnader kost-
nadsförs. Endast resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten ingår i 
 koncernens eget kapital. Resultat från företag som förvärvats under året 
inkluderas i koncernens redovisning från och med förvärvstidpunkten. 
Företag som avyttras under året ingår i koncernens resultaträkning med 
intäkter och kostnader för perioden fram till avyttrings tidpunkten.

Segmentsrapportering
Nobina bedriver kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället i 
stora delar av Sverige samt i storstadsområdena i Danmark, Norge och 
Finland samt Expresstrafik (Swebus Express) mellan utvalda städer. Den 
största delen av Nobinakoncernen intäkter kommer från kontrakt med kol-
lektivtrafikmyndigheter som representerar de olika länen. I nästan samt-
liga fall erhåller kollektivtrafikmyndigheterna biljettintäkterna och kon-
traktsbolagen får en fast ersättning som betalning för de kontrakterade 
tjänsterna. 

Swebus Express (Swebus) trafikerar vissa bestämda sträckor över hela 
Sverige. Intäkter erhålls från biljettförsäljning till passagerarna. Vissa av 
bolagen bedriver också beställningstrafik, främst genom att använda for-
don och personal under tid då dessa inte är uppbundna av de ordinarie tra-
fikuppdragen.

Koncernens verksamhet rapporteras och styrs på ett sätt som överens-
stämmer med den interna rapportering, se not 2, som lämnas till verkstäl-
lande direktör. Redovisningsprinciperna för de rapporterande segmenten 
är desamma som de som används i koncernredovisningen. Nobina utvär-
derar verksamheten i respektive segment baserat på rörelseresultatet för 
varje rapporterande rörelsegren och redovisar normalt sett försäljning 
och överföringar mellan rörelsegrenarna som om de vore till tredje part, 
det vill säga värderade till marknadspris. 

Centrala funktioner
Kostnader för koncerngemensamma stödfunktioner såsom IT, systemför-
valtning och juridiktjänster etc, fördelas till rörelsegrenar och länder efter 
utnyttjandegrad. Allmänna administrationskostnader från Nobina AB 
(huvudkontor) och andra kostnader som uppkommit på central nivå och 
som är hänförliga till hela företaget, ingår ej i segmentgrenarnas resultat 
inklusive föregående års jämförelsestörande poster för börsnoteringar, se 
not 5. Huvudkontoret består av övergripande ledning av koncernen, finan-
siell administration, kontroller och analyser och icke rörelsedrivande 
bolag. De operativa tillgångar som ingår i respektive segment innefattar 

alla rörelsetillgångar som används i verksamheterna, huvudsakligen 
Goodwill, immateriella tillgångar, materiella tillgångar, finansiella leasing-
tillgångar (bussar), lager och kundfordringar. Merparten av tillgångarna är 
direkt hänförliga till respektive rörelsegren. De operativa skulder som 
ingår i respektive rörelsegren innefattar alla rörelseskulder som används, 
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt finansiella leasing-
skulder (bussar) som respektive segment nyttjar. Merparten av skulderna 
är direkt hänförliga till respektive rörelsegren. Beräknad uppskjuten skatt, 
externa och interna lån, ingår ej i verksam heternas sysselsatta kapital.

Intäktsredovisning
Den största delen av Nobinas intäkter utgörs av ersättning från tidtabells-
lagd busstrafik hänförliga till trafikhuvumannaavtal som löper på fem till 
tio år, med option till förlängning. Värdet av optionsföräningen ger inte tra-
fikhuvudmannen eller bolaget någon speciell förmån, varför värdering av 
optionsvärdet inte värderas i det totala kontraktsvärdet. Ett utnyttjande av 
en optionsförlängning, är att betraktas som ett nytt trafikavtal i befintlig 
struktur. För samtliga intäktsflöden, oavsett betalningsströmmarna i kon-
traktets drift, redovisar Nobina intäkterna när tjänsterna utförs och kan 
värderas till det verkliga värdet av vad som kommer att erhållas eller har 
erhållits. I avtalen mellan operatör och trafikhuvudman, återfinns parter-
nas kommersiella villkor, tex vem som ansvarar för drift av trafik, driftstör-
ningar, minskad eller utökad trafikvolym, optionsförlängning etc. Merpar-
ten av tjänsterna som Nobinakoncernen levererar i upphandlad trafik, är 
att betrakta som en serie integrerade tjänster som utgör den samman-
lagda prestationen över tid, där kunden kan dra nytta av tjänsterna vid 
varje enskild tidsangivelse tex dag. Rätten för trafikhuvudmannen att öka 
eller minska trafikvolymen utöver basvolym, ingår i trafikavtalet och ger 
inte trafikhuvudmannen någon väsentlig förmån, varför samtliga intäkter 
redovisas som ett åtagande för operatören. 

Produktionsavtal
Merparten av trafikhuvudmannaavtalen är så kallade produktionsavtal, 
där ersättningen är helt baserad på antalet kilometrar eller timmar som 
körs och är helt oberoende av antalet passagerare. Ersättningarnas storlek 
är ofta knutna till vissa kostnadsindex för att kompensera trafikföretagen 
för kostnadsökningar under kontraktens löptid. Ersättningarna justeras 
under kontraktstiden utifrån förändringar i dessa index. Nobina justerar 
sina intäkter under kontraktsperioden enligt de överenskomna index-
justeringarna. 

Incitamentsavtal
Nobinas trafikavtal kan också vara konstruerade så att hela eller delar av 
ersättningarna är baserade på antalet passagerare, så  kallade incitaments-
avtal. Intäkterna för dessa kontrakt redovisas på den dagen passageraren 
reser med Nobina. Ersättning från biljettförsäljning tillfaller inte Nobina, 
utan vidare befordras direkt till uppdragsgivarna. 

Rörliga delar
Nobinakoncernes trafikavtal omfattar i vissa fall, även en rörliga del för 
beräknad och erhållen kvalitets- och prestationsersättning för utförd 
 trafikproduktion. Beräkning sker efter det mest sannolika utfallsbeloppet 
vid avstämning mellan Nobinakoncernen och trafikhuvudmannen. 

Beställningstrafik
Nobina bedriver utöver kontrakterad kollektivtrafik även avtalad behovs-
styrd trafik, som vi kallar beställningstrafik. Denna trafik är ett komplement 
till Nobinas övriga verksamhet. Utgångspunkten är att i de flesta av Nobinas 
trafikavtal är att det finns ett utrymme att använda trafikavtalets fordon 
fritt inom vissa begränsningar för kommersiell trafik, där intäkterna kommer 
från en uppdragsgivare som antingen är en privatperson eller företag. 
Beställningstrafik är inte en del av det kontrakterade kollektivtrafikavtalet. 
Intäkterna redovisas den dagen när Nobina utför trafikuppdraget. 

Swebus Expresstrafik 
Intäkter från trafik från Swebus Express hänförs till biljettintäkter från 
passagerarna. Intäkterna redovisas den dagen då passageraren reser 
med Nobina.
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Övriga intäkter
Intäkter i form av hyror, försäljning av drivmedel och underhållstjänster 
redovisas när varorna levereras och tjänsterna utförs. I de fall intäkter 
erhålls genom korttidsuthyrning av bussar fördelas intäkterna jämt över 
perioden. 

Kostnader
Koncernens rörelsekostnader avser huvudsakligen drivmedel, däck, ope-
rationella leasingkostnader för fordon, personalkostnader, vilket inklude-
rar löner, sociala kostnader, pensioner, kostnader för inhyrda bussförare, 
samt avskrivningskostnader för finansiellt leasade fordon och ägda fordon. 

Utvecklingskostnader
Nobina bedriver ingen forskningsutveckling som resulterar i några 
väsentliga immaterialla tillgångar. Viss utvecklingsverksamhet före-
kommer dock, som inte resulterat i några materiella kostnader. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster inkluderar transaktionskostnader för börsintro-
duktion, kostnader för incitamentsprogram och kostnader för återlösen av 
obligationslån som genomfördes under verksamhetsåret 2015/2016. 

Leasing
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell lea-
sing eller operationell leasing. Huvuddelen av Nobinas leasing är klassifi-
cerad som finansiell leasing, se not 7. Vid finansiell leasing överförs de 
huvudsakliga ekonomiska riskerna och fördelarna till leasetagaren. Om 
detta inte är fallet betraktas avtalet som operationell leasing. Finansiell 
leasing redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen och motsva-
rande leasingåtagande redovisas som skuld. Tillgången och skulden vid 
leasingavtalets ingång beräknas som det lägsta av verkligt värde och 
nuvärdet av framtida leasingbetalningar. Tillgångar enligt finansiella 
 leasingavtal skrivs av över beräknad nyttjandetid enligt samma grunder 
som för liknande anläggningsgrupper. Nyttjandeperioderna följer inte 
 leasingavtalens betalningstider, då bolaget anser sig ha nytta av det lea-
sade fordonet längre än det finansiella åtagandet. Betalningen av leasing-
avgifterna delas upp i finansiella kostnader och amortering av skulden på 
ett sådant sätt att en genomsnittlig räntesats uppnås på den redovisade 
skulden. I resultat räkningen redovisas leasingkostnaderna som avskriv-
ningar och räntekostnader. 

Vid operationell leasing redovisas inga tillgångar eller skulder i balans-
räkningen. I resultaträkningen redovisas leasingkostnaderna linjärt över 
kontraktets löptid.

Avskrivningar
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar baseras 
på historiska anskaffningsvärden och bedömda nyttjandeperioder för olika 
grupper av anläggnings tillgångar. Avskrivning sker linjärt över nyttjande-
perioden till ett bedömt restvärde. Avseende under året anskaffade till-
gångar beräknas avskrivningarna från anskaffningstidpunkten.

Aktuella nyttjandeperioder
Övriga immateriella tillgångar 
Programvaru utveckling max 3 år

Datorer 3 år

Kontorsmaskiner och möbler 5 år

Fordon 
Standard bussar 14 år
Långväga bussar 10 år
 Specialbussar Individuell värdering

Ombyggnad i hyrda lokaler 5 år, dock maximalt 
kontraktstidens längd

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel, 
fonderade pensionsmedel och fordringar, räntekostnader på lån, ränte-
kostnader på finansiellt leasade fordon, räntedelen i pensionsåtaganden 
samt realiserade och orealiserade vinster och förluster hänförliga till 
finansieringen. Ränteintäkter och räntekostnader resultatförs i den period 
de uppstår.

Inkomstskatter
Koncernens skatter utgörs av aktuell skatt samt uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas i resultaträkningen, såvida inte den underliggande 
transaktionen redovisas direkt mot eget kapital eller övrigt totalresultat. 
I sådana fall redovisas även den tillhörande skatteeffekten direkt mot eget 
kapital eller i övrigt totalresultat. Aktuell skatt beräknas på det skatte-
pliktiga resultatet för året. Uppskjuten skatt beräknas utifrån temporära 
skillnader mellan redovisade värden och skattemässiga värden på till-
gångar och skulder samt skatt på koncernens skattemässiga underskott. 
Uppskjuten skatt beräknas enligt gällande skattesats för respektive land. 
Uppskjuten skattefordran redovisas endast i den utsträckning det är 
 sannolikt att denna kan utnyttjas mot framtida beskattningsbara vinster. 
Skattelagstiftningen i Sverige och Finland medger avsättning till särskilda 
reserver och fonder, vilka utgör temporära skillnader. Härigenom kan före-
tagen inom vissa gränser disponera och kvarhålla redovisade vinster i 
rörelsen utan att de omedelbart beskattas. De obeskattade reserverna blir 
föremål för beskattning först då de upplöses. Under de år då verksamheten 
går med förlust kan dock de obeskattade reserverna tas i anspråk för att 
täcka förlusten utan att någon beskattning blir aktuell. I koncernens 
balansräkning redovisas de enskilda bolagens obeskattade reserver upp-
delade på eget kapital och uppskjuten skatteskuld. I resultaträkningen 
redovisas som uppskjuten skatt bland annat den skatt som är hänförlig till 
årets förändring av obeskattade reserver. Uppskjutna skattefordringar och 
skatteskulder nettoredovisas då det föreligger en legal rätt att kvitta aktu-
ella skattefordringar mot aktuella skatteskulder och de uppskjutna skatterna 
avser samma skattesubjekt och samma skattemyndighet.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Goodwill 
Goodwill värderas efter det första redovisningstillfället, till anskaffnings-
värde efter avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill 
skrivs inte av, men  testas årligen och oftare om det finns indikationer på 
värdenedgång. Nedskrivningar återförs inte. I syfte att kunna pröva ned-
skrivningsbehovet allokeras goodwill, till koncernens kassagenererade 
enheter, som sammanfaller med de som används i segmentsredovis-
ningen. Återvinningsbart belopp fastställs baserat på beräkningar av 
 nyttjandevärde. Återvinningsvärdet är det högsta av nyttjandevärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Beräkningarna utgår från en intern bedömning 
av de närmaste fem åren med olika tillväxttakter per segmentsområde. 
Förväntande framtida kassaflöden enligt dessa bedömningar utgör grun-
den för beräkningen. Härvid har rörelsekapitalförändringar och investe-
ringsbehov beaktats. Om en sådan analys indikerar att redovisat värde är 
högre än återvinningsvärdet, vilket är det högsta av verkligt värde och 
nyttjandevärdet, görs en nedskrivning mellan skillnaden mellan goodwill-
värdets redovisade värde och återvinningsvärdet. Nyttjandevärde mäts som 
av tillgången genererade förväntade framtida diskonterade kassaflöden.

Övriga immateriella och materiella  anläggningstillgångar
Övriga immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset samt kostnader som är 
direkt hänförbara till tillgången för att få den på plats och i skick för att 
kunna nyttjas. Från inköpspriset dras eventuella rabatter och bonusar av 
från anskaffningsvärdet. Övriga immateriella anläggningstillgångar består 
till huvuddelen av externt balanserade utvecklingskostnader, huvudsakli-
gen mjukvara. Egenutvecklad programvara och underhåll av programvara 
kostnadsförs när de uppstår. En materiell tillgång redovisas som tillgång 
när anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det på 
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basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska 
nyttan som är förknippad med innehavet kommer till företagets del. Tid-
punkten när en materiell anläggningstillgång redovisas är vid leverans-
tidpunkten, angiven på fakturan eller följesedel. Bokförda värden på 
anläggningstillgångar prövas löpande för att fastställa eventuella ned-
skrivningsbehov. Om det vid bokslutstidpunkten föreligger en indikation 
på att en anläggningstillgång minskat i värde sker en beräkning av till-
gångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Nettoförsäljnings-
värdet utgörs av det pris som beräknas kunna uppnås vid försäljning av 
tillgången med avdrag för försäljningskostnader. Nedskrivningsbehov 
anses föreligga för anläggningstillgångar om nuvärdet av framtida kassa-
flödet från dessa tillgångar understiger deras bokförda värde. Nedskriv-
ningsbeloppet utgörs av skillnaden mellan det högsta av nyttjandevärdet 
eller nettoförsäljningsvärdet och bokfört värde. För anläggningstillgångar 
som skall avyttras beräknas eventuellt nedskrivningsbelopp som skillnaden 
mellan beräknad försäljningsintäkt med avdrag för därmed sammanhäng-
ande kostnader och tillgångens bokförda värde.

Lager
I lager ingår reservdelar som inköpts huvudsakligen för reparation av egna 
eller förhyrda bussar samt lagerförd bränsle. Lagret värderas till det lägsta 
av anskaffningsvärdet enligt först in/först ut-metoden respektive verkligt 
värde. Erforderliga reserveringar sker för inkurans dels genom individuell 
värdering, dels genom kollektiv värdering. 

Finansiella tillgångar och skulder och andra finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsva-
rande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader 
för alla finansiella instrument förutom de som tillhör kategorin finansiella 
tillgångar som redovisas till verkligt värde över resultaträkningen. Redo-
visning sker därefter beroende av hur de har klassificerats enligt nedan.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar 
tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när mot-
parten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även 
om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura 
mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i 
avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Det-
samma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Vid varje rapport-
tillfälle utvärderas om det finns objektiva indikationer på att en finansiell 
tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning. 
Koncernen har inte tillämpat någon säkringsredovisning för räkenskaps-
åren 2016/2017 och 2015/2016.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till  
verkligt värde via resultaträkningen
Tillgångar och skulder i denna kategori består av derivat som löpande 
 värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultat-
räkningen. Verkliga värden har baserats på priser noterade på en aktiv 
marknad, vilket motsvarar nivå 1 enligt IFRS. 

Gränsdragning mellan kortfristiga och långfristiga poster.
Finansiella tillgångar och skulder med förfallotidpunkt mer än ett år efter 
rapportperiodens slut redovisas som långfristiga. Övriga finansiella till-
gångar och skulder redovisas som kortfristiga. Finansiella tillgångar och 
skulder tas bort från balansrapporten med tillämpning av likviddags redo-
visning. 

Lånefordringar och kundfordringar
Fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för 
osäkra fordringar som bedömts individuellt. Då fordrans förväntade löptid 
är kort, redovisas värdet till nominellt belopp utan diskontering. Nedskriv-
ningar av fordringar redovisas i rörelsens kostnader. 

Spärrade bankmedel
Spärrade bankmedel består föregående år av deposition för Swebus 
Express ABs åtaganden under resegarantilagen samt Nobina Sverige ABs 
åtagande gällande elinköp. 

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodo-
havanden hos banker. I balansräkningen redovisas utnyttjad checkräknings-
kredit i posten kortfristiga räntebärande skulder. Nobina AB har under året 
övertagit koncernens cashpool från dotterbolaget Nobina Europe AB. 
Fordringar och skulder inom koncernens cashpool, redovisas som kort-
fristiga fordringar- och skulder med Nobina AB. 

Andra finansiella skulder
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att de 
initialt redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. 
Avgifter som betalas för långfristig upplåning, kostnadsförs över lånets 
löptid.

Efter anskaffningstidpunkten värderas skulderna till upplupet anskaff-
ningsvärde enligt effektivräntemetoden. Leverantörsskulder klassificeras 
i kategorin andra finansiella skulder. Leverantörsskulder har kort förväntad 
löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Eventuellt nedskrivningsbehov på finansiella tillgångar tillhörande katego-
rierna som hålls till förfall och lånefordringar och kundfordringar vilka 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde, beräknas som nuvärdet av 
framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då 
tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kortare löptid än 
ett år diskonteras inte. Nedskrivningar av investeringar som hålls till förfall 
och lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt 
kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen 
gjordes.

Övriga avsättningar och avsättningar för pensioner  
och eventualposter
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig 
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och 
där det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas 
för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras. Där effekten av tidpunkten för betalning är väsentlig, beräknas 
avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet 
till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedöm-
ningar av pengars värde.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning redovisas om koncernen beslutat om en större verksam-
hetsförändring där företaget är bevisligen förpliktad att avsluta flera 
anställningar, före den normala tidpunkten. I de fall företaget säger upp 
personal upprättas en detaljerad plan som minst innehåller arbetsplats 
och ersättningar för varje person och tiden för planens genomförande.

Förlustkontrakt
En stor andel av intäkterna hänförs till kontrakt med kollektivtrafikmyn-
digheter där kontrakten löper mellan fem och åtta år. Kontraktsvillkoren 
stipulerar vanligen att intäkterna ska räknas upp enligt fastställda index, 
antingen konsumentprisindex eller olika producentprisindex. På grund av 
förändrade förhållanden och beroende på att kostnaderna ökar mer än 
intäkterna kan kontrakten bli ett förlustkontrakt, vilket de är när de åter-
stående kontrakterade intäkterna inte är tillräckliga för att täcka kostna-
derna hänförliga till kontrakten för att fullgöra kontraktsåtagandet. En 
avsättning för framtida förluster görs då i den period ledningen identifierat 
kontraktet som ett förlustkontrakt. Förlusten beräknas genom att inklu-
dera direkta och indirekta kostnader hänförliga till kontraktet inklusive 
avskrivningar på bussar som utnyttjas för att fullgöra åtagandet. Avsätt-
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ningen görs på trafikhuvudmannanivå i de fall det finns en naturlig kopp-
ling mellan de olika kontrakten. I ett anbudsförfarande kan anbud läggas 
på flera kontrakt, där vissa är lönsamma och andra förlustbringande men 
affären som sådan ger ett överskott.

Åtagande mot tredje part
Avsättning sker för skador inträffade på eget fordon, som ej uppfyller trafik-
säkerhetskrav eller kontraktskrav, samt mot tredje part. Avsättningen ska 
täcka framtida åtaganden mot tredje part. 

Miljöåtaganden
Avsättning sker för inträffade och beräknade miljöåtaganden på förhyrd 
mark och markanläggning som nyttjats eller nyttjas inom verksamheten.

Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och 
redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

Pensioner
I koncernen finns både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensions-
planer. Pensionsskulderna avser förmånsbestämda pensioner och beräk-
nas årligen i koncernen enligt IAS 19 med hjälp av en oberoende aktuarie. I 
avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Nobina en fastställd avgift enligt 
plan och har inga förpliktelser att betala ytterligare avgifter efter avslutad 
anställning. I förmånsbestämda pensionsplaner för Nobina Europe AB, 
utgår ersättning till före detta anställda baserat på lön vid pensioneringen 
och antal tjänsteår. Koncernen bär risken för att de utfästa ersättningarna 
utbetalas. 

Den svenska verksamhetens pensionsåtaganden omfattas av en för-
månsbestämd pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare. Planen är 
försäkrad i det ömsesidiga försäkringsbolaget Alecta. Tillgång till tillräck-
lig information som gör det möjligt att redovisa koncernens proportionella 
andel av den förmånsbestämda förpliktelsen och av de förvaltningstill-
gångar och kostnader som är förbundna med planen saknas. Därför redo-
visas planen som en avgiftsbestämd plan vilket innebär att erlagda premier 
redovisas som en personalkostnad. I den svenska verksamheten finns även 
en förmånsbestämd pensionsplan som är fonderad. Alectas konsolide-
ringsgrad uppgår per den 31 december 2016 till 148 procent (153 procent). 
Koncernens förpliktelser avseende övriga förmånsbestämda pensions-
planer beräknas separat för varje plan enligt den så kallade Projected Unit 
Credit Method. Den innebär att förpliktelsen beräknas som nuvärdet av de 
beräknade framtida pensionsutbetalningarna. Den på så sätt beräknade 
förpliktelsen jämförs med verkligt värde på förvaltningstillgångar som 
tryggar utfästelsen. Skillnadsbeloppet redovisas som skuld/tillgång med 
beaktande av periodisering av aktuariella vinster och förluster. Beräk-
ningen av de framtida utbetalningarna baseras på aktuariella antaganden 
om bland annat livslängd, framtida lönehöjningar, personalomsättning 
och andra faktorer som har betydelse för valet av diskonteringsränta. Net-
tovärdet av avkastningen på tillgångar och räntekostnader för pensions-
skulder redovisas i finansiella intäkter eller kostnader. Löneskatt hänförlig 
till aktuariella vinster och förluster vägs in i beräkningen av aktuariella vin-
ster och förluster. 

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som 
härrör från en inträffad händelse och vars förekomst träffas endast av en 
eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som 
inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas. 

Vinst per aktie
Vinst per aktie före utspädning beräknas genom att nettovinst hänförlig till 
moderbolagets aktieägare divideras med genomsnittligt antal utestående 
aktier. Vinst per aktie efter utspädning beräknas genom att nettovinst 
hänförlig till moderbolagets aktieägare divideras i tillämpliga fall justerat 
med summan av det genomsnittliga antal stamaktier om potentiella stam-
aktier som kan ge upphov till utspädningseffekt.

Eget kapital hänförliga till  moderbolagets ägare
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare indelas i aktiekapital, övrigt 
tillskjutet kapital, omräkningsdifferenser och balanserade förlustmedel. 
Som aktiekapital upptas det legala registrerade aktiekapitalet i Nobina AB. 
Övrigt tillskjutet kapital omfattar tillskott som gjorts av aktieägare i form 
av överkurs vid nyemission. Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagen och fastställs av bolagsstämman.

Kassaflöde
Kassaflödesanalysen har upprättats med utgångspunkt från resultaträk-
ningen och övriga förändringar mellan ingående och utgående balanser i 
balansräkningen med hänsyn tagen till omräkningsdifferenser. Kassaflödet 
upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.  Likvida medel i kassa-
flödesanalysen innefattar handkassor, förarkassor, bankmedel exklusive 
spärrade medel. Poster som inte påverkar kassaflödet utgörs av avsätt-
ningar, avskrivningar och orealiserade valutakurs differenser, eftersom de 
inte är kassamässiga poster. Realiserade vinster och förluster i samband 
med försäljning av tillgångar redovisas separat då kassaeffekten av avytt-
ring av anläggningstillgångar rapporteras under kassaflödet från investe-
ringsverksamheten. Utbetalda räntor, t ex räntedelen på finansiellt leasade 
fordon och extern kort- och långfristig belåning, redovisas under poster 
från finansieringsverksamheten, medan erhållna ränteintäkter redovisas 
i kassaflödet från den löpande verksamheten. 

Moderbolagets redovisningsprinciper
De finansiella rapporterna för moderbolaget Nobina AB har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen, övrig svensk lagstiftning samt 
rekommendationen RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. De avvi-
kelser som förekommer mellan moderbolaget och koncernens principer 
föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moder-
bolaget till följd av årsredovisningslagen samt i vissa fall skatteskäl. 

Koncernbidrag för juridiska personer
Koncernbidrag som Nobina AB erhåller från dotterföretag redovisas enligt 
RFR2 och IAS 27 som en finansiell intäkt och koncern bidrag som Nobina 
AB lämnar till dotterföretag redovisas mot andelar i dotterföretag, det vill 
säga i likhet med aktieägartillskott. Ett lämnat eller erhållet koncernbidrag 
från annat bolag inom samma koncern, är i grunden ett sätt att reducera 
koncernens beskattningsbara inkomster. Ibland kan också ett koncern-
bidrag jämställas med en form av kapitalöverföring mellan företag inom 
samma koncern, beroende på dess syfte. 

Aktier i dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärde-
metoden. All utdelning från dotterbolag redovisas i moderbolagets resultat-
räkning. Under särskilda omständigheter kan en sådan utdelning utgöra 
en indikation på att aktievärdet har sjunkit och att en nedskrivningspröv-
ning därför ska utföras.

Pensioner
Pensionsförpliktelser värderas enligt Tryggandelagen.
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NOT 2 NOBINAS RÖRELSESEGMENT

2016/2017
Nobina 

 Sverige
Nobina 

 Danmark
Nobina 

Norge
Nobina 
 Finland Swebus1)

Centrala 
 funktioner samt 

övriga poster2)

Elimi nering 
inom 

 koncernen Totalt

Intäkter 6 058 535 974 1 044 274 16 –43 8 858
Rörelseresultat 412 19 20 73 3 –33 – 494
EBIT (%) 6,8 3,6 2,0 7,0 0,1 – – 5,6
Finansnetto –96 –7 –27 –18 –2 11 – –139
Inkomstskatt 1 – – –2 – 164 – 163
Årets resultat 316 12 –7 55 0 142 – 518
EBT (%) 5,2 2,2 –0,7 5,3 – – – 5,8
Varav operationella leasingkostnader –41 –7 – –1 –5 – – –54
Av- och nedskrivningar –440 –31 –69 –72 –10 –31 – –653
Varav avskrivning av finansiella 
 leasingtillgångar –415 –5 –60 –67 –6 – – –553
EBITDAR (%) 14,7 10,7 9,1 13,9 6,6 – – 13,7
Totala tillgångar 4 599 334 897 859 116 1 152 – 7 957
Varav immateriella tillgångar,  goodwill 383 0 129 29 45 – – 586
Varav finansiella leasingtillgångar 3 520 29 511 664 55 – – 4 779
Årets investeringar i materiella  
och finansiella tillgångar 594 66 10 168 – 6 – 844
Totala skulder 4 356 303 771 784 93 229 – 6 536
Varav finansiella skulder 3 158 225 508 565 55 – –  4 511
Medeltalet anställda 8 869 697 1 219 1 244 325 141 – 12 495
Antal anställda omräknat till heltidstjänster 6 108 539 935 1 021 158 128 – 8 889

2015/2016
Nobina 

 Sverige
Nobina 

 Danmark
Nobina 

Norge
Nobina 
 Finland Swebus1)

Centrala 
 funktioner samt 

övriga poster2)

Elimi nering 
inom 

 koncernen Totalt

Intäkter 5 675 511 925 952 283 10 –39 8 317
Rörelseresultat 392 8 20 69 7 –238 – 258
EBIT (%) 6,9 1,6 2,1 7,3 2,4 – – 3,1
Finansnetto –99 –8 –29 –18 –3 –99 – –256
Inkomstskatt – – – – – 2 – 2
Årets resultat 293 0 –9 51 5 –336 – 4
EBT (%) 5,2 0 –0,9 5,4 1,8 – – 0,0
Varav operationella leasingkostnader –54 –3 – –1 – – – –58
Av- och nedskrivningar –400 –29 –66 –61 –14 –36 – –606
Varav avskrivning av finansiella 
 leasingtillgångar –376 –8 –61 –55 –12 – – –512
EBITDAR (%) 15,5 9,3 9,9 15,1 8,0 – – 11,3
Totala tillgångar 4 757 317 884 744 88 868 – 7 658
Varav immateriella tillgångar,  goodwill 383 – 117 29 45 – – 574
Varav finansiella leasingtillgångar 3 731 75 523 558 30 – – 4 917
Årets investeringar i materiella  
och finansiella tillgångar 1 321 17 177 143 1 12 – 1 671
Totala skulder 4 535 300 781 674 75 183 – 6 548
Varav finansiella leasingskulder 3 398 67 470 479 37 – – 4 451
Medeltalet anställda 8 484 638 1 194 1 142 169 120 – 11 747
Antal anställda omräknat till  heltidstjänster 5 805 508 901 966 161 120 – 8 461

 1) Merparten av Swebus verksamhet hänförs till Sverige
2)  Centrala funktioner består av Nobinas centrala administration, koncernens finansiella nettoresultat samt koncernens inkomsskatter.
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NOT 3 NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen inkluderar övriga rörelseintäkter, som främst innefattar 
intäkter från uthyrning, försäljning av bränsle och diesel samt intäkter 
från verkstadstjänster till externa kunder. Försäljning till två (två) större 
kunder i segmentet Nobina Sverige representerar 34 procent (33 procent) 

av Nobinas omsättning och i segmentet Nobina Finland representera en 
(en) större kund 11  procent (11 procent) av Nobinas omsättning.

Koncernen Moderbolaget
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Intäkter Regional och Interregional trafik 8 851 8 312 – –
Uthyrning, verkstadstjänster och dieselförsäljning 7 5 – –
Försäljning till koncernföretag – – 44 39
Summa nettoomsättning 8 858 8 317 44 39

NOT 4 RÖRELSENS KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Drivmedel 1 072 1 090 – –
Reservdelar 203 204 – –
Däck och andra förnödenheter 362 410 – –
Summa drivmedel och andra förnödenheter 1 637 1 704 – –

Leasingkostnader 53 58 – –
Övriga externa kostnader 1 351 1 115 22 145
Summa övriga kostnader 1 404 1 173 22 145

Lönekostnader 3 469 3 435 24 89
Arbetsgivaravgifter 805 802 7 26
Pensionskostnader 282 262 10 5
Övriga personalkostnader 100 62 2 –
Summa personalkostnader 4 656 4 561 43 120

NOT 5 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

Koncernen Moderbolaget

Jämförelsestörande poster i årets resultat
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Transaktioner i samband med börsintroduktion – 32 – 32
Summa jämförelsestörande poster i övriga externa kostnader – 32 – 32

Incitamentsprogram
Lönekostnader – 134 – 134
Arbetsgivaravgifter – 38 – 38
Summa jämförelsestörande poster i personalkostnader – 172 – 172

Summa jämförelsestörande poster i rörelseresultat – 204 – 204

Finansnetto
Kostnader för förtida lösen av obligationer – 79 – –
Kostnader för tidigare periodiserade finansiella kostnader – 14 – –
Summa jämförelsestörande poster i finansnetto – 93 – –

Summa jämförelsestörande poster i årets resultat före skatt – 297 – 204
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Koncernen Moderbolaget

Jämförelsestörande poster i årets kassaflöde
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Transaktioner i samband med börsintroduktion – –32 – –32
Lönekostnader – –134 – –134
Arbetsgivareavgifter – –38 – –38
Summa jämförelsestörande poster i kassaflöde från den löpande 
 verksamheten före förändring av rörelsekapital – –204 – –204

Betalningar av nyemitterade aktier – 850 – 850
Kapitalanskaffningskostnader – –49 – –49
Återbetalning av obligationer – –550 – –
Premie för förtida lösen av obligationslånen – –79 – –
Summa jämförelsestörande poster från kassaflöde från finansverksamhet – 172 – 801

Summa jämförelsestörande poster i årets kassaflöde – –32 – 597

NOT 6 ERSÄTTNING TILL REVISORER

Koncernen Moderbolaget

Arvode och kostnadsersättning för revision, TSEK
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

PwC
Revisionsuppdrag 2 791 2 480 803 745
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag.
(Avser till största delen arvode för utfört arbete relaterat till börsnotering  
samt granskning av prospekt) – 3 279 – 3 222
Skatterådgivning – – – –
Övriga tjänster 70 186 – –
Summa 2 861 5 945 803 3 967

NOT 7 LEASING

Finansiella leasingavtal bussar
Koncernen

Finansiella leasingtillgångar 2017-02-28 2016-02-29

Anskaffningsvärde
Ingående balans 7 350 6 099
Årets nyteckning 554 1 478
Årets försäljning –620 –127
Kursdifferens 108 –100
Utgående anskaffningsvärde 7 392 7 350

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade 
 avskrivningar –2 433 –2 031
Årets avskrivningar –553 –512
Årets försäljning 409 81
Kursdifferens –36 29
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar – 2 613 –2 433

Planenligt restvärde 4 779 4 917

Koncernen har under året ingått finansiella leasingkontrakt värda 554 
(1 478) MSEK, via dotterbolaget Nobina Fleet AB. Tillgångar som innehas 

som finansiella leasingkontrakt skrivs av enligt samma avskrivningsregler 
som ägda tillgångar. Grunden för hur bolagets avgifter fastställs baseras 
på leasingkontraktens villkor. Leasingkostnaderna baseras normalt på 
antingen en rak amortering eller en annuitetsbetalning med variabel 
amortering över tiden. Andelen rak amortering uppgår till cirka 46 procent. 
Nobinas standardkontrakt har en löptid över 10 år till 10 procent restvärde. 
Räntekostnaden beräknas som kontraktsräntan på vid varje tillfälle ute-
stående skuld. Kontraktsräntan utgörs normalt av en rörlig räntebas till 
exempel STIBOR, med tillägg av en fast marginal. Nobina ansvarar för 
kvarstående restvärde vid avtalens slut. Någon väsentlig vidareuthyrning 
av leasade bussar har ej skett under verksamhetsåret.

Koncernen
Finansiella leasingtillgångar  
per segment 2017-02-28 2016-02-29

Nobina Sverige 3 520 3 731
Nobina Danmark 29 75
Nobina Norge 511 523
Nobina Finland 664 558
Swebus 55 30
Summa Finansiella leasing-
tillgångar 4 779 4 917

Not 5 forts.
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Koncernen
Finansiella leasingskulder  
per segment 2017-02-28 2016-02-29

Nobina Sverige 3 152 3 398
Nobina Danmark 20 67
Nobina Norge 439 470
Nobina Finland 565 479
Swebus 55 37
Summa Finansiella leasing skulder 4 231 4 451

Koncernen
Finansiella leasingavgifter  
per segment

2016-03-01 
–2017-02-28

2015-03-01 
–2016-02-29

Nobina Sverige 582 543
Nobina Danmark 6 13
Nobina Norge 95 99
Nobina Finland 100 85
Swebus 12 19
Summa Finansiella leasing avgifter 795 759

Koncernen
Avskrivning av finansiella leasing-
tillgångar per segment

2016-03-01 
–2017-02-28

2015-03-01 
–2016-02-29

Nobina Sverige 415 376
Nobina Danmark 5 8
Nobina Norge 60 61
Nobina Finland 67 55
Swebus 6 12
Summa Avskrivning av  
finansiella  leasingtillgångar 553 512

Koncernen
Räntekostnader för finansiella 
 leasing skulder per segment

2016-03-01 
–2017-02-28

2015-03-01 
–2016-02-29

Nobina Sverige 89 88
Nobina Danmark 1 2
Nobina Norge 21 24
Nobina Finland 15 15
Swebus 2 2
Summa Räntekostnader för 
 finansiella leasingskulder 128 131

Fördelning av framtida minimileaseavgifter avseende finansiella leasingavtal och dess nuvärde fördelat på förfallotid

Förväntat förfall 2017-03-01 och framåt Q1 Q2 Q3 Q4 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Senare Summa

Framtida minimileaseavgifter 197 202 193 187 780 770 555 1 783 4 667
Nuvärde av framtida minimi-
leaseavgifter 196 200 190 182 747 719 501 1 497 4 232

Förväntat förfall 2016-03-01 och framåt Q1 Q2 Q3 Q4 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Senare Summa

Framtida minimileaseavgifter 214 231 203 314 707 717 689 1 865 4 940
Nuvärde av framtida minimi-
leaseavgifter 213 228 199 305 678 668 626 1 543 4 460

Koncernen
Framtida minimileaseavgifter avseende 
finansiella leasingskulder och dess 
nuvärde 2017-02-28 2016-02-29

Totala framtida minimileaseavgifter 4 667 4 940
Avgår räntebelastning –435 –480
Nuvärde av framtida 
 minimileaseavgifter 4 232 4 460

Operationella leasingavtal – bussar

Koncernen

Operationella leasingavtal (fordon)
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Årets operationella leasingavgifter 54 58
Antal operationella leasingavtal 321 399

Koncernen
Framtida minimileaseavgifter avseende 
icke uppsägningsbara  operationella 
 leasingavtal 2017-02-28 2016-02-29

Totala framtida minimileaseavgifter 174 184
Avgår räntebelastning –8 –8
Nuvärde av framtida 
 minimileaseavgifter 166 176

Not 7 forts.

Grunden för hur variabla avgifter fastställs baseras på leasingkontraktens 
villkor. Leasingkostnaderna baseras antingen på en rak amortering eller en 
annuitetsbetalning med variabel amortering över tiden. Andelen kontrakt 
med annuitetsbetalningar uppgår till cirka 95 procent av de operationella 
kontrakten. Löptiderna i de operationella kontrakten är uppdelade i tran-
cher, där den första vanligtvis är på fem år med restvärde på cirka 40 pro-
cent och därefter förlängningar på upp till sju år och ner till 0 procent i 
restvärde. Räntekostnaden beräknas som kontraktsräntan på vid varje till-
fälle utestående skuld. Kontraktsräntan utgörs normalt av en rörlig ränte-
bas till exempel STIBOR eller EURIBOR, med tillägg av en fast marginal. Vid 
kontraktens utgång återlämnas bussarna till leasegivaren. Leasegivaren 
ansvarar för restvärdet. Någon väsentlig vidareuthyrning av leasade bus-
sar har ej skett under verksamhetsåret.
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Koncernen
Operationella leasingkostnader  
per segment

2016-03-01 
–2017-02-28

2015-03-01 
–2016-02-29

Nobina Sverige 41 45
Nobina Danmark 7 7
Nobina Norge – –
Nobina Finland 1 6
Swebus 5 –
Summa Operationella leasing-
kostnader 54 58

Koncernen
Nominellt värde av framtida minimi-
leaseavgifter per segment

2016-03-01 
–2017-02-28

2015-03-01 
–2016-02-29

Nobina Sverige 148 177
Nobina Danmark – –
Nobina Norge – –
Nobina Finland – 7
Swebus 26 –
Summa Nominellt värde av 
 framtida  minimileaseavgifter 174 184

Koncernen
Nuvärde av framtida minimilease avgifter 
avseende operationella leasingavtal per 
segment

2016-03-01 
–2017-02-28

2015-03-01 
–2016-02-29

Nobina Sverige 141 169
Nobina Danmark – –
Nobina Norge – –
Nobina Finland – 7
Swebus 25 –
Summa Nuvärde av framtida 
minimi leaseavgifter avseende 
 operationella leasing avtal 166 176

Not 7 forts.

Fördelning av framtida minimileaseavgifter avseende operationella leasingavtal fördelat på förfallotid

Förväntat förfall 2017-03-01 och framåt Q1 Q2 Q3 Q4 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Senare Summa

Framtida minimileaseavgifter 10 9 7 7 28 27 22 64 1 74
Nuvärde av framtida minimi-
leaseavgifter 10 9 7 7 28 27 21 57 166

Förväntat förfall 2016-03-01 och framåt Q1 Q2 Q3 Q4 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Senare Summa

Framtida minimileaseavgifter 9 9 8 8 27 21 19 83 184
Nuvärde av framtida minimi-
leaseavgifter 9 9 8 8 27 21 18 76 176

Övriga operationella leasingavtal – Koncernen

2016-03-01 
–2017-02-28 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Senare Summa

Fastighetshyror 207 220 206 188 613 1434
Hyresavtal för fordon exklusive bussar 12 12 10 7 2 43
Övriga operationella leasingavtal 19 23 22 21 54 139

Summa Nominellt värde av övriga 
 operationella  leasingavtal 238 255 238 216 669 1 616

2015-03-01 
–2016-02-29 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Senare Summa

Fastighetshyror 195 204 190 186 672 1 447
Hyresavtal för fordon exklusive bussar 12 12 10 8 1 43
Övriga operationella leasingavtal 15 24 24 24 25 112
Summa Nominellt värde av övriga 
 operationella  leasingavtal 222 240 224 218 698 1 602
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NOT 8 PERSONAL

Koncernen Moderbolaget

Antal anställda
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Medeltalet anställda 12 495 11 747 12 10
varav män 10 766 10 135 8 7
varav kvinnor 1 729 1 612 4 3
Antal anställda omräknat till heltidstjänster 8 889 8 461 11 10

Sverige 9 335 8 773 12 10
varav män 7 966 7 400 8 7
varav kvinnor 1 389 1 373 4 3
Antal anställda omräknat till heltidstjänster 6 394 6 086 11 10

Danmark 697 638 – –
varav män 602 561 – –
varav kvinnor 95 77 – –
Antal anställda omräknat till heltidstjänster 539 508 – –

Norge 1 219 1 194 – –
varav män 1036 1 089 – –
varav kvinnor 183 105 – –
Antal anställda omräknat till heltidstjänster 935 901 – –

Finland 1 244 1 142 – –
varav män 1 162 1 085 – –
varav kvinnor 62 57 – –
Antal anställda omräknat till heltidstjänster 1 021 966 – –

Personalkostnader Koncernen  
2016-03-01–2017-02-28

Koncernen  
2015-03-01–2016-02-29

Löner och andra ersättningar
Löner och andra 

ersättningar
Sociala 

 kostnader
Varav pensions-

kostnader
Löner och andra 

ersättningar
Sociala 

 kostnader
Varav pensions-

kostnader

Moderbolag 24 17 10 89 31 4
Dotterbolag i Sverige 2 232 833 137 2 180 800 127
Totalt Sverige 2 256 850 147 2 269 831 131

Dotterbolag utomlands
Danmark 291 36 27 282 43 26
Norge 428 86 21 421 83 22
Finland 494 115 87 463 107 83
Totalt utomlands 1 213 237 135 1 166 233 131
Koncernen totalt 3 469 1 087 282 3 435 1 064 262

Koncernen  
2016-03-01–2017-02-28

Koncernen  
2015-03-01–2016-02-29

Löner och andra ersättningar  fördelade per land  
och mellan  koncernens ledande befattnings havare 
och övriga anställda

Koncernens 
ledande befatt-

ningshavare
Varav tantiem 

och dylikt Övriga anställda

Koncernens 
ledande befatt-

ningshavare
Varav tantiem 

och dylikt Övriga anställda

Moderbolag 14 5 10 77 67 12
Dotterbolag i Sverige 16 4 2 216 57 46 2 123
Totalt Sverige 30 9 2 226 134 113 2 135

Dotterbolag utomlands
Danmark 3 0 288 10 9 272
Norge 2 0 426 11 10 410
Finland 3 1 491 13 11 450
Totalt utomlands 8 1 1 205 34 30 1 132
Koncernen totalt 38 10 3 431 168 143 3 267
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Ersättning till styrelsens ordförande och ledamöter
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstäm-
mans beslut. Ersättning till styrelsen utöver vad bolagsstämman beslutat 
utgår inte. Verkställande direktör erhåller ej styrelsearvode. Nobina AB har 
under året betalat ut pensionsersättning till tidigare styrelseledamöter 
uppgående till 0,0 (0,0) MSEK, där styrelsemedlemmarna är berättigade 
till livslång ersättning från bolaget. Två tidigare medlemmar ur koncern-
ledningen är berättigade till livslång ersättning från bolaget, som per bok-
slutsdagen uppgår till 10 (12) MSEK.

Incitamentsprogram
Under föregående år betalade Nobina AB ut två incitametsprogram, som 
omfattade tio ledande befattningshavare (inklusive verkställande direktö-
ren) respektive fem styrelseledamöter (exklusive den verkställande direk-
tören), varefter incitamentsprogrammet avslutades. Den total kostnaden 
för de båda programmen uppgick till 172 MSEK (inklusive lön, sociala avgif-
ter och skatter) varvid de ledande befattningshavarna fick ett sammanlagt 
belopp om 123 MSEK (exklusive sociala avgifter och skatter) varav styrel-
seledamöterna erhöll ett sammanlagt belopp om 11 MSEK (exklusive soci-
ala avgifter och skatter). I samband med börsintroduktionen föregående 
år betalade Nobina AB ut till deltagarna i de båda programmen, som däref-
ter återinvesterade motsvarande 75 procent av utbetalt belopp (netto efter 
skatt) genom att förvärva aktier i Nobina till introduktionskursen. De 
ledande befattningshavarna och styrelseledamöterna förvärvade sam-
manlagt 1 341 277 aktier, vilket ökade deras aktieägande i Nobina från 1,1 
procent till 2,4 procent. De förvärvade aktierna var tidigare föremål för 
åtaganden enligt så kallade lock up-avtal. Därutöver förvärvade styrelse-
ledamoten John  Allkins i samband med emissionen ytterligare 20 588 
aktier till ett totalt belopp om 0,7 MSEK. Även dessa aktier omfattas av så 
kallad lock up. För delningen per individ har baserats på multiplar av indivi-
dens årslön. Koncernen har därefter inga pågående incitaments- eller 
aktierelaterade program.

Innehav av antal aktier avseende styrelse och ledande 
 befattningshavare

Koncernen
Antal aktier 2017-02-28 2016-02-29

Styrelsens ordförande
Jan Sjöqvist 193 737 193 737
Styrelseledamöter
Graham Oldroyd 34 375 34 375
Birgitta Kantola 14 578 14 578
Gunnar Reitan – 16 500
John Allkins 54 963 54 963
Axel Hjärne 20 000 –

Ledande befattningshavare
Ragnar Norbäck 700 000 722 444
Per Skärgård 217 878 217 878
Jan Bosaeus 210 913 210 913
Joakim Palmqvist 115 613 115 613
Tom Ward 112 066 112 066
Philipp Engedal 108 882 108 882
Niels Peter Nielsen 79 005 79 005
Martin Pagrotsky 66 844 66 844
Annika Kolmert 60 191 60 191
Annika Molander – –
Anna Jonasson – –
Peter Hagert – 74 396
Magnus Rosén – –
Summa antal aktier 1 989 045 2 082 385

Ersättning till verkställande direktör och övriga  
ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare inom Nobina är verkställande direktör, 
ekonomi direktör, dotterbolagens verkställande direktörer och direkt-
rapporterande funktioner till verkställande direktören. Den totala ersätt-
ningen till verkställande direktören tillika koncernchef samt övriga 
ledande befattningshavare innefattar fasta löner, kortsiktig och långsiktig 
rörlig ersättning, pensioner och andra förmåner. Ledande befattningsha-
vare inom Nobina har i händelse av uppsägning av anställningen maximalt 
tolv månaders ersättning. Som grund gäller sex månaders ömsesidig 
uppsägningstid mellan företaget och verkställande direktör. För övriga 
befattningshavare kan kortare uppsägningstid än sex månader före-
komma. Därutöver utgår ytterligare maximalt sex månaders ersättning i 
händelse av att företaget har avslutat anställningen. För verkställande 
direktören tillika koncernchef och vissa övriga ledande befattningsha-
vare som är anställda i Sverige tillämpas en kompletterande pensions-
plan mot svarande ITP-plan. 

Rörlig ersättning till verkställande direktör
Utöver fast ersättning, har verkställande direktören rätt till en särskild 
bonus. Den rörliga ersättningen ska baseras på individens prestation samt 
bolagets prestation i förhållande till i förväg uppställda mål. Utvärdering 
av målen ska ske årligen. Den rörliga ersättningen ska bestå av en kontant 
bonus enligt styrelsens beslut och kan maximalt uppgå till 100 procent av 
en årslön. Under föregående år har historiska aktieersättningar till verk-
ställande direktören likvid reglerats. Utöver angiven ersättning till verk-
ställande direktör, finns även en upplupen aktieersättning 1,5 (3,9) som 
ännu ej reglerats.

Rörlig ersättning till övriga ledande befattningshavare
Utöver fast ersättning, har övriga ledande befattningshavare rätt till en 
särskild bonus. Den rörliga ersättningen ska baseras på individens presta-
tion samt bolagets prestation i förhållande till i förväg uppställda mål. 
Utvärdering av målen ska ske årligen. Den rörliga ersättningen för bolags-
chefer kan maximalt uppgå till 60 procent av en årslön, medan stabsche-
fer är den maximalt 30 procent av en årslön.

Pensionsvillkor till verkställande direktör
Pensionsåldern för verkställande direktören i moderbolaget är 62 år. 
Pensions kostnaderna för bolaget uppgår till 90 procent av lönen vid pen-
sionering vid 62–63 års ålder, 80 procent av lönen vid 63–64 års ålder 
samt 70 procent av lönen vid pensionering vid 64–65 års ålder. Nobina 
ABs åtaganden gentemot verkställande direktören upphör vid pensione-
ring, 65 års ålder. Avsättning för pensioner enligt ovanstående pensions-
villkor för VD uppgår till 10 (8) MSEK. Därutöver finns löpande pensions-
kostnader avseende avgiftsbestämd pension, där premier är 30 procent av 
den pensionsgrundande lönen. Avgiftsbestämd pensionskostnad till verk-
ställande direktör uppgick till 1,4 (1,3) MSEK. Med pensionsgrundande 
lönen avses grundlönen så länge som den verkställande direktören kvar-
står som anställd i bolaget. Uppsägningslön är pensionsgrundande.

Pensionsvillkor till övriga ledande befattningshavare
Pensionskostnaden utgörs av avgiftsbestämd pension för Koncernchef, 
Ekonomidirektör tillika vice VD i koncernen och verkställande direktör i 
Nobina Sverige tillika vice VD, där premien är maximalt 30 procent av den 
pensionsgrundande lönen. Kapitalförsäkring har i vissa fall använts till 
ledande befattningshavare när nivån på den pensionsform företaget 
utfäst överstigit inkomstskattelagens tillåtna belopp. Övriga ledande 
befattningshavare som är anställda i Sverige tillämpas en kompletterande 
pensionsplan motsvarande ITP-plan.

Sjuklön till verkställande direktör
Den verkställande direktören är försäkrad till 90 procent av lönen under 
maximalt 365 dagar per kalenderår, utan karensdag.

Övriga anställningsförmåner till verkställande direktör
Förutom beskrivna skattepliktiga förmåner finns även sjukvårds försäkring 
och innehav av aktier i Nobina AB.

Not 8 forts.
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Koncernen
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Goodwill – –
Övriga immateriella anläggnings-
tillgångar 7 7
Förbättringsutgifter på annans 
 fastighet 6 5
Inventarier, verktyg och installationer 26 23
Fordon 614 571
Summa 653 606

Semester till verkställande direktör  
och övriga ledande  befattningshavare
Den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare  
har rätt till 30 semesterdagar per år.

Not 8 forts.

Årets nedskrivningar avseende bussar till försäljning, ingår i segmenten 
Nobina Sverige 4 (5) MSEK, Nobina Finland 0 (0) MSEK, Nobina Danmark 0 
(0) MSEK och Nobina Norge 0 (0) MSEK.

VD tillika koncernchef och vice VD:ar
Ledande befattningshavare (koncernledning) i moderbolaget är verk-
ställande direktör tillika koncernchef, ekonomi direktör tillika vice VD i 
 koncernen, verkställande direktör i Nobina Sverige AB tillika vice VD  
i koncernen. 

NOT 9  ÅRETS AVSKRIVNINGAR/NEDSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Redovisning av ersättning till ledande befattningshavare, 2016-03-01 – 2017-02-28

År

Grundlön / 
Styrelse-

arvode
Rörlig 

 ersättning

Incitaments-
program 
 notering

Pensions-
kostnad

Övrig 
 ersättning Totalt

Jan Sjöqvist (ordförande) 2016 0,9 – – – – 0,9
Graham Oldroyd (styrelseledamot) 2016 0,5 – – – – 0,5
Birgitta Kantola (styrelseledamot) 2016 0,5 – – – – 0,5
Gunnar Reitan (t o m 2016-05-31) 2016 0,1 – – – – 0,1
Axel Hjärne (styrelseledamot) 2016 0,4 – – – – 0,4
John Allkins (styrelseledamot) 2016 0,5 – – – – 0,5
Ragnar Norbäck VD (styrelseledamot) 2016 5,1 4,4 – 1,4 – 10,9
Andra ledande befattningshavare, 10 personer1) 2016 20,2 5,9 – 5,7 – 31,8
Totalt 2016-2017 28,2 10,3 – 7,1 – 45,6

1)  Avser Joakim Palmqvist, Annika Kolmert, Martin Pagrotsky, Niels Peter Nielsen, Tom Ward, Philipp Engerdahl ( t o m 2016-12-31), Anna Jonasson, Annika Molander (fr o m 
2016-04-04 då del av ledningsgruppen, Per Skärgård och Jan Bosaeus.

Redovisning av ersättning till ledande befattningshavare, 2015-03-01 – 2016-02-29

År

Grundlön / 
Styrelse-

arvode
Rörlig 

 ersättning

Incitaments-
program 
 notering

Pensions-
kostnad

Övrig 
 ersättning Totalt

Jan Sjöqvist (ordförande) 2015 0,9 – 2,8 – – 3,7
Graham Oldroyd (styrelseledamot) 2015 0,5 – 2,8 – – 3,3
Birgitta Kantola (styrelseledamot) 2015 0,5 – 1,4 – – 1,9
Gunnar Reitan (styrelseledamot) 2015 0,5 – 1,4 – – 1,9
John Allkins (styrelseledmot) 2015 0,5 – 2,8 – – 3,3
Ragnar Norbäck VD (styrelseledamot) 2015 4,9 3,4 37,9 1,3 – 47,5
Andra ledande befattningshavare, 10 personer1) 2015 17,2 5,2 85,1 6,7 1,8 116,0
Totalt 2015-2016 25,0 8,6 134,2 8,0 1,8 177,6

1)  Avser Joakim Palmqvist, Annika Kolmert, Peter Hagert (t o m 2016-02-29 då ej längre del av ledningsgruppen), Martin Pagrotsky, Niels Peter Nielsen, Tom Ward,  
Philipp Engerdahl, Anna Jonasson (fr o m 2016-03-01 då del av ledningsgruppen), Stina Thorman (t o m 2016-03-31), Per Skärgård och Jan Bosaeus.

 Koncernen  
2017-02-28

 Koncernen  
2016-02-29

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal Varav män Antal Varav män

Styrelsen inklusive Verkställande direktör 6 83% 6 83%
Övriga ledande befattningshavare 10 70% 10 80%



90   NOBINA ÅRSREDOVISNING 2016/2017

NOT 10 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen Moderbolaget
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Finansiella intäkter – 3 – –
Ränteintäkter 1 – – –
Ränteintäkter från koncernbolag – – 6 12
Summa 1 3 6 12

På banktillgodohavanden erhåller koncernen ränta enligt räntesats baserad på bankernas dagliga placeringsränta. Av ovanstående ränteintäkter och 
 liknande resultatposter har 1 (2) MSEK erhållits under året.

NOT 11 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen Moderbolaget
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Räntekostnader finansiell leasing –128 –131 – –
Räntekostnader obligationslån och övriga externa lån –10 –125 –1 –
Övriga finansiella kostnader –5 –4 –1 –
Räntekostnader till koncernbolag – – –14 –69
Realiserade och orealiserade valutakursvinster och kursförluster, netto 3 1 – –
Summa –140 –259 –16 –69

Betalda räntekostnader uppgår till –142 (–254) MSEK. Räntekostnaderna är hänförbara till skulder som redovisats till upplupet anskaffningsvärde.

NOT 12 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen
Fördelning av goodwill per segment 2017-02-28 2016-02-29

Nobina Sverige 383 383
Nobina Danmark – –
Nobina Norge1 129 117
Nobina Finland 29 29
Swebus 45 45
Summa Koncerngoodwill 586 574

1) Förändring i Nobina Norges goodwill avser valutakursförändring.

Ledningen för koncernen har upprättat den sedvanliga testningen av 
goodwill, så kallat ”nedskrivningstest”. Vid bedömning av kassagenere-
rande enheters återvinningsvärde för bedömning av eventuellt nedskriv-
ningsbehov av goodwill, har flera antaganden om framtida förhållanden 
och uppskattningar av variabler gjorts, för att prognostisera framtida 
 kassaflöden. Redovisat värde vid prövning av nedskrivningsbehov definie-
ras som operativt segementskapital, vilket exkluderar kassa, bank, spär-

rade medel, koncerninterna fordringar och skulder och externa lån samt 
finansiella leasingeffekter, se not 1. Bolagens kassaflöden grundar sig på 
operativt resultat, med tillägg för operationella och finansiella leasing-
kostnader. I finansiella leasingkostnader ingår både ränta och amortering. 
Huvudkontorskostnader är exkluderade i bolagens operativa resultat. 
Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedöm-
ningar av framtida intäkter och rörelsekostnader, vilka i sin tur grundas på 
bolagens affärsplaner samt historisk utveckling, allmänna marknadsför-
utsättningar samt annan tillgänglig information. Ledningen anser att nytt-
jandevärdet baserat på interna affärsplaner (fem år) ger en mer korrekt 
bild av värdet av Nobina, samt en mer långsiktig värdering jämfört med 
börsvärden som i vissa fall kan vara lägre än de verkliga värden som här-
leds från interna affärsplaner. Det diskonterade kassaflödesvärdet, givet 
en femårig explicit prognosperiod och därefter ett så kallat terminalvärde, 
har sin grund i respektive bolags resultat före avskrivningar vilken påver-
kas av enheternas befintliga och framtida marknadsandelar. Tillväxttak-
ten har beräknats separat för varje verksamhetsområde för en femårs-
period. Därefter har tillväxttakten beräknats till noll procent (noll). 
Kassaflödesprognoserna har nuvärdeberäknats med ett avkastningskrav, 
WACC, om 7,0 (7,0) procent före skatt. 

2017-02-28 2016-02-29
Nobina 

Sverige
Nobina 

Norge
Nobina 
 Finland Swebus

Nobina 
Sverige

Nobina 
Norge

Nobina 
 Finland Swebus

Försäljningstillväxt under en fem års period 7,3% 4,1% 2,5% 2,8% 5,0% 7,9% 4,2% 3,1%
Diskonteringsränta före skatt vid nuvärdeberäkning  
av uppskattade framtida kassaflöden 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
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NOT 13 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen
Förbättringsutgifter på annans fastighet 2017-02-28 2016-02-29

Anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärden 54 40
Inköp 3 17
Försäljning/Utrangering –1 –4
Omklassificering – 3
Omräkningsdifferens 1 –2
Utgående anskaffningsvärden 57 54

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade 
 avskrivningar –18 –19
Årets avskrivningar –6 –5
Försäljning/utrangering 1 5
Omklassificering – 1
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar –23 –18

Planenligt restvärde 34 36

Det finns en betryggande marginal mellan nyttjande- och redovisat värde. 
Ledningen gör bedömningen att rimligt möjliga förändringar i variablerna 
prognosticerade vinstmarginaler, försäljningstillväxt och diskonterings-
ränta, inte har så stora effekter att återvinningsvärdet reduceras till ett 
värde som är lägre än det redovisade värdet.

Koncernen
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2017-02-28 2016-02-29

Anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärden 22 57
Inköp 1 1
Försäljning/Utrangering – –36
Utgående anskaffningsvärden 23 22

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade 
 avskrivningar –12 –41
Årets avskrivningar –7 –7
Försäljning/utrangering – 36
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar –19 –12

Planenligt restvärde 4 10

Koncernen
Inventarier, verktyg och installationer 2017-02-28 2016-02-29

Anskaffningsvärde 
Ingående anskaffningsvärden 179 167
Inköp 29 36
Försäljning/utrangering –14 –19
Omklassificering – –3
Omräkningsdifferens 3 –2
Utgående anskaffningsvärden 197 179

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade 
 avskrivningar –112 –106
Försäljning/utrangering 14 18
Årets avskrivningar –26 –22

Omklassificering – –2
Omräkningsdifferens –1 –
Utgående ackumulerade 
 avskrivningar –125 –112

Planenligt restvärde 72 67

Not 12 forts.
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Koncernen
Fordon 2017-02-28 2016-02-29

Anskaffningsvärde 
Ingående anskaffningsvärden 7 826 6 558
Inköp 811 1 617
Försäljning/utrangering –811 –241
Omklassificering – 1
Omräkningsdifferens 128 –109
Utgående anskaffningsvärden 7 954 7 826

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade 
 avskrivningar –2 583 –2 194
Försäljning/utrangering 462 145
Årets avskrivningar –611 –566
Omräkningsdifferens –40 32
Utgående ackumulerade avskriv-
ningar –2 772 –2 583

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskriv-
ningar –5 –10
Försäljning/utrangering 5 10
Årets nedskrivningar –4 –5
Utgående ackumulerade nedskriv-
ningar –4 –5

Planenligt restvärde 5 178 5 238

Finansiell leasing ingår i ovanstående belopp, se not 7 och nedskrivningar 
av bussar till försäljning, se not 9. Årets nedskrivningar avser bussar där 
nettoförsäljningsvärdet understiger bokfört värde, se not 1 avseende 
 övertaliga bussar.

NOT 14 ÅRETS NETTOINVESTERINGAR

Koncernen

Investeringar
2016-03-01 
2017-02-28

2015-03-01  
2016-02-29

Övriga immateriella tillgångar –1 –1
Förbättringsutgifter på annans fastig-
het –3 –17
Inventarier, verktyg och installationer –29 –36
 Fordon –811 –1 617
Summa investeringar –844 –1671

Leasing finansierade fordon 554 1 478
Icke leasingfinansierade investe-
ringar  –290 –193
Varav lånefinansierade investeringar 64 109
Summa årets kontantinvestering –226 –84

NOT 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget
2017-02-28 2016-02-29

Andelar i koncernföretag
Ingående balans 3 685 3 695
Koncerninternt köp av  
Nobina Busco AB – 5
Koncerninternt köp av  
Nobina Sverige AB – 2 620
Koncerninternt köp av  
Nobina Sverige 2 AB – 0
Koncerninternt köp av  
Swebus Express AB – 118
Koncerninternt köp av  
Nobina Finland Oy – 318
Koncerninternt köp av  
Nobina Norge AS – 195
Koncerninternt köp av  
Nobina Danmark Holding ApS – 207
Kapitaltillskott Nobina Busco AB – 8
Kapitaltillskott Nobina Fleet AB 41 10
Kapitaltillskott Swebus Express AB 0 –
Nedskrivning av kapitaltillskott  
Nobina Busco AB – –8
Nedskrivning av kapitaltillskott  
Nobina Fleet AB –41 –25
Nedskrivning av kapitaltillskott Swe-
bus Express AB 0 –
Nedskrivning av aktier i Nobina 
Europe AB efter erhållen utdelning – –3 458
Koncernintern försäljning  
av Nobina  Sverige 2 AB – 0
Koncerninternt köp av  
Nobina Europe gruppen – 0
Utgående bokförda värden  
i andelar i  koncernföretag 3 685 3 685

Moderbolaget
Resultat från andelar i koncernföretag, 
MSEK

2016-03-01 
–2017-02-28

2015-03-01 
–2016-02-29

Nobina Sverige AB, koncernbidrag 307 269
Nobina Busco AB, koncernbidrag/
nedskrivning av kapital tillskott och 
koncernbidrag 0 –10
Nobina Fleet AB, nedskrivning av 
aktier och koncernbidrag –41 –98
Nobina Europe AB, erhållen koncern-
bidrag/utdelning 11 3 017
Nobina Europe, nedskrivning av aktier 
efter erhållen utdelning och koncern-
bidrag – –3 516
Nobina Sverige 2 AB, erhållen 
 utdelning och koncernbidrag – 4
Nobina Sverige 2 AB, nedskrivning  
av aktier efter erhållen utdelning – –
Nobina Danmark Holding ApS, 
 nedskrivning av aktier och 
 koncernbidrag – –15
Nobina Technology AB, erhållen kon-
cernbidrag 0 –
Swebus Express AB, nedskrivning/
koncernbidrag 0 5
Summa 277 –344

Not 13 forts.
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Under föregående år genomförd Nobina AB internt köp av samtliga  direktägda koncernbolag från Nobina Europe AB. Övertaget skedde till bokförings-
mässiga villkor. Nobina AB genomförde därefter föregående år en nedskrivning av det bokförda värdet i Nobina Europe AB till följd av utdelning. Röst-
delen skiljer sig inte från ägar andelen. 

Organisations-
nummer Verksamhet

Eget  
kapital

Antal  
aktier

Resultat  
för året

Ägarandel  
värde (%)

Aktie- 
kapital

Bokfört värde 
28 feb 2017

Dotterbolag till Nobina AB:
 Nobina Fleet AB (Stockholm) 556031-1812 Innehar bussar 31 70 000 7 100 7 22
 Nobina Busco AB (Stockholm 556583-0527 Innehar bussar 14 1 000 9 100 0 5
 Nobina Technology AB (Stockholm) 556210-1500 Teknikutveckling 0 2 500 0 100 0 0
 Nobina Europe AB (Stockholm) 556031-8569 Servicebolag 215 160 000 –3 100 16 200
 Nobina Sverige 2 AB (Stockholm) 556028-1122 Vilande bolag 0 300 0 100 0 0

Svenska rörelsedrivande bolag
 Swebus Express AB (Stockholm) 556358-3276 Interreg. trafik 8 5 000 –1 100 0 118
 Nobina Sverige AB (Stockholm) 556057-0128 Regional trafik 471 3 000 –3 100 0 2 620
Dotterbolag till Nobina Sverige AB:
 Nobina Spår AB (Stockholm) 556416-2419 Vilande bolag 1 1 000 0 100 0

Utländska rörelsedrivande dotterbolag
 Nobina Finland Oy (Helsingfors) 0505988-8 Regional trafik 140 2 000 0 100 30 318
Dotterbolag till Nobina Finland Oy :
 Nobina Finland West Oy (Helsingfors) 2175179-4 Regional trafik 32 2 600 12 100 0
 Nobina Finland South Oy (Helsingfors) 2175178-6 Regional trafik 20 2 600 9 100 0
 Nobina Finland East Oy (Helsingfors) 2175186-6 Regional trafik 4 2 600 3 100 0
 Nobina Norge AS (Oslo) 915768237 Regional trafik 19 4 268 –10 100 46 195
 Nobina Danmark Holding ApS(Glostrup) 36078480 Holdingbolag 9 100 0 100 0 207
Dotterbolag till Nobina Danmark Holding ApS:
 Nobina Danmark A/S (Glostrup) 29513376 Regional trafik 26 10 001 9 100 0
 Nobina Fleet Danmark ApS (Glostrup) 31586429 Innehar bussar –2 1 250 –2 100 0
Dotterbolag till Nobina Fleet Danmark ApS:
 Nobina Fleet Danmark No 1 ApS (Glostrup) 36077719 Innehar bussar 0 100 0 100 0
 Nobina Fleet Danmark No 2 ApS (Glostrup) 36089482 Innehar bussar 1 100 1 100 0
 Nobina Fleet Danmark No 3 ApS (Glostrup) 36089490 Innehar bussar 0 100 0 100 0
 Nobina Fleet Danmark No 4 ApS (Glostrup) 36558598 Innehar bussar 0 100 0 100 0
 Nobina Fleet Danmark No 5 ApS (Glostrup) 37422983 Innehar bussar 0 100 0 100 0
 Nobina Fleet Danmark No 6 ApS (Glostrup) 38127543 Innehar bussar 0 100 0 100 0
Summa   3 685

Not 15 forts.
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NOT 16 SKATTER

Koncernen Moderbolaget
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Aktuell skatt på årets resultat – – – –
Justeringar avseende tidigare år – – – –
Summa aktuell skatt – – – –

Uppskjuten skatt
Redovisning av tidigare oredovisade uppskjutna skatter 245 1 – –
Periodens förändring över resultatet –82 1 –55 29
Periodens förändring över totalresultatet – – – –
Summa uppskjuten skatt 163 2 –55 29

Summa inkomstskatt 163 2 –55 29

Skattesatsen för företag i Norge är 27 procent, Danmark 23,5 procent, Finland 20 procent och Sverige 22 procent. Koncernens skattekostnad  uppgick till 
+163 (+2) miljoner SEK, 45,9 procent (100,0 ) av årets resultat. Aktuell skatt uppgick till 0 miljoner SEK (0).

Koncernen Moderbolaget
Skattefordringar och skatteskulder 2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Uppskjutna skattefordringar, brutto
Senarelagda avskrivningar, nedskrivningar och verkligt värdejusteringar,  
övriga anläggningstillgångar 10 8 – –
Senarelagda kostnader för avsättningar 2 2 – –
Osäkra kundfordringar – – – –
Övriga uppskjutna skattefordringar hänförlig till pensioner 5 4 – –
Skattemässiga underskottsavdrag 437 475 25 80
Summa 454 489 25 80

Avdrag för ej redovisade uppskjutna skattefordringar –148 –368 – –
Summa uppskjutna skattefordringar 306 121 25 80

Uppskjutna skattefordringar, netto
Ingående redovisat värde 121 88 80 40
Periodens förändring över resultatet av tidigare oredovisade uppskjutna skatter 245 1 – –
Periodens förändring över tillskjutet eget kapital – 11 – 11
Periodens förändring över resultatet –60 21 –55 29
Utgående redovisat värde, netto 306 121 25 80

Uppskjutna skatteskulder, brutto
Snabbare avskrivningstakt och verkligt värdejusteringar,  
övriga anläggnings tillgångar –124 –102 – –
Summa uppskjutna skatteskulder -124 –102 – –

Uppskjutna skatteskulder, netto
Ingående redovisat värde –102 –82 – –
Periodens förändring över resultatet –22 –20 – –
Reserverad kvittning av skatteskulder/fordringar, övrig omklassificering – – – –
Utgående redovisat värde, netto –124 –102 – –

Summa netto skattefordringar och skatteskulder 182 19 25 80

Nettoökning (+)/nettominskning (-) av skattefordringar/skulder 163 13 –55 40
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Koncernen Moderbolaget
Ej redovisade uppskjutna skattefordringar 2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Ingående ej redovisat värde 368 374 – –
Tillkommande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 5 3 – –
Ändring av gällande skattesatser 8 – – –
Periodens förändring redovisade i resultaträkningen –245 – – –
Kursdifferenser 12 –9 – –
Summa uppskjutna ej redovisade skattefordringar 148 368 – –

Kvittning av uppskjutna skatteskulder – – – –
Summa uppskjutna ej redovisade skattefordringar 148 368 – –

Koncernen Moderbolaget
Förväntade förfall av både redovisade och ej redovisade skattemässiga underskottsavdrag 2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

2017/18 – – – –
2018/19 – – – –
2019/20 – – – –
2020/21 – 2 – –
2021/22 – 7 – –
Obegränsade 1 877 2 088 115 365
Summa 1 877 2 097 115 365

Koncernen Moderbolaget
Uppskjutna, netto, skattemässiga redovisade underskottsavdrag per land 2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Sverige 293 119 25 80
Danmark 13 – – –
Norge – – – –
Finland – 2 – –
Summa uppskjutna skattemässiga redovisade underskottsavdrag 306 121 25 80

Koncernens teoretiska skattesats uppgår till 22 procent av koncernens resultat före skatt. Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och förväntad 
skatte kostnad förklaras enligt nedan. Koncern har inte redovisat någon uppskjuten skattefordran för Nobina Norge, då framtida affärsplaner (fem år) inte i 
 dagsläget bedöms ha bevisad förmåga att generera tillräckligt skattepliktigt överskott för att avräknas mot tidigare skattemässiga underskott.

Koncernen Moderbolaget
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Resultat före skatt 355 2 246 –627
 
Genomsnittlig inkomstskattesats (22 procent) –78 0 –54 138

Skatteeffekt av: 
Ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader –1 0 –1 –
Övriga temporära skillnader 2 1 – –108
Temporära skillnader i uppskjutna skattefordringar – –1 – –
Omklassificering från tidigare år – 4 – –1
Aktivering av tidigare ej redovisade underskottsavdrag 245 1 – –
Ej redovisade förlustavdrag –5 –3 – –
Summa 163 2 –55 29
 
Effektiv skattesats (procent) 45,9% 100,0% –22,4% 4,6%

Not 16 forts.
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NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget
2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Upplupna trafikintäkter 211 150 – –
Övriga förutbetalda kostnader 117 122 1 1
Summa 328 272 1 1

Upplupna trafikintäkter avser i huvudsak intjänade men ännu ej fakturerade ersättningar för utförda trafiktjänster.

NOT 17 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget
2017-02-28 2016-02-29

Ingående anskaffningsvärde 87 114
Årets förändring –87 –27
Utgående anskaffningsvärden 0 87

NOT 19 KUNDFORDRINGAR

Koncernen
2017-02-28 2016-02-29

Kundfordringar 496 537
Reservering för osäkra 
 kundfordringar –1 –2
Summa 495 535

Förfalloperiod för utestående 
kundfordringar, MSEK

Kundfordringar 
2017-02-28

Ej förfallet vid 
rapporterings-

perioden

Förfallet inom 
<30 dagar efter 

 förfallodatum

Förfallet inom 
31–60 dagar efter 

förfallo datum

Förfallet inom 
61–90 dagar 

efter förfallo-
datum

Förfallet inom 
91–120 dagar 
efter förfallo-

datum

Förfallet mer än 
120 dagar efter 

 förfallodatum

Kundfordringar 496 482 6 – 4 – 4

Förfalloperiod för utestående 
kundfordringar, MSEK

Kundfordringar 
2016-02-29

Ej förfallet vid 
rapporterings-

perioden

Förfallet inom 
<30 dagar efter 

 förfallodatum

Förfallet inom 
31–60 dagar 

efter förfallo-
datum

Förfallet inom 
61–90 dagar 

efter förfallo-
datum

Förfallet inom 
91–120 dagar 
efter förfallo-

datum

Förfallet mer 
än 120 dagar 

efter 
 förfallodatum

Kundfordringar 537 504 22 9 0 0 2

Koncernen
Reservering för osäkra kundfordringar 2017-02-28 2016-02-29

Ingående balans –2 –4
Årets återföring 2 2
Kreditförluster 0 1
Årets avsättning –1 –1
Summa utgående balans –1 –2

Reservering för osäkra kundfordringar baseras på en individuell 
 bedömning av förlustrisken per kontrakt eller kund.

NOT 18 VARULAGER

Koncernen
2017-02-28 2016-02-29

Reservdelar 26 29
Bränsle 22 17
Summa 48 46

I reservdelar ingår inköpt material huvudsakligen till reparationer av egna 
eller förhyrda fordon. Årets inköp redovisas till inköpsvärdet av reserv-
delar och bränsle. Årets förbrukning av reservdelar och bränsle återfinns 
i not 4. Någon inkuransnedskrivning har ej förekommit. 
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I posten likvida medel redovisas behållningen på bolagets konton inklu-
sive koncernkontot. Nobina AB har under året övertagit koncernens cash-
pool från dotterbolaget Nobina Europe AB. Nobina AB innehar fordringar 
på koncernföretag via koncernens cashpool, uppgående till MSEK 79 och 
skulder uppgående till MSEK 1 949, som redovisas som en del av Nobina 
AB fordringar hos koncernföretag, MSEK 398, och skulder till koncernföre-
tag, MSEK 1 991. Fordringar och skulder inom koncernens cashpool redovi-
sas som kortfristiga mellanhavanden med dotterbolagen. Spärrade bank-

medel föregående år avser huvudsakligen säkerhet för Nobina Fleet ABs 
leasingkontrakt samt för Nobina Sverige ABs och Swebus Express ABs 
åtaganden under rese garantilagen samt Nobina Sverige ABs åtagande 
gällande elinköp. Under räkenskapsåret har deponerade medel som tidi-
gare krävdes som säkerhet för bankgarantier frisläppts tack vare Nobinas 
förbättrade kapitalstruktur och finansiella ställning. Nobina Norge hade 
även spärrade medel för skattebetalningar föregående år, men de har i 
februari 2016 ersatts med garantier utan särskild säkerhet. 

NOT 22 EGET KAPITAL

Avstämning av antal aktier 2016-02-29 Stamaktier

Ingående balans per 27 maj 2015 1) 63 355 682
Nyemission 25 000 000
Utgående balans 88 355 682

Avstämning av antal aktier 2017-02-28 Stamaktier

Ingående balans 88 355 682
Utgående balans 88 355 682

1)  Sammanläggning av Nobinaaktier 1:10 enligt beslut på stämman den 27 maj 
2015, har omräknats för jämförbarhet. Per den 28 februari 2017, ägdes inga 
Nobinaaktier av bolaget eller av dess bolag.

Omräkningsdifferenser
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkning av finansiella rapporter från utländska verksam heter inklusive 
förändring avseende omräkning av goodwill i lokal valuta. 

Utdelning
Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktie-
bolagslagen och fastställs av årsstämman. Utdelning redovisas hos 
moderbolaget som minskning av fritt eget kapital först vid tidpunkten 
för utbetalning till aktieägarna. 

Kapitalhantering
Koncernens finanspolicy har som mål att tillförsäkra Nobina finansiell 
 stabilitet, hantera finansiella risker och säkra koncernens kort- och lång-
siktiga behov av kapital. Nobina definierar kapitalet som eget kapital så 
som det redovisas i balansräkningen. Bolagets syfte är att genom ökning 
i värde av förvaltat kapital skapa vinst för aktieägarna. Det finns inga andra 
externa kapitalkrav än vad som följer av den svenska aktiebolagslagen.

NOT 23 RESULTAT PER AKTIE

Koncernen
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Genomsnittligt antal stamaktier 
under perioden (tusental) 88 356 80 607
Redovisat resultat (MSEK) 518 4
Resultat (MSEK) 518 4
Resultat per aktie (SEK) före och  
efter  utspädning 5,86 0,04

Resultat per aktie beräknas genom att årets resultat divideras med 
genomsnittligt antal stamaktier. 

NOT 21 LIKVIDA MEDEL OCH SPÄRRADE MEDEL

Koncernen Moderbolaget
2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Spärrade medel – 24 – –
Likvida medel 804 683 796 –
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2017-02-28 2016-02-29
De huvudsakliga antagandena vid beräkning av pensionsskulden har varit följande: Sverige Norge Sverige Norge

Diskonteringsränta 1,2% – 1,8% 2,3%
Förväntad löneökningstakt 2,0% – 1,5% 2,8%
Framtida pensionsökningstakt 1,7% – 1,5% 2,8%

Koncernen Moderbolaget
Nuvärde av pensionsförpliktelser 2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Ingående balans –141 –154 –8 –7
Förmåner intjänade under året –1 –2 –1 –1
Avgående och tillkommande avgående ur pensionsförpliktelse  
på grund av ändrade pensionsvillkor 97 –11 – –
Räntekostnader –1 –3 – –
Betalda förmåner 5 12 – –
Aktuariella vinster (–)/förluster (+) – 4 –1 –
Sociala avgifter – 1 – –
Kursdifferenser –5 12 – –
Summa vid årets utgång –46 –141 –10 –8

NOT 24 AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

Koncernen Moderbolaget
Förpliktelser och pensionskostnader 2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Nuvärde av pensionsförpliktelser –46 –141 –10 –8
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 20 116 – –
Nettoavsättningar (+)/tillgångar (–) för pensionsförpliktelser –26 –25 –10 –8

Varav redovisade som avsättningar –46 –36 –10 –8
Varav redovisade som tillgångar 20 11 – –

Koncernen Moderbolaget
Pensionskostnaderna ingår i personalkostnaderna och består av följande 2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande period 1 2 1 1
Räntekostnad 1 3 – –
Förväntad avkastning på  förvaltningstillgångar – –2 – –
Avgående ur pensionsförpliktelse på grund av ändrade villkor 2 –1 – –
Sociala avgifter – – – –
Pensionskostnad, netto 4 2 1 1

Väsentliga försäkringstekniska antaganden
Den försäkringstekniska beräkningen av pensionsförpliktelser och pensions-
kostnader baseras på följande väsentliga antaganden, angivna som sam-
manvägda medelvärden för de olika pensions planerna. Nobina Norge har 
per den 30 april 2016 reglerat sin utestående pensionsskuld, för att där-
efter övergå till en premiebaserad pensionsplan.

Diskonteringsräntan är baserad på den uppskattade diskonterings-
räntan på den avkastning som erhålls på bostadsobligationer i Sverige. 
Förändring i diskonteringsräntan med + 1 procent påverkar pensions-
förpliktelsen med MSEK –2 (–10) och MSEK 2 (12) vid –1 procent.

Årlig löneökningstakt avspeglar förväntade framtida löneökningar som 
en sammansatt effekt av inflation och tjänsteålder. Den framtida pensions-

ökningstakten avspeglar det förväntade procentuella antalet anställda, 
per åldersklass, som kommer att lämna företaget genom naturlig avgång. 
Förändring i löneökningstakten vid beräkning av pensionsförpliktelser, har 
ingen väsentlig påverkan på Nobinas uppgifter. 

Faktor för förväntad genomsnittlig återstående tjänstgöringstid bedöms 
utifrån de anställdas nuvarande åldersfördelning och förväntad personal-
omsättning. Pensionsuppräkning avspeglar inflationstakten i Sverige. 
Nobinas pensionskostnad exklusive aktuariella förluster(vinster) som 
redovisas i koncernens totalresultat uppgick till 282 (262) MSEK av vilka 
4 (2) MSEK avser planer som är förmånsbaserade. Koncernens pensions-
planer beskrivs utförligare i not 1, Företagsinformation och redovisnings-
principer.
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Not 24 forts.

Koncernen Moderbolaget
Nettotillgångar/-avsättningar för pensionsförpliktelser 2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Ingående balans –25 –36 –8 –7
Betalda förmåner 2 5 – –
Avgående ur pensionsförpliktelse på grund av ändrade pensionsvillkor –2 – – –
Tillskjutna medel från arbetsgivare –1 –2 –1 –1
Utbetalda medel – – – –
Aktuariella förluster/vinster (netto) – 6 –1 –
Sociala avgifter – 1 – –
Kursdifferenser – 1 – –
Utgående balans, nettotillgångar (–)/avsättningar (+)  
för pensionsförpliktelser –26 –25 –10 –8

Koncernen Koncernen
Förvaltningstillgångarnas faktiska marknadsvärden på balansdagen 2017-02-28 % 2016-02-29 %

Räntebärande värdepapper, likvida medel 20 100% 106 91
Aktier och övriga investeringar – – 10 9
Totalt 20 100% 116 100

Koncernen
Förvaltningstillgångar Pensionsförpliktelser

Fördelning av förvaltningstillgångar och pensionsförpliktelser per segment 2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Nobina Sverige 20 22 46 47
Nobina Danmark – – – –
Nobina Norge – 94 – 94
Nobina Finland – – – –
Summa förvaltningstillgångar 20 116 46 141

Pensionsskulderna tryggas via kreditförsäkring. Givet gällande försäkringstekniska beräkningsantaganden, förväntar sig Nobinakoncernen  följande 
betalda förmåner under kommande femårsperiod.

Koncernen
Framtida nettobetalningar 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 Senare

Förväntade nettobetalda förmåner 4 7 6 4 2 7

Koncernen
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 2017-02-28 2016-02-29

Ingående balans 116 118
Förväntad avkastning på 
 förvaltningstillgångar – 2
Avgående och tillkommande 
 pensionstillgångar på grund av 
 ändrade pensionsvillkor –99 13
Tillskjutna medel från arbetsgivaren 1 1
Utbetalda medel –3 –9
Aktuariella vinster (+)/förluster (–) – 2
Kursdifferenser 5 –11
Summa vid årets utgång 20 116
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NOT 26 UPPLÅNING OBLIGATIONSLÅN OCH ÖVRIGA SKULDER

Koncernen  
2017-02-28

Koncernen  
2016-02-29

Förfallotidpunkt1)

Obligations-
lån och 

övriga 
externa lån

Finansiell 
 leasingskuld Summa

Obligations-
lån och 

övriga 
externa lån

Finansiell 
 leasingskuld Summa

2016/17 – – – 32 720 752
2017/18 42 637 679 33 638 671
2018/19 43 608 651 33 600 633
2019/20 40 503 543 30 486 516
2020/21 36 426 462 27 357 384
2021/22 25 413 438 – – –
Senare 94 1 644 1 738 87 1 650 1 737

280 4 231 4 511 242 4 451 4 693

Varav kortfristig amorteringsdel av koncernens upplåning 42 637 679 32 720 752
Varav långfristig del 238 3 594 3 832 210 3 731 3 941
Total skuld 280 4 231 4 511 242 4 451 4 693

1) Förfallotidpunkten är exkludera ränta och avtalat restvärde.

Koncernen  
2016-03-01 – 2017-02-28

Koncernen  
2015-03-01 – 2016-02-29

Lånevaluta
Nominellt 

belopp Belopp MSEK
Ränta, vägt 

 medelvärde (%)
Nominellt 

belopp Belopp MSEK
Ränta, vägt 

 medelvärde (%)

Företagsobligationer och övriga externa lån SEK 6 6 1,5 8 8 1,8
Övriga externa lån NOK 64 69 4,8 71 70 6,8
Övriga externa lån DKK 159 205 1,5 131 164 3,0
Finansiell leasingskuld SEK 3 200 3 200 2,8 3 435 3 435 2,8
Finansiell leasingskuld EUR 59 572 2,8 51 479 3,2
Finansiell leasingskuld NOK 406 439 4,5 479 470 4,8
Finansiell leasingskuld DKK 16 20 2,9 53 67 2,9
Summa låneskuld 4 511 4 693

Samtliga utestående skulder är hänförliga till finansiering av bussar och utrustning som används i verksamheten.      

NOT 25 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Koncernen
Övriga avsättningar1) 2017-02-28 2016-02-29

Avsättning för förlustkontrakt – –
Avsättning för skador på fordon och 
skador mot tredje part 46 27
Avsättning för miljöåtaganden 10 10
Summa 56 37

1)  Det är därmed inte möjligt att ange någon detaljerad information avseende 
 tidpunkten för utflöden från avsättningar

Koncernen
Avsättning för förlustkontrakt 2017-02-28 2016-02-29

Ingående balans – –
Årets upplösning – –
Årets avsättning – –
Utgående balans – –

Koncernen
Avsättning för skador på fordon och 
 skador mot tredje part 2017-02-28 2016-02-29

Ingående balans 27 29
Årets upplösning –27 –6
Årets avsättning 46 4
Valutadifferens 0 –
Utgående balans 46 27

Koncernen
Avsättning för miljöåtaganden på 
 förhyrda mark och anläggningar 2017-02-28 2016-02-29

Ingående balans 10 10
Årets upplösning – –
Årets avsättning – –
Utgående balans 10 10
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Obligationslån och övriga lån Finansiell låneskuld

Årets förändring avseende upplåning av obligationslån och övriga skulder
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Ingående balans 242 716 4 451 3 699
Årets nyupplåning 64 109 554 1 478
Årets amortering –39 –577 –667 –628
Årets förtida lösen av finansiella låneskulder vid bussförsäljning – – –172 –36
 Omräkningsdifferens 13 –6 49 –62
Utgående balans 280 242 4 215 4 451

Not 26 forts.

NOT 27 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget
2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Personalens källskatt 162 161 1 1
Övriga kortfristiga skulder 53 61 – –
Summa 215 222 1 1

NOT 28 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget
2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Förutbetalda intäkter 247 221 – –
Upplupen lön 426 414 7 7
Övriga upplupna personalkostnader 140 130 4 1
Upplupna räntekostnader 0 – – –
Övriga upplupna kostnader 202 220 2 1
Summa 1 015 985 13 9

NOT 29 STÄLLDA PANTER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen Moderbolaget
2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Ställda säkerheter
  Företagsinteckningar 150 150 – –
Övriga ställda säkerheter 
  Övriga ställda säkerheter – 23 224 161
Eventualförpliktelser
  Garanti för leasingåtagande och övriga förpliktelser – – 4 511 4 539
Summa 150 173 4 735 4 700

Nobina AB har ställt moderbolagsborgen till leasegivare samt också ställt 
moderbolagsborgen för inköp av diesel till Nobina Norge AS via Uno-X 
Energi AS, totalt 35,5 (35,5) MNOK. Dessutom har Nobina AB ställt motför-
bindelser för garantier utfärdade av Atradius till förmån för norska och 
danska kollektivtrafikmyndigheter samt norska skattemyndigheten om 

maximalt 19 (20) MEUR samt moderbolagsgaranti till SL avseende E23 
(Södertörn) och Södertälje utan begränsningar till Nobina Sverige AB. 
Nobina Sverige AB har ställt ut en företagsinteckning om 150 (150) MSEK 
som säkerhet för checkkredit på motsvarande belopp i Danske Bank. 
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NOT 30 FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING

All riskhantering sker centralt och i enlighet med av styrelsen fastställd 
finanspolicy. Nobina använder vid behov derivatinstrument som en del i 
sin finansiella riskstyrning för att begränsa valuta-, ränte- och dieselpris-
exponering. Under året har bolaget löpande haft utestående dieselderivat, 
men inga el-, ränte- eller valutaderivat.Nobina är huvudsakligen expone-
rad för följande finansiella risker: 

• Likviditetsrisk 
• Ränterisk
• Refinansieringsrisk 
• Kredit- och motpartsrisk
• Valutarisk 
• Råvarurisk
• Indexeringsrisk
• Restvärderisk 

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att likvida medel inte finns tillgängliga 
och finansiering inte kan erhållas när det behövs. Nobina har en kredit för 
rörelsekapital som förfaller den 31 december varje år. Krediten löper på 
364 dagar då den omprövas av banken och som regel förlängs. Tillgänglig 
kredit var 150 (136) MSEK per den 28 februari 2017. 

Säkringspolicy
Bolagets säkringspolicy är utformad för att säkerställa förutsägbarhet och 
reducera volatilitet i likviditet och operativa kostnader på ett kostnadsef-
fektivt sätt. Säkringspolicyn ingår i Finanspolicyn och föreskriver att bola-
get kan ingå säkringar för bränsle-, valuta- och ränteexponering.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar 
koncernens räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får 
genomslag i räntenettot beror på finansieringsavtalens räntebindningstid, 
vilken som regel är 90 dagar. Koncernen är huvudsakligen exponerad för 
ränterisk i och med bolagets finansiella och operationella leasingavtal 
samt lån fö bussfinansiering då dessa finansieringsavtal baseras på en 
rörlig marknadsränta i tillägg till en fast räntemarginal. Om den rörliga rän-
tan höjs med 1 procentenhet innebär det en ökad räntekostnad för koncer-
nen på cirka 45 MSEK före effekt av indexkompensation. För närvarande är 
räntan i vissa marknader negativ, som exempelvis i Sverige, samtidigt 
som åtskilliga finansieringsavtal har ett marknadsräntegolv på noll pro-
cent. Detta gör att ingen räntekostnadsökning får genomslag i koncernens 
resultat förrän marknadsränta blir positiv. Ränterisken kompenseras del-
vis av inflationskomponenten i intäktsindexeringen i trafik avtalen och 
dessutom via en specifik räntekomponent i indexkorgen i vissa trafikavtal. 

Refinansieringsrisk 
Det föreligger ingen refinansieringsrisk för Nobinas  bussfinansiering 
eftersom leasingkontrakten och lånen har tio års löptid och Nobina avser 
att köpa bussarna vid  leasingkontraktens slut. När nya anbud lämnas in 
finns alltid  er  bjudande om tillgänglig bussfinansiering med bank, finans-
bolag eller fordonsleverantörs finansbolag. För mer information om förfal-
lostrukturen återfinns i noterna 7 och 26.

Kredit- och motpartsrisk
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gent emot 
finansiella motparter. Nobinas finanspolicy anger att kreditrisken skall 
begränsas genom att endast motparter med god kreditvärdighet accepte-
ras samt genom fastställda limiter. Kommersiella kreditrisker begränsas 
av en diversifierad kundstock, bestående av huvudsakligen kommunalt 
och landstingsägda kollektivtrafikmyndigheter, med mycket god kredit-
värdighet. De kundfordringar som bedömts vara osäkra har reserverats 
och påverkat rörelseresultatet med –1 (–2) MSEK.

Moderbolagets likviditetshantering
Nobina AB´s likviditetshantering sker via interna fordringar, skulder och 
koncernens cashpool, som övertagits under året från dotterbolaget Nobina 
Europe AB. Nobina AB är huvudkontohavare för koncernens cashpool.

Valutarisk
Valutaexponering uppstår i samband med betalningsflöden i utländsk 
valuta (transaktionsexponering) och vid omräkning av utländska dotterbo-
lags balans- och resultaträkningar i SEK (omräknings exponering). Koncer-
nens finanspolicy anger att valutaexponering kan säkras. Dotterbolagen 
erhåller samtliga intäkter samt betalar alla väsentliga kostnader i lokal 
valuta, inklusive kostnader under leasingavtal, vilka tecknas centralt för 
dotterbolagens räkning men i lokal valuta.

Koncernen är även exponerad mot valutakursförändringar genom sina 
inköp av diesel, vilket handlas på den internationella råvarumarknaden i 
US dollar. Denna valutarisk kan säkras genom att dieselderivat ingås i lokal 
valuta. Se vidare under Råvarurisk. 

Nobina ABs valutaexponering avseende omräkning av utländska dot-
terbolag säkras normalt inte. Årets valutakursdifferens på utländska dot-
terbolag i total resultatet uppgick till 23 (–23) MSEK. En försvagning/för-
stärkning av den svenska kronans växelkurs med 10 procent vid 
omräkning av de utländska dotterbolagens resultaträkningar påverkar 
koncernens resultat efter finansiell poster med cirka 5 MSEK.

Råvarurisk
Koncernen är exponerad mot råvaruprisförändringar genom sina inköp av 
bränsle där prisutvecklingen vanligen är baserad på oljeprisutvecklingen 
på världsmarknaden. Råvarupriset svarar för mindre än hälften av det 
totala dieselpriset och resterande del avser skatter, transport och föräd-
ling. Inom regional trafik får koncernen kompensation för förändringar i 
dieselpriset genom intäktsindex i sina trafikavtal. I vissa fall kan indexet 
vara baserat på dieselprisutvecklingen medan kontraktet i fråga kräver att 
bussarna körs på annat bränsle, exempelvis RME. Denna risk begränsas 
genom noggrann riskvärdering vid anbudsförfarandet. Nobina säkrar 
emellanåt inköpspriserna genom att köpa råvaruoptioner motsvarande 
den del av dieselkostnaden som inte täcks av index, exempelvis genom 
eftersläpning i intäktsindexeringen.Nobina tecknade en diesel-cap i juli för 
det norska dotterbolaget, avseende 500 metric ton per månad för perio-
den juli 2016 till och med februari 2017, som täckte 95 procent av förbruk-
ningen. Strikenivån för capen var 4 228 NOK per metric ton. Den ingående 
capen resulterade inte i någon utbetalning till Nobina under perioden. Inga 
utestående dieselderivat fanns den 28 februari 2017. 

Indexeringsrisk
Ett kontrakt med en uppdragsgivare ger Nobina ersättning för att tillhan-
dahålla busstrafik på de sträckor och enligt de scheman som är angivna i 
kontrakten. Storleken på ersättningen justeras regelbundet utifrån en 
korg av flera olika index för att kompensera förändringar av Nobinas kost-
nader under under löptiden för det specifika kontraktet. De prisjusterings-
index som används omfattar löneutveckling, drivmedelspriser, konsu-
mentprisindex och i vissa kontrakt andra element som exempelvis ränta. 
Viktningen i indexen i Nobinas kontraktsportfölj kan skilja sig från Nobinas 
faktiska kostnadsstruktur, så att prisjusteringarna enligt index inte fullt ut 
kompenserar för Nobinas kostnader. Indexkorgarna i trafikavtalen är rela-
tivt väl matchade med kostnadsmassans struktur. Beroende på vad som 
anges i respektive kontrakt sker indexjusteringarna med viss eftersläp-
ning på månatlig, kvartals- eller, halvårsbasis och är tillämpliga på fram-
tida kontraktsperioder och inte retroaktivt på den föregående perioden. 
Detta ger en negativ resultateffekt vid kostnadsökningar respektive posi-
tiv resultateffekt vid kostnadsminskningar under eftersläpningsperioden.
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NOTER

Restvärderisk
Nobina tillämpar en avskrivningstid för bussarna som avses vara i paritet 
med den verkliga livslängden baserat på teknisk livslängd och använda-
barhet i de för verksamheten över tid aktuella trafikavtalen. Den tekniska 
livslängden är normalt längre än användbarheten i trafikavtalen. I hän-
delse av att den tid bussarna är användbara i trafikavtalen skulle minska, 
kan Nobina komma att drabbas av högre årliga avskrivningskostnader 
alternativt ökande realisationsförluster vid avyttning av äldre bussar.

NOT 31 FINANSIELLA INSTRUMENT

Koncernen Redovisat värde

Finansiella tillgångar
Verkligt  

värde hierarki 2017-02-28 2016-02-29

Lånefordringar och 
 kundfordringar
Långfristiga fordringar 1 1
Kundfordringar 495 535
Övriga kortfristiga fordringar 81 40
Spärrade likvida medel 0 24
Likvida medel 804 683
Finansiella tillgångar 
 värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen 2 – –
Elderivat. Verkligt värde 
bestäms enligt pris noterade 
på en aktiv marknad, vilket 
motsvarar den så kallade 
nivå ett, enligt IFRS 7. 1 – –
Koncernen totalt 1 381 1 283

Koncernen Redovisat värde

Finansiella skulder
Verkligt  

värde hierarki 2017-02-28 2016-02-29

Andra finansiella skulder
Räntebärande skulder, lån 4 557 4 729
Leverantörsskulder 569 473
Övriga kortfristiga skulder 215 222
Finansiella skulder 
 värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen 2 – –
Koncernen totalt 5 341 5 424

Ojusterade noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar 
eller skulder (nivå 1). 

Andra observerbara data för tillgångar eller skulder är noterade priser 
inkluderade i nivå 1, antingen direkt enligt prisnoteringar eller indirekt 
 härledda från prisnoteringar (nivå 2). 

Data för tillgångar eller skulder som inte baseras på observerbara 
 marknadsdata (nivå 3). 

Moderbolaget Redovisat värde

Finansiella tillgångar
Verkligt  

värde hierarki 2017-02-28 2016-02-29

Lånefordringar och 
 kundfordringar
Fordringar koncernföretag, 
ränte bärande 398 379
Övriga kortfristiga 
 fordringar 1 2
Likvida medel 796 –
Finansiella tillgångar 
 värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen 2 – –
Koncernen totalt 1 195 381

Moderbolaget Redovisat värde

Finansiella skulder
Verkligt  

värde hierarki 2017-02-28 2016-02-29

Andra finansiella skulder
Skulder koncernföretag, 
ränte bärande 1 990 1 197
Leverantörsskulder 1 4
Övriga kortfristiga skulder 1 1
Finansiella skulder 
 värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen 2 – –
Koncernen totalt  1 992 1 202

Verkligt värde
Finansiella tillgångar och skulders redovisade värden överensstämmer i 
allt väsentligt med verkligt värde. Verkligt värde på den finansiella leasing-
skulden är beräknad efter rörlig ränta med oförändrad kreditmarginal, 
 vilket innebär att det redovisade värdet på skulden överensstämmer med 
det verkliga värdet.
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NOT 32 NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

De största aktieägarna i Nobina AB är Invesco, Frank Templeton samt Blu-
ebay Capital, se mer information under avsnittet Nobina aktien. En leda-
mot i Nobina ABs styrelse har nominerats av Sothic Capital. Interna tjäns-
ter inom Nobinakoncernen säljs och köps på basis av  gällande prislistor 

och villkor för icke närstående parter. Överenskommelser om tjänster med 
koncerninterna företag träffas på basis av självkostnadspris plus vinsttil-
lägg, med en marginal mellan 3–5  procent.

Koncernen Moderbolaget

Närståendetransaktioner
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

Försäljning av tjänster till koncerninterna företag – – 44 39
Köp av tjänster från koncerninterna företag – – –7 –95
Personalkostnader
Styrelse –3 –14 –3 –14
Ledande befattningshavare –34 –155 –20 –63
Pensionskostnader –7 –8 –3 –2
Sociala avgifter –12 –48 –6 –21
Summa närståendetransaktioner –56 –225 5 –156

Resultat från andelar i koncerninterna företag – – 277 –344
Ränteintäkter från koncerninterna företag – – 6 12
Räntekostnader till koncerninterna företag – – –16 –69
Räntekostnader till obligationsinnehavare – –98 – –

Koncernen Moderbolaget
Närståendetransaktioner 2017-02-28 2016-02-29 2017-02-28 2016-02-29

Fordringar på koncerninterna bolag – – 398 379
Skulder till koncerninterna bolag – – –1 990 –1 197
Pensionsavsättning VD –10 –8 –10 –8
Obligationslån – – – –

NOT 33 VALUTAKURSER

Genomsnitt Balansdag

Valutakurser
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29
2016-03-01 

–2017-02-28
2015-03-01 

–2016-02-29

EUR 9,491 9,337 9,570 9,334
NOK 1,033 1,030 1,079 0,982
DKK 1,275 1,251 1,287 1,251
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STYRELSENS UNDERTECKNANDE

Styrelsens undertecknande

Stockholm den 27 april 2017

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredo visningen 

har upprättats i enlighet med god redovisningssed, respektive att 

koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internatio-

nella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nummer av 19 juli 2002 om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder, ger en rättvisande bild av 

moderbolagets respektive koncernens ställning och resultat samt att 

förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen 

av moder bolagets respektive koncernens verksamhet, ställning och 

resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

moderbolaget respektive de företag som ingår i koncernen står inför.

Årsstämman den 31 maj 2017 beslutar om fastställelse av koncer-

nens och moderbolagets resultat- och balansräkning.

Jan Sjöqvist John Allkins

Styrelsens ordförande Styrelseledamot

Birgitta Kantola Graham Oldroyd Axel Hjärne

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Ragnar Norbäck

Verkställande direktör och styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 april 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Michael Bengtsson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Nobina AB (publ), org.nr 556576-4569

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen för Nobina AB (publ) för år 1 mars 2016 till 28 februari 

2017. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på 

sidorna 55–105 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-

ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 

ställning per den 28 februari 2017 och av dess finansiella resultat 

och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovis-

ningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 

ställning per den 28 februari 2017 och av dess finansiella resultat 

och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 

Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och kon-

cernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-

darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 

i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed 

i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 

krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Nobina är verksamt inom området kollektivtrafik med buss, verk-

samheten bedrivs i Norden genom helägda dotterbolag. Administra-

tionen inom koncernen är i stor utsträckning förlagd till ett shared 

service center. Detta gäller även bussflottan som består av cirka 

3 600 i huvudsak leasade bussar som i allt väsentligt redovisas i 

balansräkningen. Nobinas kontrakt är tilldelade genom offentlig 

upphandling, motparten är en trafikhuvudman (uppdragsgivare inom 

kommun/landsting) och avtalen löper upp till 10 år. Bussflottan och 

kontraktsportföljen är centrala i vår granskning av Nobina. 

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetnivå och 

bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. 

Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och 

styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovis-

ningsmässiga uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från 

antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur 

är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken för 

att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna 

kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för syste-

matiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga felaktig-

heter till följd av oegentligheter.

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig gransk-

ning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som 

helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisnings-

processer och kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar. 

Vår granskning av Nobina består huvudsakligen av: 

• Planering och relaterade insatser

• Granskning av ledningens förvaltning, intern kontroll, rutiner  

och processer

• Översiktlig granskning av Nobinas rapport för andra kvartalet 

• Granskning för att avge denna revisionsberättelse avseende års-

redovisningen för moderbolaget och koncernen. I anslutning till 

detta utförs också insatser för att avge vårt yttrande avseende efter-

levnad av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. 

Granskningen styrs av Michael Bengtsson och det centrala revisions-

teamet för Nobina AB och koncernen, granskningen utförs genom-

gående i alla dotterbolag av revisionsteam som tillhör PwC-nätverket. 

Inriktningen och omfattningen innebär att vi utfört en revision som 

inkluderar samtliga väsentliga enheter inom Nobina vilka tillsammans 

utgör en betydande del av intäkter, resultat respektive tillgångar. 

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedöm-

ning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig 

grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller 

några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av 

oegentligheter eller fel. De betraktas som väsentliga om enskilt eller 

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 

som användarna fattar med grund i de finansiella rapporterna.

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa 

väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering som hel-

het. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi 

revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders 

karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av 

enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna 

som helhet.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som 

enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för 

revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den 

aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för 

 revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och 

koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden 

om dessa områden.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Fullständighet, periodisering och värdering  
av intäktsredovisning 
Intäktsredovisningen beskrivs i not 1 Företagsinformation och redovis-
ningsprinciper.  Riskhantering beskrivs i Förvaltningsberättelsen på 
sidan 63–64 samt i not 30 Finansiella risker och riskhantering. 

Intäktsvolymen per avtal är väsentlig. Avtalen är ofta individuellt utfor-
made på grund av avsaknad branschpraxis. Avtalen kan också vara 
komplexa vilket sammantaget leder till svårigheter att finna enhetliga 
faktureringslösningar varför intäktsföringen från trafikhuvudmannaav-
talen beräknas och faktureras manuellt.
 Förändringar av trafikförutsättningar kan leda till förändringar i 
ersättningen. Om dessa förändringar sker utöver gällande kontraktsvill-
kor kan detta leda till en förhandling om justering av ersättningen. 
Redovisning av förhandlingsintäkter bygger delvis på uppskattningar. 
Manuell hantering medför jämfört med automatiserad hantering en för-
höjd risk för felaktigheter och uppskattningar ökar inslaget av subjekti-
vitet och därmed ökar även risken för fel i redovisningen. Med anledning 
av dessa faktorer är området särskilt betydelsefullt i vår revision. 

De viktigaste granskningsinsatserna som vi genomfört omfattar:
•  Genom dataanalys granskat att transaktioner avseende intäkter, 

kundfordringar och inbetalningar i redovisningen följer det förväntade 
flödet. 

•  Genomgång av standardiserade mallar, rutiner och processer för 
intäktsberäkningar och fakturering. 

•  Stickprovsgranskning av fakturering mot trafikhuvudmannaavtal, 
beräkningsunderlag och indexuppräkning. 

•  Granskning av månadens produktion och/eller att antal verifierade 
betalande resenärer stämmer mot faktureringen. 

•  Genomgång av pågående förhandlingar och utvärdering av företags-
ledningens uppskattningar och bedömningar avseende förhandlings-
intäkter. 

De antaganden som ligger till grund för redovisningen av förhandlings-
intäkter bedöms vara inom godtagbara intervall. Inga väsentliga iakt-
tagelser har rapporterats till revisionsutskottet som resultat av vår 
granskning.

Värdering av bussflottan 
Redovisningen relaterad till bussflottan beskrivs i not 1 Företagsinfor-
mation och redovisningsprinciper samt i not 7 Leasing. Riskhantering 
beskrivs i Förvaltningsberättelsen på sidan 63–64 samt i not 30 Finan-
siella risker och riskhantering. 

Värdet på Nobinas bussflotta uppgår till ca 5,2 miljarder och utgör ca 
65 % av totala tillgångar i koncernen. Avskrivningstiden för bussarna 
bedöms för att i möjligaste mån vara i paritet med den verkliga livs-
längden. Den verkliga livslängden baseras på teknisk livslängd och 
användbarhet i trafikavtalen. I händelse av att tiden som bussarna är 
användbara i trafikavtalen går ned kan avskrivningskostnaderna och/
eller realisationsförluster komma att öka. Med anledning av storleken 
på dessa balansposter är detta ett särskilt betydelsefullt område i vår 
revision. 

De viktigaste granskningsinsatserna som vi genomfört omfattar:
•  På stickprovsbasis kontrollerat registreringen av finansiella lease-

avtal tecknade under året för att verifiera indata till bolagets leasing-
beräkning

•  Vi har tagit del av Nobinas dokumenterade bedömning avseende 
bussflottans avskrivningstider. 

•  Vi har granskat indata och beräkningar i denna bedömning mot 
 verksamhetssystem och utfört egna kontrollberäkningar av redo-
visningen. 

Från denna granskning har inget framkommit som föranlett att väsent-
liga iakttagelser rapporterats till revisionsutskottet.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-

ningen, koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–54 och 

109–113. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-

ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 

med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo-

visningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 

ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 

oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 

denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 

under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 

innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 

information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 

en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 

inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 

den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 

 gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-

visning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-

mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 

än att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 

ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finan-

siella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-

redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 

i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 

fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredo-

visningen och koncernredovisningen finns på Revisorsnämndens 

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/ 

documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är 

en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 

vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning för Nobina AB (publ) för år 1 mars 2016 till 28 februari 

2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-

ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 

enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moder-

bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likvidi-

tet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 

bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse 

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-

förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 

 kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören 

ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 

för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 

och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-

visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 

att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kom-

mer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 

av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvalt-

ningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspek-

tionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.

pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 28 april 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Michael Bengtsson

Auktoriserad revisor
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FLERÅRSÖVERSIKT

MSEK (om inte annat anges) 2016/2017

2015/2016 före 
börsnoterings-

kostnader

2015/2016 efter 
börsnoterings-

kostnader 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Nettoomsättning 8 858 8 317 8 317 7 549 7 269 7 212
Rörelseresultat 494 462 258 371 326 246
Resultat före skatt 355 299 2 141 87 -9
Årets resultat 518 301 4 94 56 60
Årets kassaflöde 114 266 234 141 173 33
EBITDA 1 161 1 083 879 922 832 725
EBITDA-marginal % 13,1 13,0 10,6 12,2 11,4 10,1
EBITDAR 1 215 1 141 937 1 019 973 927
EBITDAR-marginal % 13,7 13,7 11,3 13,5 13,4 12,8
Likvida m inkl. spärrade medel 804 707 707 568 465 312
Varav spärrade medel 0 24 24 115 156 175
Soliditet % 17,9 14,5 14,5 4,7 3,8 3,1
Eget Kapital 1 421 1 110 1 110 310 224 187
Nettoskuld 3 753 4 022 4 022 3 867 3 611 3 987
Nettoskuld /EBITDA 3,23 3,71 4,58 4,19 4,34 5,5
Antal bussar 3 564 3 703 3 703 3 347 3 359 3 455
Antalet uppskattade resenärer (miljoner) 307 277 277 245 242 242
Antal produktionskilometer (miljoner) 293 279 279 265 270 268
Antal produktionstimmar ( tusental) 11 241 9 885 9 885 8 981 8 942 8 988
Beräknade heltidstjänster 8 889 8 461 8 461 7 603 7 547 7 868
Nettoomsättning/buss 2,49 2,25 2,25 2,26 2,16 2,09

Flerårsöversikt
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Nyckeltalsinformation

Definitioner 
Alternativa nyckeltal 
Nobina tillämpar från och med det andra kvartalet ESMÁ s nya rikt-

linjer för APM (alternativa nycketal). Bolaget anser att nedanstående 

nyckeltal ger värdefull och betydande information till investerare och 

bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. 

Finansiella icke-IFRS mått har begränsningar som analytiskt verktyg 

och ska inte betraktas isolerade eller som ersättning för finansiella 

mått som är framtagna i överensstämmelse med IFRS. Finansiella 

icke-IFRS mått redovisas för att förbättra investerarnas utvärdering 

av bolagets verksamhetsresultat och ställning. De finansiella icke 

IFRS-mått som redovisas i denna rapport kan skilja sig från liknande 

mått som används av andra bolag. 

Nyckeltal Beskrivning

Justerade poster Justerade poster av jämförelsestörande extraordinär karaktär som är periodfrämmande eller icke åter-
kommande. Justerade poster har rensats för transaktionskostnader i samband med börsintroduktionen

EBIT Rörelseresultat före finansnetto och skatt
EBITDA Rörelseresultat före finansnetto, skatt, avskrivningar, nedskrivningar, resultat från försäljning av 

 anläggningstillgångar
EBITDA-marginal EBITDA i relation till nettoomsättning
EBITDAR Rörelseresultat före finansnetto, skatt, avskrivningar, nedskrivningar, resultat från försäljning av 

 anläggningstillgångar och operationella leasingskostnader för bussar
EBITDAR-marginal EBITDAR i relation till nettoomsättning
Räntebärande skulder Räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder (externa lån, pensionsskulder och finansiell leasingskuld)
Nettoskuld Räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder (externa lån, pensionsskulder och finansiell leasingskuld) 

med avdrag för likvida och spärrade medel
Nettoskuld/EBITDA Räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder (externa lån, pensionsskulder och finansiell leasingskuld) 

med avdrag för likvida och spärrade medel i relation till fyra sekventiella kvartals EBITDA
Förnyelsegrad Alla vunna anbud/Alla anbud i egen ägo
Kvarhållandegrad Försvarade anbud/Anbud i egen ägo
Medeltalet anställda (FTE) Antalet betalda timmar dividerade med normtiden för heltidsarbetande
Kontantinvesteringar Anskaffningsvärde på investeringar i anläggningstillgångar efter avdrag för lånefinansierade investeringar
Omfördelningsgrad Antalet bussar som omfördelats till ett nytt kontrakt under året/Totalt antalet bussar
Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie efter full utspädning Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter full utspädning
Eget kapital per stamaktier Eget kapital dividerat med antalet utestående stamaktier per bokslutsdatum
Direktavkastning Utdelning i relation till bolagets aktiekurs per bokslutstillfälle
Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång
Yield Intäkt per körd platskilometer
Kontraktslängd Ett offentligt upphandlat avtal om produktion av trafiktjänster som ingåtts mellan en uppdragsgivare och  

ett kollektivtrafikföretag. Kontraktet gäller normalt fem till tio år med möjlighet till förlängning på ett till 
två år och bygger på ett produktions- eller incitamentsavtal

Produktionstimmar Totalt producerade timmar i kontrakt
Produktionskilometer Totalt producerade kilometrar i kontrakt
Antal bussar Antalet ägda, finansiellt, operationellt leasade och korttidsinhyrda bussar vid periodens utgång
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NYCKELTALSINFORMATION

Verifiering av alternativa nyckeltal

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013
Nyckeltal, Nobina 
MSEK (om inget annat anges) mar 16–feb 17 mar 15–feb 16 mar 14–feb 15 mar 13–feb 14 mar 12–feb 13

EBITDA och EBITDAR:
Rörelseresultat 494 258 371 326 246
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 14 15 35 15 15
Avskrivningar/nedskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 653 606 516 491 464
Summa EBITDA 1 161 879 922 832 725
Periodens operationella  leasingavgifter 54 58 97 141 202
Summa EBITDAR 1 215 937 1 019 973 927

Justerad EBITDA och EBITDAR  
(justerat resultat är baserat på information från not 5):
Justerat rörelseresultat 494 462 371 326 246
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 14 15 35 15 15
Avskrivningar/nedskrivningar av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 653 606 516 491 464
Summa justerad EBITDA 1 161 1 083 922 832 725
Periodens operationella  leasingavgifter 54 58 97 141 202
Summa justerad EBITDAR 1 215 1 141 1 019 973 927

Räntebärande skulder:
Långfristig upplåning 3 832 3 941 3 765 3 483 3 800
Pensionsskuld 46 36 36 28 30
Kortfristig upplåning 679 752 634 565 496
Summa räntebärande skulder 4 557 4 729 4 435 4 076 4 326
Kassa –804 –683 –453 –309 –137
Spärrade medel – –24 –115 –156 –175
Summa nettoskuld 3 753 4 022 3 867 3 611 4 014

Nettoskuld/EBITDA 3,23 4,58 4,19 4,34 5,53

Nettoskuld/justerad EBITDA 3,23 3,71 4,19 4,34 5,53
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Anbud – Trafikföretagets offert i en upphandling. 

Euro 1–euro 6, EEV – Olika generationer av emissionsklasser  

för dieselmotorer.

Expresslinje – En längre körsträcka på huvudvägar som ger 

 snabbare transport genom flera län utan flera stopp.

Flygtransfer – Resor som utgör anslutningsmöjlighet till och  

från flygplatser.

Frivolym – Uppdragsgivarens rätt att ändra produktionsvolymen 

inom ramen för avtalet.

Förändringspriser – Hur mycket ersättningen ska för ändras per 

buss, timme eller kilometer inom ramen för frivolymen i ett kontrakt.

Incitamentsavtal – Normalt ett produktionsavtal som i större eller 

mindre utsträckning innehåller ett ersättningsmoment som är rörligt 

och beror på antalet resenärer.

Indexering – Justering av den avtalsenliga ersättningen i enlighet 

med en korg av viktade och förutbestämda index som avses represen-

tera väsentliga kostnadselement för trafikföretaget, såsom löner, 

bränsle, underhåll etc. Och som sker med en i förväg bestämd 

 periodicitet.

Interregional trafik – Nobinas segment för trafik som utförs helt på 

egna meriter utan restriktioner eller subven tioner av myndigheter.

Kollektivtrafik – Trafiktjänster som tillhandahålls för allmänheten 

där människor reser tillsammans.

Koncession – Tilldelad rättighet att uppbära ett monopol inom ett 

geografiskt område och som omfattar alla rättigheter att tillhanda-

hålla kollektivtrafik. I Sverige delar staten, sedan huvudmanna-

reformen på 1980-talet, ut dessa koncessioner till uppdragsgivare 

(kommun eller landsting), som i sin tur tillhandahåller trafiktjänster 

för allmänheten genom avtal med trafik företag. Dessa upphandlingar 

annonseras i enlighet med det svenska upphandlingsregelverket.

Koncessionsavtal – En avtalsform mellan ett trafikföretag och en 

uppdragsgivare (kommun/landsting) som var bruklig före trafik-

huvudmannareformen och som i delar, under en övergångsperiod, 

löper vidare. I dessa avtal utför trafikföretaget alla delar av trafik-

uppdraget, inklusive försäljning av tjänster gentemot resenärerna.

Lokaltrafik – Trafik i anslutning till tätort.

Branschtermer

Platskilometer – Mått på trafikutbudet. Antalet sittplatser i en buss 

multiplicerat med bussens körsträcka i kilometer.

Produktionsavtal – Ett avtal där trafikföretagets intäkter består av 

fast ersättning för produktionskostnader utifrån en i förväg bestämd 

produktion, med linjenät, tidtabell och ett antal övriga krav som 

grund. Ersättningen baseras på antal timmar, kilometer, bussar eller 

en kombination av dessa.

Regional trafik – Nobinas segment för trafik som upphandlas av 

offentliga uppdragsgivare.

Regiontrafik – Trafik utanför och mellan tätorterna inom ett län.

Stadstrafik – Trafik inom en  tätort. 

Trafikföretag – Ett företag som genom avtal med en uppdrags-

givare producerar trafik enligt ett givet avtal.

Trafikhuvudmanna reformen – I samband med trafikhuvud-

mannareformen på 1980-talet övertog staten från kommun och 

landsting rätten att dela ut koncessioner. Tidigare delade kommun 

och landsting ut koncessionsrätten till trafikföretagen, idag delar 

 staten ut koncessionsrätten till kommun och landsting (uppdrags-

givare), som i sin tur avtalar med ett trafikföretag om produktion 

av trafiktjänster för allmänheten. Dessa upphandlingar annonseras 

i enlighet med det svenska upphandlingsregelverket.

Trafikkontrakt – Ett offentligt upphandlingskontrakt om produk-

tion av trafiktjänster som ingås av ett trafikföretag och en uppdrags-

givare. Kontraktet gäller normalt fem till tio år med möjlighet till 

förlängning på ett till två år och bygger på ett produktions- eller 

incitamentsavtal.

Trafikplanering – Planering av resursutnyttjande (fordon och 

förare) för att på effektivast möjliga sätt utföra trafik i enlighet 

med ett givet trafikuppdrag.

Underentreprenör – En aktör som är anlitad av trafikföretaget 

för att bistå i produktionen av trafiktjänster.

Uppdragsgivare – En kommun eller ett landsting som av staten 

har tilldelats koncessionsrätten att tillhandahålla kollektivtrafik för 

allmänheten genom offentlig upphandling av tjänster från trafik-

företag, även kallad trafik huvudman.



Årsstämma i Nobina AB 

IR-kontakter
Mattias Gelinder, Finans- och IR-chef  
Tel: +46 (0)8-410 65 402
mattias.gelinder@nobina.com

Per Skärgård, Ekonomidirektör  
Tel: +46 (0)8-410 65 056
per.skargard@nobina.com

Pressmeddelanden och rapporter
Följ oss genom att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter via sms och e-post.  
Registrera dig på www.nobina.com/sv/nobina/investor-relations-sv.

Solberg • Foto: Tomas Harrysson, Johan Töpel,  
Nobinas bildbank m.fl.  • Tryck: Billes Tryckeri

!

Årsstämma i Nobina AB (publ) hålls den 31 maj 2017 kl. 14.00 

i World Trade Center, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den  

av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 maj 2017.

Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos Nobina per post till 

Nobina AB (publ), Armégatan 38, 171 71 Solna eller per e-post till 

nobinaagm@nobina.com, senast den 25 maj 2017. Vid anmälan ska 

uppges fullständigt namn,  person- eller  organisationsnummer, 

adress, telefon nummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift 

om ställföreträdare, ombud och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt 

att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den 

av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan  omregistrering måste 

vara verkställd senast den 24 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i 

god tid dessförinnan måste meddela sin  önskan härom till förvaltaren.

Finansiell information 2017/2018 
Årsstämma  31 maj 2017

Delårsrapport kvartal 1 (1 mars–31 maj)  30 juni 2017

Delårsrapport kvartal 2 (1 juni–31 augusti)  28 september 2017 

Delårsrapport kvartal 3 (1 september–30 november)  21 december 2017

Bokslutskommuniké 2017/2018  6 april 2018



Nobina är Nordens största kollektivtrafikföretag med dryga 12 000 medarbetare, 
3 600 bussar och en omsättning på närmare 9 miljarder SEK. Varje dag ser 
Nobina till att närmare en miljon människor kommer till jobb, skola och andra 
aktiviteter. Tillsammans med uppdragsgivare och resenärer bidrar vi till ökad 
rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader.

Nobina AB
Armégatan 38
171 71 SOLNA

Nobina Sverige AB
Armégatan 38
171 71 SOLNA

Nobina Danmark A/S
Fabriksparken 22
DK-2600 GLOSTRUP

Nobina Norge AS
Schweigaardsgate 10
N-0185 OSLO

Nobina Finland Oy Ab
Klovinpellontie 5
FIN-02180 ESPOO

Swebus Express AB
Armégatan 38
171 71 SOLNA

Adresser

www.nobina.com
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