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STAMPENGRUPPEN 

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 
 

FÖRSTA HALVÅRET 2017 
 

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1 267, en minskning med 5 % från 
föregående år pro forma. Jämfört med redovisad nettoomsättning föregående 
år var minskningen cirka 14 %, från MSEK 1 467, och beror främst på 
avyttringarna av verksamheterna OTW och Minnesota samt att vissa 
tryckerikunder köper papper direkt från pappersleverantörerna. 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till MSEK 86 (8). 
• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 37 (-48). Reaeffekter från avyttrade 

verksamheter uppgick till MSEK 9 (-27) och övriga poster av engångs-
karaktär uppgick till MSEK 25 (-24). 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 28 (-87).  
• Periodens kassaflöde var MSEK -128. I kassaflödet (förändring av 

rörelsekapitalet) ingår utbetalning av ackordslikvid om cirka MSEK 250. 

 

VD-KOMMENTAR 

Årets första sex månader har handlat om en återgång till normal aktivitet efter förra 
årets rekonstruktion av koncernens balansräkning. Vi kan konstatera att vi har upp-
nått efterlängtad finansiell stabilitet och att våra verksamheter har återhämtat sig och 
fått möjlighet att fokusera på affären och anpassa sig till en allt mer digital tillvaro. 

Koncernen gör ett rörelseresultat på MSEK 37 (-48) för årets första sex månader. 
Rensat för engångsposter gör koncernen ett operativt resultat på MSEK 3 vilket är i 
linje med föregående år. 

Koncernens justerade omsättning för det första halvåret minskar med 5 % mot före-
gående år. Den stora utmaningen för hela branschen är fortsatt det stora tappet i 
annonsintäkter i papperstidningarna. Stampens titlar minskar sina annonsintäkter i 
print med 16 % för det första halvåret. Samtidigt fortsätter digitala annonsintäkter att 
växa med 21 %. Tidningarnas upplagor minskar mindre än tidigare och vi ser att 
läsarintäkter blir en allt viktigare del av vår intäktsbas. Trenden är tydlig och vi be-
dömer att nya digitala läsarintäkter över tid kommer att bidra till att stabilisera 
medieverksamhetens intäkter. 

Ackordslikviden om MSEK 250 betalades ut under årets första kvartal och verksam-
heterna har därefter återfått normaliserade kredittider. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten, exklusive utbetalning av ackordslikviden, har varit positivt med MSEK 
140. Koncernens nettoskuld har under de senaste 12 månaderna minskat från MSEK 
861 till MSEK 247. 

Flera viktiga rekryteringar har genomförts till affärsområdet Media. Johan Hansson 
började som ny VD i mars och har genomfört flera ledningsförändringar i syfte att 
möjliggöra nya satsningar på innehåll, kvalitet och digitala läsarintäkter. Lokala 
ledningsgrupper har tillsatts på våra lokaltitlar under ledning av lokala publishers  
med resultatansvar. 
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Christofer Ahlqvist tillträdde som ny chefredaktör för Göteborgs-Posten i april och 
inledde omedelbart arbetet med att integrera print- och digitalredaktionerna på GP till 
en redaktion med fokus på kanaloberoende publicering, samtidigt som vi fortsätter att 
utveckla och förbättra pappersutgåvan. En storsatsning på lokal kvalitetsjournalistik 
har lanserats med rekrytering av 25 nya tjänster till GP:s redaktion i Göteborg. Som 
en del av innehållssatsningen har flera lokaltitlar börjat med livesändningar av lokala 
sporthändelser och andra lokala event. 

Under juni lanserades plustjänster för digital läsning för Strömstads Tidning och 
Bohusläningen med gott resultat och övriga titlar, inklusive Göteborgs-Posten, 
kommer att lansera plustjänster under det andra halvåret. 

I juni avyttrades Modern Women Media till Peter Scheffer Group AB i syfte att  
renodla medieverksamheten och möjliggöra ökat fokus på att utveckla våra  
mediehus i Västsverige. 

Wallstreet, som är ledande i Sverige på trafikreklam, har expanderat sin verksamhet 
till Stockholm genom avtal med SL där man säljer annonser på bussar och båtar. 

Produktionseffektiviteten inom vår tryckeriverksamhet V-TAB utvecklas positivt och 
investeringar har genomförts i anläggningen i Landvetter för att kunna säkerställa 
framtida volymer. Fortsatt nedbemanning har genomförts inom flera anläggningar  
för ökad effektivitet. Segmenten heatset samt skylt & reklam växer mot föregående  
år medan dagstidningstryck fortsätter att minska. Direktreklam minskar till följd av 
minskad orderingång under förra årets rekonstruktion men marknaden som helhet  
är fortsatt stabil. 

Distributionsbolaget VTD ökade sina externa intäkter med 20 % för halvåret från post 
och varubrev men fortsätter att tappa intäkter på den traditionella tidningsaffären. 
Fortsatt tillväxt från nya intäkter i kombination med tydliga besparingsmål kommer  
att vara fokus under kommande 12 månader. 

 

Göteborg den 16 augusti 2017 
 

Martin Alsander 
VD och koncernchef 
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Engångsposter 
Koncernen redovisade engångsposter under första halvåret om MSEK 25 (-24). I 
engångsposterna ingår en positiv ackordseffekt om MSEK 44 samt omstrukturerings-
kostnader om MSEK -19, främst kopplade till nedbemanningen inom Stampen Media. 

Kassaflöde och likviditet 
Operativt kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick vid halvårsskiftet till 
MSEK -109, jämfört med MSEK 67 per juni föregående år. Likvida medel uppgick till 
MSEK 210 (338). Koncernens bankskuld uppgick per 30 juni till MSEK 298 (301).*  

Finansiell ställning 
Likvida medel uppgick till MSEK 210 (338). Totala krediter uppgick till MSEK 298 
(301) och nettoskulden till MSEK 247 (253) (bestående av bankkrediter, finansiella 
leasingavtal, pensionsskuld och övriga räntebärande skulder).* 

Personal 
Antalet heltidstjänster i koncernen uppgick till cirka 2 100 jämfört med cirka 2 200 per 
december 2016. Förändringen beror främst på åtgärder som vidtagits i 
verksamheterna. 

Granskning 
Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. 

Transaktioner med närstående 
Inga väsentliga transaktioner har skett under perioden. 

* Jämförelsesiffror inom parentes avser 161231. 

 

RAPPORT ÖVER RESULTATET I SAMMANDRAG 
 

MSEK Jan-Juni 2017 Jan-Juni 2016 
Rörelsens intäkter 1 267 1 467 
Rörelsens kostnader -1 184 -1 462 
Andelar i intressebolag 2 3 
Rörelseresultat före avskrivning 86 8 

Avskrivningar -49 -56 
Rörelseresultat 37 -48 

Finansiella poster netto -9 -39 
Resultat före skatt 28 -87 

Skatt - -1 
Periodens resultat 28 -88 

Moderföretagets aktieägare 20 -90 
Innehav utan bestämmande inflytande 8 2 
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 
 

MSEK 30 Juni 2017 30 Dec 2016 
TILLGÅNGAR 

  Immateriella anläggningstillgångar 768 775 
Materiella anläggningstillgångar 478 507 
Finansiella anläggningstillgångar 114 112 
Summa anläggninstillgångar 1 360 1 394 

   
Varulager 39 53 
Kortfristiga fordringar 230 349 
Kassa och bank 210 338 
Summa omsättningstillgångar 479 740 
Summa tillgångar 1 839 2 134 

   EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 237 217 

Innehav utan bestämmande inflytande 99 91 
Summa eget kapital 336 308 

   Långfristiga skulder 654 657 
Kortfristiga skulder 848 1 169 
Summa skulder och eget kapital  1 839 2 134 

 

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 
 

MSEK Jan-Juni 2017 Jan-Juni 2016 
Rörelseresultat 37 -48 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -26 60 
Erlagda räntor -12 -36 
Betald inkomstskatt -2 -14 
Förändring av rörelsekapitalet -106 105 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -109 67 

   
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 85 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 -109 
Periodens kassaflöde -128 43 

   
Likvida medel vid periodens början 338 134 
Likvida medel vid periodens slut 210 177 

 

 


