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Om AllTele

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 

är en utmanare på den svenska tele- och 

bredbandsmarknaden. Via AllTele Privat levere-

ras fast och mobil telefoni, bredbandstjänster 

samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele 

Företag levereras fast och mobil telefoni, växel-

tjänster och bredbandstjänster till företag. Allt 

paketerat och levererat med fokus på enkelhet, 

bästa service och funktion.

Strategi

AllTeles strategi är att rikstäckande och med 

lokala samarbetspartner leverera bredbands-, 

TV- och telefonitjänster till svenska hushåll och 

företag. Tjänsterna realiseras i fast och mobil 

infrastruktur i långsiktiga avtal med valda affärs-

partner. Tillväxt ska ske organiskt genom ny 

och korsförsäljning samt via förvärv.

Årsstämma
Årsstämma hålls fredagen den 28 maj klockan 14:00 i Stockholm  
på Telefonvägen 30. Kallelse kommer att publiceras i Post- och Inrikes 
 Tidningar samt på www.alltele.se. Annons om årsstämman kommer 
att införas i Svenska Dagbladet.     

Finansiell agenda
Delårsrapport januari – mars 2014 14 maj 2014 
Årsstämma 2014 28 maj 2014 
Delårsrapport januari – juni 2014 22 augusti 2014 
Delårsrapport januari – september 2014 14 november 2014
Bokslutskommuniké 2014 13 februari 2015

Årsredovisning 
2013

2 Året i korthet

3 VD har ordet

4 Om AllTele

5 AllTelekoncernen

6 Marknadsöversikt

7 Affärsområde Företag

11 Affärsområde Privat

13 Medarbetaren, AllTeles ryggrad

15 Aktien

17 Förvaltningsberättelse inklusive  

bolagsstyrningsrapport

26 Flerårsöversikt

27 Resultaträkning – Koncernen

28 Balansräkning – Koncernen 

29 Förändring av eget kapital – Koncernen

30 Kassaflödesanalys – Koncernen

31 Resultaträkning – Moderbolaget

32 Balansräkning – Moderbolaget

33 Förändring av eget kapital – Moderbolaget 

34 Kassaflödesanalys – Moderbolaget 

35 Noter

56 Revisionsberättelse

58 Styrelse

60 Ledning

Adresser



Årsredovisning 2013

2

Året i korthet

Året i korthet

 ■ AllTele förvärvar Universal Telecom  
och skapar  därigenom Nya AllTele.

 ■ AllTele vänder till vinst jämfört med Gamla AllTele 
efter förvärvet av Universal Telecom.

 ■ Omsättningen i Nya AllTele uppgick till  
779,2 (314,4)* Mkr.

 ■ Kassaflöde från den löpande verksamheten   
uppgick till 67,9 (87,4)* Mkr.

 ■ Resultat per aktie uppgick till 1,82 (7,47)* kr.

 ■ Carlos Riera lämnar rollen som VD och ersätts  
av styrelseledamoten Paul Moonga.

 ■ AllTele förvärvar telefoni- och bredbands- 
kunder från Bixia, Ringia och Boxer.

 ■ Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning  
om 1 kr per aktie lämnas för 2013 vilken  
utbetalas under det tredje kvartalet 2014.

* Jämförelsetal avser Universal Telecom

Nyckeltal

2013 2012* 2011* 2010* 2009* 2008* 2007*

Omsättning, MSEK 779 765 608 372 228 169 41 

EBITDA-resultat, MSEK 96 34 27 36 29 22 –9 

Rörelsemarginal, % 7 –3 –2 3 4 4 –34

Vinstmarginal, % 5 –4 –3 3 3 1 –38

Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,7 0,7 0,2 0,4 0,6 2,8

Soliditet, % 40 26 22 40 35 40 16

Resultat per aktie, SEK 1,82 –0,66 –1,60 0,72 0,59 0,28 –1,26

Eget kapital per aktie, SEK 9,67 9,49 11,05 9,48 7,73 7,14 2,95

Antal aktier vid periodens slut, st 25 415 766 12 366 746 12 366 746 10 866 746 9 888 200 9 888 200 5 522 400 

Medelantal anställda, st 188 180 152 117 91 52 33

*   Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper – Information om förvärvet av Universal Telecom (AllTele  LDA); Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt 
förvärv då säljaren Mark Hauschildt indirekt och direkt fått ett bestämmande  inflytande över AllTelekoncernen. Detta innebär att det legalt förvärvade bolaget (Universal Telecom 
namnändrat till AllTele LDA)  ses som moderbolag ur ett koncernredovisningsperspektiv vilket betyder att jämförelsesiffrorna i resultat-, balansräkningen, kassaflödesanalysen och 
noterna avser Universal Telecoms (AllTele LDA) historiska verksamhet. I syfte att underlätta jämförelser  med AllTeles tidigare verksamhet har i tabellen ovan och bland nyckeltalen 
på sidan 26, den ”Gamla AllTele-koncernen” använts.
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VD har ordet

Det nya AllTele – god lönsamhet 
och starkare kassaflöde

Sedan jag tillträdde som tillförordnad VD för AllTele i juni, har mitt och 

styrelsens huvudsakliga mål varit att skapa det ”Nya AllTele”, ett 

bolag som står på en stabil plattform och som är redo att möta fram-

tiden. För att nå det målet har AllTele genomgått stora förändringar 

och mycket arbete har lagts ned på att driva igenom effektiviserings- 

och omstruktureringsåtgärder. Därför känns det bra att kunna kon-

statera att vi redan under 2013 kunde börja skörda frukterna av det 

hårda arbetet. Självfallet fortsätter vi med ytterligare förbättrings- och 

effektiviseringsprojekt även under 2014. 

Två tydliga affärsområden
Under 2013 skapade vi två tydliga affärsområden – AllTele Privat och 

AllTele Företag. Därmed lade vi den grund som har resulterat i ett 

tydligare erbjudande och ökat säljfokus. 

AllTeles privatkundsverksamhet slogs samman med motsvarande 

i de förvärvade bolagen Universal Telecom och Bixia Telecom. Inte-

grationsarbetet slog överlag väl ut och vi har skapat en stabil, effektiv 

och lönsam verksamhet som drivs i dotterbolaget AllTele LDA. AllTele 

Privat har vuxit inom alla intäktsbaserade tjänstekategorier (RGU:er), 

förutom fast kopparbaserad telefoni. Sammanlagt har AllTele privat 

276 000 RGU:er. Under 2013 ökade exempelvis våra mobila RGU:er 

med drygt 30 procent. 

Vi har även vänt på många stenar inom Affärsområde Företag. De 

förbättrings- och effektiviseringsprogram som vi startade har resulte-

rat i ett starkare affärsområde, där vårt mål är att visa svarta siffror 

under 2014. Ordervärdet för 2013 uppgick till 194 Mkr, vilket mot-

svarade våra förväntningar. Under 2013 avvecklade vi carrier-verk-

samheten. Vi bedriver ett intensivt arbete med att paketera telefoni- 

och datatjänster på nya sätt som motsvarar kundernas förväntningar. 

Stabila finanser en grundförutsättning 
Jag är tillfreds med riktningen för såväl resultat- som lönsamhets-

utvecklingen. Under 2013 arbetade vi även med att trimma balans-

räkningens skuldsida, allt för att skapa ett finansiellt stabilt företag. Vi 

använde det operationella  kassaflödet till att reducera skulderna med 

50 miljoner kronor.  Kassaflödet användes även för att finansiera tak-

tiska förvärv samt för att betala för omstruktureringskostnader. 

År 2013 var året då det ”Nya AllTele” skapades. Bolaget präglas av 

fokus på kunder, lönsamhet och kassaflöde. Under året skapades 

en god lönsamhet samtidigt som vi minskade  skuldsättningen. 

Därtill föreslås utdelning till våra ägare. 

Nya AllTele visar framfötterna 
Nya AllTele ska vara en aggressiv och flexibel utmanare på den 

svenska marknaden. Vi fortsätter på den inslagna vägen, vilket inne-

bär fokus på lönsamhet, nöjda kunder och tillväxt. Lönsamheten 

kommer att förbättras ytterligare under 2014 och bör med nuvarande 

takt överstiga 120 Mkr på EBITDA-nivå. 

AllTele fokuserar på strategiska områden som exempelvis kommu-

nikationslösningar till företag och bredbandsaccesser via fiber eller 

lan till privatkunder. Marknaden är mogen och kommer med all säker-

het att konsolideras. Även här kommer AllTeles sunda finanser i 

 kombination med vårt aggressiva och flexibla sätt, att vara en fördel. 

Vår låga skuldsättning innebär att vi kan agera snabbt när lämpliga 

förvärv dyker upp. 

Stockholm i april 2014

Paul Moonga 

Tf verkställande direktör AllTele
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Om AllTele

Om AllTele

I samarbete med infrastrukturoperatörer som stadsnät och fastig-

hetsägare levereras fast telefoni, TV och bredbandstjänster. 

 Där utöver levererar AllTele internettjänster, mobila tjänster samt 

 kompletta molnbaserade växeltjänster för företag. Allt paketerat 

med slutkundens behov i fokus.

AllTeles fasta telefonierbjudande erbjuds dels som modern och 

billig bredbandstelefoni, dels som traditionell kopparbaserad fast 

telefoni. Bredbandstjänster tillhandahålls via stadsnät, direktansluta 

fastigheter, ADSL och mobilnät. Mobila tjänster tillhandahåller AllTele 

som en fristående virtuell operatör i Telias mobila nät.

AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Karlstad, Kramfors, 

 Linköping, Umeå, Luleå, Östersund, Göteborg, Malmö, Luxemburg 

och på Madeira.

AllTele är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har 

sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter. Aktien handlas sedan den 15 

juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele har idag en av marknadens 

bredaste produktportföljer för privatkunder samt små och medelstora företag. 

AllTele Privat och Företag med respektive fokusområden

AllTele  
Företag

Integrerad 
 lösning från  
en leverantör

Bredband

Telefoni 
– fast 
– mobil

Mobil växel

Triple Play

Bredband

Telefoni 
– fast 
– mobil

TV

AllTele  
Privat
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AllTelekoncernen

AllTelekoncernen

AllTele Privat
Via AllTele Privat levereras fast och mobil telefoni, bredbandstjänster 

samt CATV och bredbands-TV till privatkunder. AllTele Sverige flyttade 

den 1 april 2013 sin privatverksamhet till det förvärvade bolaget 

 AllTele LDA. AllTele Privat drivs av AllTele LDA med säte på Madeira 

och filial i Luxemburg.

AllTele Företag
Via AllTele Företag levereras fast och mobil telefoni, växeltjänster 

och bredbandstjänster till företag. AllTele Företag drivs i Sverige 

genom AllTele Sverige AB, AllTele Företag Sverige AB samt Kramnet 

Networks AB. 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är sedan 1 april 2014  koncernens 

holdingbolag. Den verksamhet som tidigare bedrevs i bolaget flyttades till AllTele 

Sverige AB. Koncernen är sedan den 1 april 2013 uppdelad i två affärsområden 

(kundsegment): AllTele Företag samt AllTele Privat. 

AllTelekoncernen*

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)
556626-2407
Paul Moonga

Tf VD

AllTele Sverige AB,
fd Spinbox

(556597-5249)

AllTele Företag 
Sverige AB, fd Ventelo

(556629-0549)

Kramnet 
Networks AB
(556715-3647)

AllTele LDA
(510595863)

* Rörelsedrivande bolag
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Marknadsöversikt

Marknadsöversikt

Mobiltelefoni har fortsatt försiktig tillväxt trots att vi har fler privata 

mobilabonnemang än personer i Sverige. Intressant är intåget av nya 

marknadsupplägg mot framförallt privatmarknaden där vi ser enkla 

abonnemang säljas via webb med debitering direkt mot kreditkort 

motsvarande hur vi köper online-tjänster som Spotify, en utveckling 

som vi tror kommer öka mot vissa marknadssegment. Ett annat upp-

lägg som sett dagens ljus är möjligheten att få ett ”gratis” mobilabon-

nemang eller mobilt bredband finansierat via reklam. Hur denna typ 

av betallösning för abonnemang kommer lyckas återstår att se.

Den ökande mängden mobil data som används har lett till att vi 

under 2013 sett början till slutet för helt ”fri” data till mobiltelefoner när 

flera större mobiloperatörer tagit steget och faktiskt börjat stänga av 

dataförbrukning efter förbrukad datapott. Detta är en utveckling som 

AllTele generellt stödjer och följer. 

Den svenska telemarknaden står aldrig still och vi ser en fortsatt rörelse 

från fasta till mobila och IP-baserade tjänster både vad gäller privat och 

företag. AllTele har positionerat sig väl för denna flytt och lägger framöver 

än större fokus på just dessa tjänsteområden.

Mot företagsmarknaden fortsätter trenden att framförallt mindre till 

medelstora företag helt och hållet går över till en mobil växellösning. 

Prismodeller och teknisk funktionalitet gällande dessa tjänster har 

satt sig och numer är det inte bara ”early adopters” som väljer denna 

typ av tjänst. AllTele ligger långt fram gällande integrationen av tjäns-

teområdena Mobilt, Mobil växel, Fast telefoni och Bredband och har 

för avsikt att fortsätta leverera marknadsledande tjänster inom dessa 

områden mot företagsmarknaden.

2013, likt föregående år, har också speglats av ett antal förvärv – 

både från AllTele och från andra aktörer på marknaden. Ett intressant 

förvärv var ComHems köp av Phoneras företagsverksamhet som 

speglar ComHems önskar att ta sig in på företagsmarknaden, ett 

område som de inte riktigt kunnat skapa sig ett fotfäste i. Vi förväntar 

oss en fortsatt konsolidering av marknaden under 2014.

Marknadsutveckling per produktsegment
(omsättning och tillväxt i Mkr)

–30% –20% –10% 10%0% 20% 30%

Utveckling 1H 2012 till 1H 2013. 
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SIP-trunk, 132IP-Tel, 184

IP-Tel, 1 296

DSL,143

DSL, 1 240

40%

LAN, 28

LAN, 1 075

Mobilt Bredband, 686

Mobilt Bredband, 1 458
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Affärsområde – Företag

Affärsområde Företag

AllTele har en komplett tjänsteportfölj som täcker företagens samlade 

kommunikationsbehov. AllTele erbjuder såväl fast som mobil telefoni, 

bredband samt växellösningar. Dessutom erbjuds en rad andra tjäns-

ter som ytterligare underlättar vardagen för våra företagskunder. 

Inom segmentet medelstora bolag medför AllTeles bredd att vi kan 

leverera tjänster till i princip alla typer av företag. Ofta väljer våra medel-

stora företag bredband med växeltjänst i kombination med mobil tele-

foni. Antingen levererar vi en helt molnbaserad lösning eller en växel-

anslutning med komplett mobil integration (MEX). Mindre bolag 

efterfrågar framför allt tjänster som bredband, telefoni och mobil växel.

AllTeles erbjudande till stora företag handlar framför allt om leve-

rans av omfattande tjänster med funktioner som call center och inte-

grerad telefonistarbetsplats via molnet. Självklart i kombination med 

integrerade mobila tjänster (MEX).

Under 2013 förbättrade AllTele sitt företagserbjudande ytterligare. 

Som första service provider i Telias nät lanserades 4G till alla kunder 

– utan extra kostnad. I samband med detta erbjudande inledde All-

Tele Företag försäljning av mobil hårdvara mot företagsmarknaden, 

AllTeles erbjudande till företag är marknadens starkaste. Stort fokus läggs på att 

ta fram smart paketerade lösningar till våra företagskunder. Ett viktigt segment för 

AllTele är små och medelstora bolag. 

vilket förväntas leda till ökad försäljning i framför allt det mindre före-

tagssegmentet. 

AllTele lanserade även mobilpaketering Mobil Flex under 2013. 

I denna paketering väljer användaren – utifrån sina egna mobilvanor 

– samtals-, meddelande- och datapaketering. Därmed får kunden ett 

skräddarsytt och kostnadseffektivt mobilabonnemang.

En viktig kundgrupp för AllTele Företag är den offentliga sektorn. 

Under 2013 tecknade vi ett avtal om datakommunikation som tjänst 

med bland andra Östersunds kommun. I avtalet ingår leverans av 

kommunikation till kommunens enheter; dataförbindelser samt 

brandväggstjänster, porttjänster och trådlös porttjänst. Under 2013 

förvärvades Ringias kundstock samt Boxers VoIP- och ADSL-kunder. 

Under 2013 sjösatte AllTele Företag ett omfattande förbättrings- 

och effektiviseringsprogram. På produktsidan kommer programmet 

att resultera i nydanande produkter och tjänster. Gemensamt för 

dessa är att de tar sin utgångspunkt i de förändringar som präglar 

marknaden. Två av flera parametrar som påverkar vårt erbjudande är 

kundernas förändrade beteende samt användningen av data. 

Bredband, telefoni och växellösningar. Utifrån 
dessa tre byggstenar tar AllTele fram sitt produkt-
utbud. MEX, Mobile Extension, länkar samman de 
olika delarna som exempelvis mobil telefoni med 
vår molnbaserade växel IP-Centrex. 

Bredband

Mobil telefoni Fast telefoni

Växeltjänster

MEX

AllTele integrerar tjänster till företagskunder
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Affärsområde – Företag

Mobil FLEX, AllTeles  
kostnadseffektiva  abonnemang
I och med lanseringen av Mobil Flex har AllTele ett 

konkurrenskraftigt erbjudande till företag. En styrka 

i erbjudandet är att  kunderna på egen hand, och 

 utifrån sina egna förutsättningar, kan sätta samman 

det mest kostnadseffektiva abonnemanget för före-

taget. Förutom val av mobiltelefon gör kunderna tre 

val: samtal, meddelanden och data. Kunderna har 

även möjlighet att ändra abonnemangsform under 

avtalstiden. 

IP Centrex, AllTeles Mobila Växel
Bra och effektiva växlar är en grundbult för effektiv kommuni-

kation. Med AllTeles molnbaserade mobila växel, IP-Centrex, 

får kunderna en modern växel lösning direkt i datorn, mobil-

telefonen och den fasta  telefonen. Kunderna betalar endast 

för vad de använder och eftersom de inte behöver investera 

i-en egen fysisk växel slipper de onödiga kostnader i form av 

outnyttjade tjänster och kostnader för service och reparationer.

Fastnätsnumret integreras i mobilen utan extra kostnad 

och kunden väljer själv, direkt via mobilen,  vilket nummer 

som ska visas. Mobiltelefonen är en del av växeln och därför 

syns exempelvis upptagetstatus för alla kollegor och för tele-

fonisten när användaren ringer och tar emot samtal.

Företag som vill behålla sin traditionella växel kan självklart 

göra det. AllTele levererar både IP-baserad telefoni via SIP-

trunk och traditionell telefoni via direktanslutning med PRI 

och BRI. Den fasta telefonin  integreras med mobiltelefonin 

via MEX. Därmed blir mobilabonnemangen en del av före-

tagets växel.
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Värmdö Bryggeri

–  Växelfunktionen är suverän  
och sparar mycket tid

Ända sedan barnsben har de båda vännerna Stefan Slätt och 

 Joakim Tillman uppskattat god mat och dryck. Som så många 

gånger tidigare satt de båda kompisarna en kväll och diskuterade 

affärsidéer över en bit god mat. Men den kvällen kom att skilja sig 

från tidigare kvällar. 

– Det var just den kvällen som vi bestämde oss för att köra. 

Och när vi väl hade bestämt oss var det inget som kunde stoppa 

oss, berättar Joakim Tillman. 

Sedan gick det undan. Ölrecept skrevs, provbryggningsanlägg-

ningen gick för fullt och de hittade en lokal på Värmdö utanför 

 Stockholm. I februari 2013 sålde de sin första öl, Värmdö Bryggeri 

 Premium Lager och Värmdö Bryggeri IPA. De första 3 440 flaskorna 

sålde slut på ett dygn.

– Det var väldigt roligt, men så hade vi också tagit fram en riktigt, 

riktigt god lager. Har man väl smakat en så god lageröl så är man fast 

för livet! fortsätter Joakim. 

Mikrobryggeriet Värmdö Bryggeri växer snabbt och framtiden ser minst 

sagt ljus ut. Sin första öl sålde bryggeriet i februari 2013. Nu finns bolagets 

öl på Eriks Gondolen, Bishop Arms och på Systembolaget. 

I dag har Värmdö Bryggeri fyra öl i sitt sortiment: Fyrvaktarens 

Midvinter som är en säsongsöl, Sandhamn Ljus Lager, India Pale Ale 

samt Premium Lager. Fler öl är på gång, bland annat en säsongsöl 

för sommaren, som kommer att finnas från maj till augusti, en Stout 

och ytterligare en Ale. Redan från start riggade Stefan och Joakim 

Tillman bolaget för expansion. Effektiv och pålitlig kommunikation 

med kunder och leverantörer är A och O. 

– Vi är ständigt i farten och måste alltid vara nåbara. Det gäller 

 oavsett om vi befinner oss i bryggeriet eller är på väg till möten. 

 Därför måste kvaliteten vara mycket hög och all kommunikation ska 

alltid fungera till 100 procent, berättar Joakim. 

Värmdö Bryggeri har valt att lägga alla sina kommunikationstjänster 

hos AllTele. Bolaget har datatrafik, fast och mobil telefoni samt AllTeles 

mobila växel IP-Centrex. 

– Växelfunktionen är suverän och sparar mycket tid. Dessutom är 

den enkel att hantera. För oss som planerar att expandera är växeln 

smidig eftersom vi successivt kan lägga till nya användare och funk-

tioner, avslutar Joakim.
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Värmdö Bryggeri
•  Ägs av Värmdöborna Joakim Tillman, 

och Stefan Slätt, båda 38 år. 

•  Ölproduktion 2013: 35 000 liter, total 
 kapacitet vid full produktion 250 000 liter/år

•   Ölsorter: Premium Lager, Indian Pale Ale 
(IPA), Fyrvaktarens Midvinter, Sandhamn 
Ljus Lager. Ytterligare tre ölsorter lanseras 
under 2014. 

G
isela G

atenheim
, Fotografixa.
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Affärsområde Privat

Som utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden 

säkerställer AllTele att kunderna får hela sitt kommunikationsbehov 

tillgodosett, till hög kvalitet, bra priser och med nya smarta tjänster. 

Alla kunder är välkomna. Det gäller oavsett om de vill köpa en 

enstaka tjänst som ett ADSL-abonnemang eller ett paket av tjänster 

som Triple Play. 

AllTele Privat har fyra olika produktben: mobil telefoni, fast telefoni, 

bredband och TV. Utifrån dessa produktben sätts olika produkter 

samman. 

Bolagets erbjudande inom mobiltelefoni är mycket starkt, vilket allt 

fler kunder har upptäckt. Under 2013 ökade till exempel antalet 

mobila RGU:er med 30 procent. Tre viktiga förklaringar till AllTeles allt 

starkare position är att vi, som fristående virtuell operatör, använder 

Telias mobila nät, vilket innebär mycket hög kvalitet. Dessutom har vi 

pressat priserna och erbjuder flexibla abonnemang, som utgår från 

kundernas önskemål. 

Triple Play innebär bredband, bredbandstelefoni och TV med 

 möjlighet till HD-kvalitet – i ett paket – levererat via bredbandet. 

Förutom att tjänsten är attraktiv för det enskilda hushållet uppskattas 

den även av bostadsrättsföreningar, eftersom man på ett smidigt sätt 

kan säkerställa att de boende enkelt får tillgång till ett prisvärt och 

komplett tjänsteutbud. 

AllTele har nått en stark position på den kraftigt växande markna-

den för TV-tjänster. Bolaget har ett komplett programutbud, som 

inkluderar både C MORE och Viasat, vilket innebär att konsumenten 

kan få de program som önskas till ett bra pris.

Den viktigaste händelsen under 2013 var AllTeles förvärv av 

 Universal Telecom i april. Under året förvärvades även Ringias kund-

stock samt Bixia Telecom. AllTele Privat har lyckats väl med integra-

tionen av Universal Telecoms, Bixias och Ringias privatkunder. 

Sedan årets andra kvartal drivs AllTeles privatkundsverksamhet i 

bolaget AllTele LDA. Läs mer på sid 5.

Framöver kommer stort fokus att ligga delvis på att utveckla och 

marknadsföra nya kundorienterade produkter och tjänster och delvis 

på merförsäljning till befintliga kunder. Under 2013 inleddes arbetet 

med att undersöka möjligheten att bredda produktportföljen med 

närliggande tjänster som till exempel el och hemlarm. 

Allt fler bostadsrättsföreningar väljer AllTele
AllTele hanterar både kollektivanslutningar och enskilda anslutningar 

för bostadsrättsföreningar. Höghastighetsuppkoppling via fiber ger 

kunderna snabbt och säkert bredband, telefoni och TV. Kunderna 

erbjuds även mobiltelefoni. 

Affärsområde Privat

AllTele förvärvade Universal Telecom våren 2013. Integrations arbetet 

har gått bra och har resulterat i en starkare organisation som flyttade 

fram sina positioner under 2013. Under året ökade antalet mobila 

RGU:er med 30 procent. 

AllTele fulländar ditt hem med TV, bredband och telefoni till förmånligt pris och högsta service.

TV
•  IPTV

•  Kabel-TV

•  Digital-TV

Mobiltjänster
•  Mobiltelefoni

•  Mobila Bredband

•  Fristående virtuell mobil-
operatör som opererar 
i Telias mobila nät

Hemtelefoni
•  Bredbandstelefoni

•  Traditionell TAB-telefoni  
via kopparnätet

•  Hemtelefoni via mobilapp 
och dator 

Bredband
•  Bredband via stadsnät

•  Bredband via telefonnätet (ADSL)

•  Mobila Bredband
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AllTele Privat
AllTeles förvärv av Universal Telecom med-

förde att AllTele Privat under året omsatte 

cirka 300 miljoner kronor. AllTele Privat har en 

mycket stark position inom fiber- och stads-

nätaccess. Framöver kommer vi att koncen-

trera oss på merförsäljning till befintliga 

 kunder. Fokus ligger på IP- och mobilbaserade 

tjänster som privatpersoner i allt högre 

utsträckning föredrar. AllTele har en stark 

position inom detta områd med lösningar 

för TV, bredband och telefoni. 
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Medarbetaren

Medarbetaren, AllTeles ryggrad

Kompetens säkrar framtiden
Personalen och dess kompetens är ryggraden i AllTele. Kontinuerlig 

kompetens utveckling är en förutsättning för att företagets mål ska 

uppnås samt för att få engagerade medarbetare. Intern och extern 

utbildning har konkret koppling till AllTeles verksamhet och stödjer 

därmed affären. 

Kompetensutveckling planeras dels genom utvecklingsplaner, 

dels genom att varje anställd tar ett ansvar för sin egen utveckling. 

På detta vis arbetar AllTele aktivt med att skapa en arbetsplats med 

både kunniga och engagerade medarbetare.

AllTele en attraktiv arbetsgivare
Ett av AllTeles mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta görs 

genom att bland annat erbjuda personalen attraktiva anställnings-

villkor och utvecklingsmöjligheter. AllTele har kollektivavtal vilket inne-

bär ett komplett regelverk som ger de anställda en grundtrygghet 

genom bland annat anställningsvillkor, löneutveckling och ett stabilt 

försäkringsskydd. AllTele vill även uppmuntra till hälso- och friskvård, 

vilket bland annat sker genom att erbjuda friskvårdsbidrag samt 

säkerställa tillgång till specialistkompetens genom avtal om företags-

hälsovård.

Medarbetarna är AllTeles viktigaste grundsten för att bygga ett 

lönsamt och framgångsrikt bolag. Bra trygghetslösningar och 

kompetensutveckling är två områden som AllTele prioriterar. 

Män 99 st
(60%)

Kvinnor 66 st
(40%)

Könsfördelning anställda 2013
antal personer

–30 år, 23%

30–39 år, 42%

40–49 år, 23%

50–59 år, 9%
60–65 år, 3%

Åldersfördelning anställda 2013
procent av totalt antal anställda
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Caroline lever sin dröm
Caroline Persson är 27 år och arbetar inom billing på AllTele i 

Skellefteå. Hon började på AllTele som sommarvikarie på 

kundservice och har därifrån gått vidare och haft flera olika 

tjänster inom företaget. På fritiden är det taekwondo som gäller. 

Taekwondo är en världssport där hon tillhör den absoluta 

Sverige eliten och hon hävdar sig mer än väl även på internatio-

nell nivå. Bland annat vann hon Öppna serbiska mästerskapen, 

en tävling där stora delar av världseliten deltog.

– Jag älskar verkligen träningen och sporten och hur det 

känns i kroppen när jag levererar en hård och snabb spark som 

 träffar där den ska. Jag tränar mycket hårt och drivs av att försöka nå 

mitt absoluta maximum. Jag triggas av utmaningar både i yrkeslivet 

och i min idrottskarriär och det är sporrande att ge allt för att se hur 

långt jag kan gå, berättar Caroline Persson.

– Sedan jag inledde min elitsatsning för två år sedan har jag två 

karriärer, en på AllTele och en som idrottare. Jag kan relatera mycket 

mellan mitt arbete och mitt taekwondoliv.

För två år sedan sa Caroline och hennes sambo upp sig från sina 

jobb i Härnösand och flyttade 40 mil norrut till Skellefteå. 

– Med flytten slog jag två flugor i en smäll. Dels fick jag 

ett intressant jobb här på AllTele, dels kunde jag börja träna 

med en av Europas mest framgångsrika taekwondoklubbar, 

Soo Shim, som finns här i Skellefteå, berättar hon. 

Caroline har ett fullspäckat schema och därför är det 

extra viktigt att använda tiden effektivt. Förutom att hon 

tränar sex grenspecifika 90-minuters taekwondopass i 

veckan, så kör hon två styrketräningspass och tre kondi-

tionspass. Dessutom har hon ett krävande arbete. 

– Arbetet på AllTele är både roligt och krävande. Oav-

sett om det gäller träning eller arbete är det viktigt att 

fokusera på syftet och resultatet med det som ska 

utföras. Då når jag mina mål både i arbets-

livet och inom taekwondon, berättar hon. 

Under tävlingssäsongen deltar hon i 

många läger och tävlingar. Det krävs en hel del pusslande från 

 Carolines och arbetsgivarens sida för att ekvationen ska gå ihop.

– För mig hade hela min elitsatsning varit omöjlig utan en så bra 

och stöttande arbetsgivare som AllTele, berättar Caroline som dagen 

därpå ska åka över Atlanten för att tävla i US Open. 

Jag har en dröm tillvaro 

som kan ha två karriä-

rer samtidigt. På AllTele 

har jag ett intressant jobb och 

stora utvecklingsmöjligheter. 

Som taekwondoutövare är 

jag med och tävlar i de stora 

mästerskapen.

Caroline Persson
Ålder: 27 år

Familj: Sambo

Jobb: AllTele, billing

Intressen: Taekwondo

Meriter: Regionstävling Guadalajara  
i Mexico – Guld 

Regionsmästerskapet Norr – Guld

Österrike Öppna – Brons

Svenska Cupen 2 – Guld

Israel Öppna – Brons

Serbiska Öppna  – Guld

Svenska Mästerskapet – Silver
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Aktien

Aktien

Enligt AllTeles bolagsordning ska det emitterade aktiekapitalet vara  

lägst 2 400 000 SEK och högst 9 600 000 SEK. Antalet aktier ska 

vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.   

Sedan bolaget grundades år 2002 har sammanlagt 16 emissioner 

genomförts. Aktierna har utgivits i enlighet med svensk lagstiftning 

och är denominerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har två aktie-

slag, A- och B-aktier, och dessa kontoförs av Euroclear Sweden AB. 

A-aktien medför en röst och en B-aktie medför en tiondels röst. Båda 

aktieslagen medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. 

AllTeles aktie är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av 

budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har inte 

varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller 

föregående räkenskapsår.

  

Bemyndiganden   
Vid årsstämman den 31 maj 2013 beslutades om att bemyndiga sty-

relsen att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 

med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut 

om nyemission av högst 1 000 000 aktier mot kontant betalning eller 

betalning genom apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyn-

AllTeles aktiekapital per den 31 december 2013 uppgår till 5 083 153 SEK och 

är  fördelat på 19 232 393 A-aktier och 6 183 373 B-aktier med ett kvotvärde om 

0,20 SEK. Utestående teckningsoptioner uppgår per 31 december till 1 287 831. 

Vardera teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie till en teckningskurs 

om 0,20 kr tidigast efter att årsstämman år 2015 hållits. 

digandet kan utspädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli 

högst cirka 3,9% procent baserat på befintliga (25 415 766) aktier. 

Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestäm-

mas till marknadsvärdet, styrelsen äger dock rätt att besluta om viss 

rabatt. Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapi-

tal samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser. 

Aktieägaravtal   
I samband med AllTeles förvärv av AllTele LDA den 26 mars 2013 

har Mark Hauschildt, Timepiece, Pemberton Holdings Limited, Ola 

Norberg, Thomas Nygren och Peter Bellgran ingått ett aktieägaravtal. 

Aktieägaravtalets syfte är att stärka minoritetens ställning varvid 

 särskilt aktieägarnas rätt till utdelning och skydd mot utspädning har 

beaktats. Avtalet innebär bland annat att Ola Norberg, Thomas 

Nygren, Pemberton Holdings Limited och Peter Bellgran ska äga rätt 

att nominera tre styrelseledamöter och en medlem av valberedningen 

och att Mark Hauschildt och Timepiece ska verka för att val sker av 

sådana personer.

Parterna till aktieägaravtalet har vidare överenskommit om att,  givet 

att vinstutdelning kan ske med beaktande av tillämplig lag, rösta för 

Aktiekapitalets utveckling

A-aktier B-aktier
Totalt antal 

aktier

Förändring i 
aktiekapital, 

SEK

Totalt 
aktiekapital, 

SEK
Kvotvärde, 

SEKÅr Transaktion

2002 Bolagsbildning 100 000 100 000 100 000 100 000 1,0

2003 Nyemission 400 000 500 000 400 000 500 000 1,0

2004 Nyemission 80 000 580 000 80 000 580 000 1,0

2005 Nyemission 20 000 600 000 20 000 600 000 1,0

2005 Split 5:1 2 400 000 3 000 000 600 000 0,2

2005 Nyemission 500 000 3 500 000 100 000 700 000 0,2

2006 Nyemissioner 1 272 400 4 772 400 254 480 954 480 0,2

2007 Nyemissioner 750 000 5 522 400 150 000 1 104 480 0,2

2008 Nyemissioner 4 365 800 9 888 200 873 160 1 977 640 0,2

2010 Nyemissioner 978 546 10 866 746 195 709 2 173 349 0,2

2011 Nyemission 1 500 000 12 366 746 300 000 2 473 349 0,2

2013 Nyemission 6 183 373 6 183 373 24 733 492 2 473 349 4 946 698 0,2

2013 Nyemission 682 274 25 415 766 136 455 5 083 153 0,2
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ett beslut om vinstutdelning om 3–4 kr per aktie på årsstämman 

2014 och beslut om vinstutdelning om minst 60 procent av netto-

vinsten på årsstämmorna 2015 och 2016.

Mark Hauschildt och Timepiece har vidare åtagit sig att verka  

för att inga åtgärder vidtas för att Pemeberton Holding Limiteds,  

Ola Norbergs, Thomas Nygrens och Peter Bellgrans innehav av  

aktier och/eller röster späds ut.

Mark Hauschildt och Timepiece har vidare åtagit sig att inte för-

värva några ytterligare aktier i Bolaget annat än om Mark Hauschildt 

och/eller lägger ett bud på samtliga aktier i Bolaget.

Aktieägaravtalet innehåller också en bestämmelse som medför 

att då Mark Hauschildt och/eller Timepiece får erbjudande om att 

sälja mer än hälften av Mark Hauschildts och Timepiece samman-

lagda innehav av aktier så ska den parten som erhållit erbjudandet 

tillse att övriga parter ges möjlighet att säja sina aktier pro rata i  

förhållande till respektive parts aktieinnehav på samma villkor.

Aktieägaravtalet löper till den dag som infaller efter den avstäm-

ningsdag för utdelning som beslutas av årsstämman 2015 eller,  

om någon utdelning inte beslutas, till den dag som infaller efter  

dagen för årsstämman 2015.   

Emissioner 2013  
Styrelsen har med stöd av bemyndigande från extra årsstämma 

30 mars 2013 fattat beslut om nyemission av 6 183 373 A-aktier, 

6 183 373 B-aktier och 1 287 831 teckningsoptioner för betalning 

av samtliga aktier i AllTele LDA.

Styrelsen har även med stöd av bemyndigande från den extra års-

stämman fattat beslut om en kvittningsmission där konvertibelägarna 

Mark Hauschildt och Pemberton i förtid konverterat en del av sina 

utestående konvertibelfordringar i utbyte mot 682 274 A-aktier.   

 

Aktieägare  
Huvudägare är Mark Hauschildt, Pemberton Holding Ltd, Bolagets fd 

VD och grundare Ola Norberg, Öhman Fonder och Tenor SA. Övriga 

större ägare utgörs bland annat av övriga grundare med familjer samt 

ett antal finansiella institutioner. Nedan finns en lista av de 10 största 

aktieägarna. 

A-aktier medför en röst vardera och B-aktier medför en tiondels röst. 

Utdelningspolicy  
AllTele utdelningspolicy är att kunna dela ut upp till 60 procent av 

nettoresultatet efter skatt. De årliga besluten om utdelning ska dock 

beakta genomförandet av bolagets strategi, bolagets finansiella ställ-

ning samt övriga ekonomiska mål och eventuella lånevillkor.

Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 1 kr per aktie 

lämnas för 2013 vilken utbetalas under det tredje kvartalet 2014.  

Handel i AllTeles aktie
AllTeles aktie handlas sedan 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stock-

holm, Small Cap. Kortnamnet är ATEL och börsvärdet uppgick per 

den 31 december 2013 till 550 Mkr. AllTele hade per den 31 decem-

ber 1 228 aktieägare. 

Kr

26

24

22

20

18

16

14

12

10

AllTele OMX Stockholm PI Telecommunications EUR

Jan Apr Jul Okt Dec

 

Aktieägare per 31 december 2013 A-aktier B-aktier Kapital % Röster %

Mark Hauschildt 9 886 115 6 183 373 63 53

Pemberton Holding limited 1 323 072 0 5 7

Ola Norberg (privat och via bolag) 1 060 912 0 4 5

E. Öhman J:or fonder 1 013 866 0 4 5

Tenor SA 928 884 0 4 5

Hans Hellspong 600 000 0 2 3

Thomas Nygren (privat, familj och via bolag) 519 804 0 2 3

Peter Bellgran (privat och familj) 400 533 0 2 2

Avanza Pension 363 114 0 1 2

Oskar Johannesson 288 941 0 1 1

Övriga ägare 2 847 152 0 12 14

19 232 393 6 183 373 100 100
w
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Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse inklusive 
 bolagsstyrningsrapport
Styrelsen och verkställande direktören för AllTele Allmänna Svenska 

Telefonaktiebolaget (publ), organisationsnummer 556626-2407, avger 

härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2013. AllTele Allmänna 

Svenska Telefonaktiebolaget (AllTele) är ett svenskt publikt aktiebolag 

med säte i Skellefteå kommun i Västerbottens län. 

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 är undertecknad av 

styrelsen och verkställande direktören den 24 april 2014. De i års-

redovisningen ingående resultat- och balansräkningarna för moder-

bolaget och koncernen kommer att framläggas för fastställelse på 

årsstämman den 28 maj 2014.

Aktien och ägarförhållanden
AllTeles aktiekapital uppgick per den 31 december till 5 083 153 kr, 

fördelade på 19 232 393 A-aktier och 6 183 373 B-aktier. AllTeles 

aktie handlas sedan 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stockholm, 

Small Cap. AllTele hade per 2013-12-31 1 228 aktieägare.

Aktieägare över 10%
Per 2013-12-31 Ägarandel Röstandel

Mark Anthony Hauschildt  63%  53%

Aktieägaravtal
I samband med AllTeles förvärv av AllTele LDA har Mark Hauschildt, 

Timepiece, Pemberton Holdings Limited, Ola Norberg, Thomas 

Nygren och Peter Bellgran ingått ett aktieägaravtal. Avtalet innebär 

bland annat att Ola Norberg, Thomas Nygren, Pemberton Holding 

Limited och Peter Bellgran ska äga rätt att nominera tre styrelseleda-

möter och en medlem av valberedningen och att Mark Hauschildt 

och Timepiece ska verka för att val sker av sådana personer.

Parterna till aktieägaravtalet har vidare överenskommit om att, givet 

att vinstutdelning kan ske med beaktande av tillämplig lag, rösta för 

ett beslut om vinstutdelning om 3–4 kr per aktie på årsstämman 

2014 och beslut om vinstutdelning om minst 60 procent av netto-

vinsten på årsstämmorna 2015 och 2016.

Mark Hauschildt och Timepiece har vidare åtagit sig att verka för 

att inga åtgärder vidtas för att Pemeberton Holding Limiteds, Ola 

Norbergs, Thomas Nygrens och Peter Bellgrans innehav av aktier 

och/eller röster späds ut.

Mark Hauschildt och Timepiece har vidare åtagit sig att inte för-

värva några ytterligare aktier i Bolaget annat än om Mark Hauschildt 

och/eller Timepiece lägger ett bud på samtliga aktier i Bolaget.

Aktieägaravtalet innehåller också en bestämmelse som medför att 

då Mark Hauschildt och/eller Timepiece får erbjudande om att sälja 

mer än hälften av Mark Hauschildts och Timepiece sammanlagda 

innehav av aktier så ska den parten som erhållit erbjudandet tillse att 

övriga parter ges möjlighet att säja sina aktier pro rata i förhållande till 

respektive parts aktieinnehav på samma villkor. 

Aktieägaravtalet löper till den dag som infaller efter den avstäm-

ningsdag för utdelning som beslutas av årsstämman 2015 eller, om 

någon utdelning inte beslutas, till den dag som infaller efter dagen för 

årsstämman 2015.

Koncernstruktur
Koncernen bestod per den 31 december 2013 av moderbolag och nio 

helägda dotterbolag. De helägda dotterbolagen är AllTele Energi AB  

(fd Wasadata Bredband AB), Kramnet Networks AB, AllTele Sverige 

AB (fd Spinbox AB), LandNCall AB, AllTele Stockholm AB (fd iCentrex 

AB), AllTele Företag Sverige AB, V B2B Communicate AB, Bixcom 

AB och AllTele LDA.

Viktiga händelser under året
2013 har varit ett händelserikt år för AllTele. 1 April  förvärvade AllTele 

Universal Telecom och förvärvet innebar att koncernen tillfördes ett 

betydande kassaflöde och att koncernen stärkte sin finansiella ställ-

ning. Förvärvet finansierades genom emission av nya aktier. Enligt 

IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren Mark 

Hauschildt fått ett bestämmande inflytande över AllTelekoncernen. 

Detta innebär att det legalt förvärvade bolaget ses som moderbolag 

ur ett koncernredovisningsperspektiv vilket betyder att jämförelse-

siffrorna i förvaltningsberättelsen nedan, resultaträkningen, balans-

räkningen och kassaflödesanalysen avser Universal Telecoms  

(AllTele LDA) historiska verksamhet. För mer information se Not 1 

Redovisningsprinciper. 

I samband med förvärvet genomfördes även en kvittningsemission 

där konvertibelägarna Mark Hauschildt och Pemberton i förtid kon-

verterade en del av sina utestående konvertibelfordringar i utbyte mot 

nya aktier i AllTele. Kvittningsemissionen stärkte koncernens kapital-

bas och minskade konvertibelskulden med 17 Mkr.
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AllTele har under året flyttat sin privatverksamhet till AllTele LDA 

(fd Universal Telecom) på Madeira. AllTelekoncernen styrs och drivs 

från och med 1 april i två tydliga enheter; AllTele Privat och AllTele 

Företag. AllTele Privat drivs av AllTele LDA med säte på Madeira och 

filial i  Luxemburg medan AllTele Företag drivs i Sverige genom de 

legala enheterna AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, 

 AllTele Företag, AllTele Sverige (fd Spinbox) och Kramnet Networks.

Utöver förvärvet av AllTele LDA har AllTele under 2013 förvärvat 

17 000 telefoni- och bredbandskunder från Bixia, 4 000 telefoni-

kunder från Ringia och 9 000 ADLS- och telefonikunder från Boxer.

AllTele har i slutet av året stärkt sin finansiella ställning genom att, 

med förbättrat kassaflöde, lösa den återstående konvertibelskulden 

till aktieägaren Pemberton.

Rörelsens intäkter, kostnader och resultat
Koncernens omsättning för helåret 2013 uppgick till 779,2 (314,4) 

Mkr. Omsättningsökningen förklaras med samgåendet mellan AllTele 

och AllTele LDA 1 april. Transaktionen, där AllTele är legal förvärvare 

av AllTele LDA, ses som ett omvänt förvärv eftersom ägaren Mark 

Hauschildt erhåller bestämmande inflytande över AllTelekoncernen. 

Detta gör att AllTele LDA ur ett koncernredovisningsperspektiv är 

 förvärvare vilket gör att AllTele LDA:s resultat och ställning utgör den 

nya koncernens jämförelsesiffror.

Rörelsens kostnader och avskrivningar uppgick till 722,4 (218,1) 

Mkr och EBITDA-resultatet för 2013 uppgick till 95,5 (96,6) Mkr. 

I EBITDA-resultatet ingår omstruktureringskostnader uppgående till 

21,8 Mkr vilka är kopplade till kostnader i samband med personal-

förändringar och ”outsourcing” av produktionen av IP-tjänster och 

fasta teletjänster. Arbetet med att omstrukturera infrastrukturen och 

personalstyrkan har fortsatt under året vilket i framtiden kommer att 

minska koncernens fasta kostnader och öka flexibiliteten. AllTele har 

även skänkt 1 Mkr till katastrofoffren i Filippinerna vilket påverkat 

resultatet negativt.

I årets avskrivningar, uppgående till 38,8 (0,3) Mkr, ingår en ned-

skrivning om 2,7 (–) Mkr kopplat till outsourcingen av produktion av 

IP-tjänster och fasta teletjänster.

Koncernens skattekostnad uppgick till 10,4 (3,9) Mkr varav Aktuell 

skatt uppgick till 9,5 (3,9) Mkr och Uppskjuten skatt till 0,9 (–) Mkr. 

2013 belastas av en skattekostnad av engångskaraktär uppgående 

till 3,3 Mkr kopplat till förvärvet och omstruktureringen av Bixias kund-

bas. Då koncernens verksamhet bedrivs i flera länder innebär det att 

AllTele följer gällande skattelagstiftning på Madeira, Luxemburg och 

Sverige. Gällande skattesatser uppgår till 22% i Sverige, 5% på 

Madeira och 29% i Luxemburg.  

Koncernens resultat för 2013 uppgick till 40,3 (90,4) Mkr vilket ger 

resultat per aktie om 1,82 (7,47) Kr. 

Investeringar, kassaflöde och finansiell ställning
Koncernen investerade 30,6 (–) Mkr under 2013 i finansiella, materi-

ella och immateriella anläggningstillgångar. Investeringarna avser 

 tekniska infrastrukturanpassningar, inköp av utrustning och förvärv av 

Bixias telefonikunder, Ringias kundbas och Boxers ADLS-kunder. 

Förvärven har alla klassificerats som tillgångsförvärv.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 

till 68,0 (87,4) Mkr. Nya AllTele har sedan starten i kvartal två uppvisat 

ett stärkt underliggande kassaflöde jämfört med det gamla AllTele. 

Det egna kapitalet uppgick den 31 december till 245,8 (94,2) Mkr 

och soliditeten uppgick till 40 (68)%. Koncernens tillgängliga likvida 

medel uppgick till 16,9 (94,7) Mkr vilket inkluderar outnyttjad check-

räkningskredit om 4,7 (–) Mkr.

Finansiering
Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital, checkräknings-

kredit samt genom lån. Koncernens skuldsättningsgrad, räntebärande 

skulder i relation till eget kapital, har minskat under året från 1,1, 

 jämfört Gamla AllTele, till 0,3 ggr.

Koncernens totala kreditram hos Swedbank uppgick per 31 decem-

ber till 72 (–) Mkr. Kreditramen består av ett 2-årigt lån och en check-

räkningskredit. Finansieringen innehåller sedvanlig ”covenant” så 

som lönsamhet i förhållande till skuldsättning. Koncernen har även ett 

kortfristigt lån hos Styrelseordföranden Mark Hauschildts närstående 

bolag Timepiece uppgående till 13,3 Mkr.

Medarbetare
Antalet anställda i koncernen den 31 december 2013 uppgick till 165 

(42). Medeltal anställda i koncernen under 2013 uppgick till 188 (48).

Forskning och utveckling
AllTele bedriver ingen forskningsutveckling dock har bolaget under 

2013, tillsammans med en extern leverantör, utvecklat en återförsäljar-

plattform och ett självbetjäningssystem till ett värde uppgående till 

1,9 (–) Mkr.

Moderbolaget
Koncernens moderbolag är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktie-

bolaget (publ). Moderbolagets omsättning uppgick till 231,6 (338,9) 

Mkr och minskningen förklaras av att AllTeles privatkunder från och 

med kvartal två ingår i AllTele LDA. Nettoresultatet uppgick till –59,2 

(–19,6) Mkr och investeringarna, exklusive förvärvet av AllTele LDA, till 

6,9 (11,9) Mkr varav 4,1 (4,8) Mkr i immateriella anläggningstillgångar. 

För mer information om förvärvet av AllTele LDA se Not 14. Årets 

finansnetto påverkas negativt av nedskrivning av aktier i dotterbolag 

uppgående till 20,8 (8,7) Mkr. Antalet anställda i moderbolaget per 

den 31 december uppgick till 99 (111).
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen
Mellan bolagsstämmorna utgör styrelsen det högsta beslutande 

organet inom AllTele och dess uppgifter regleras av bolagsordningen 

och aktiebolagslagen. Därutöver styrs styrelsearbetet av den arbets-

ordning som varje år antas i samband med styrelsens första sam-

manträde efter årsstämman.

Den nuvarande styrelsen valdes på årsstämma den 31 maj 2013. 

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. Under året har 

 styrelsen hållit sex ordinarie sammanträden inklusive konstituerande 

möten och 17 extra styrelsemöten.

För mer information se Styrelserapporten och Not 6.

Riktlinjer för ersättning till ledande 
 befattningshavare
Styrelsen har enligt 8 kap 51 § aktiebolagslagen utarbetat följande 

förslag till årsstämman 2014 avseende riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare. 

Med ledande befattningshavare avses i enlighet med 5 kap 20 § 

årsredovisningslagen de personer som vid var tid ingår i bolagets 

ledning. Dessa kan utgöras förutom av Verkställande direktören av 

vice VD, Ekonomi-, Marknads-, Teknik-, Försäljnings-, HR-, IT-, 

 Operativ- samt Privatmarknadschefen.

Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i 

bolaget marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor för att 

säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla ledande befattnings-

havare med den kompetens och erfarenhet som bolaget behöver. 

Ersättning till ledande befattningshavare ska kunna bestå av följande 

delar: fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner, diskretionär bonus, 

avgångsvederlag och övriga ersättningar. Långsiktiga incitaments-

program kan erbjudas som komplement till ovan och föreläggs då 

bolagsstämman för beslut eller godkännande. 

Rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier 

med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Sådana 

mätbara kriterier kan vara den försäljnings- omsättnings- och/eller 

resultatutveckling som befattningshavaren kan påverka inom sitt 

ansvarsområde och ska baseras på utfallet i förhållande till individuellt 

uppsatta mål. Den rörliga lönen ska vara maximerad i förhållande till 

den fasta lönen och ska ha en fastställd övre gräns som maximalt får 

uppgå till 50 procent av den fasta årslönen. Vid bestämmande av 

rörlig lön ska styrelsen beakta dels möjligheten att föra in förbehåll 

som villkorar utbetalningen av viss del av den rörliga lönen av att de 

prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över 

tid, dels möjligheten för bolaget att återkräva sådan ersättning som 

utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppen-

bart felaktiga.

Långsiktiga incitamentsprogram ska kunna utgöra ett komplement 

till fast och rörlig lön och ska utformas med syfte att uppnå ökad 

intressegemenskap mellan de deltagande befattningshavarna och 

bolagets aktieägare samt med målet att skapa ett långsiktigt enga-

gemang i bolaget där deltagarna ges möjlighet att ta del av bolagets 

långsiktiga framgång och värdeskapande.

Pensionsförmåner ska i första hand vara premiebaserade enligt 

gällande kollektivavtal. För ledande befattningshavare gäller individu-

ell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Uppsägningstiden ska 

 normalt vara tre – sex månader från befattningshavarens sida och 

från bolagets sida vanligtvis tre – tolv månader. Mellan bolaget och 

verkställande direktören samt vice verkställande direktören gäller att 

dessa har en uppsägningstid vid egen uppsägning på sex – 24 

månader och vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid 

på sex – 24 månader. Fast lön under uppsägningstid samt eventuellt 

avgångsvederlag och ersättning för konkurrensbegränsning får inte 

överstiga ett belopp som motsvarar den fasta lönen under 24 månader 

och aldrig utgå efter att befattningshavaren har uppnått 65 års ålder.

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga förmåner såsom 

t ex förmånsbil, sjukvårdsförsäkring etc., vilka inte ska utgöra en 

väsentlig del av den totala ersättningen. Därutöver kan ytterligare 

ersättning utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana 

arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla ledande befatt-

ningshavare och att de avtalas enbart i enskilda fall. Sådana extra-

ordinära arrangemang kan till exempel inkludera kontanta engångs-

utbetalningar eller ett förmånspaket i form av flyttstöd och liknande.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befatt-

ningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott i den mån sådant 

utskott har tillsatts och beslutas av styrelsen baserat på ersättnings-

utskottets förslag. Har inget ersättningsutskott tillsatts, bereds och 

beslutas ersättningen av styrelsen utan närvaro av sådana personer 

som omfattas av beslutet.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstäm-

mans beslut, samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen 

har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett 

enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

För mer information om ersättning till ledande befattningshavare 

se not 6.

Framtidsutsikter
AllTele har ett av marknadens bredaste utbud och ser stora möjlig-

heter att ta ytterligare marknadsandelar inom såväl stadsnät, mobila 

lösningar som mobila växellösningar. Stark direktförsäljning i kombi-

nation med ett rikstäckande återförsäljarnät borgar för organisk tillväxt 

inom framförallt företagssegmentet. AllTele har genomfört ett stort 

antal förvärv det senaste året och har genom detta arbete byggt upp 

ett strukturkapital för ytterligare tillväxt genom förvärv och organisk 

tillväxt.
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Förvaltningsberättelse

Strategi
AllTeles strategi är att rikstäckande och med lokala samarbetspartner 

leverera internet-, telefoni- och TV-tjänster till svenska hushåll och 

företag. Tjänsterna realiseras i fast och mobil infrastruktur i långsiktiga 

avtal med valda affärspartner. Tillväxten skall ske organiskt samt via 

fortsatta förvärv. 

Risker
Risker med verksamheten beskrivs i not 2.

Årsstämma
Årsstämma hålls fredagen den 28 maj i Stockholm på Telefonvägen 

30. Kallelse kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt 

på www.alltele.se. Annons om årsstämman kommer att införas i 

Svenska Dagbladet.

Händelser efter balansdagen
1 april 2014 har all rörelsedrivande verksamhet i AllTele Allmäna 

Svenska Telefoniaktiebolaget flyttats till AllTele Sverige AB. AllTele 

 Allmäna Telefonaktiebolaget fungerar numera som koncernens 

 holdingbolag.

Förslag till disposition beträffande vinst  
eller förlust
Till årsstämmans förfogande står följande:

Överkursfond  379 080 739 SEK

Balanserade vinstmedel  –20 222 168 SEK

Årets resultat  –59 228 832 SEK

Summa  299 629 739 SEK

 

Utdelning 25 415 766 SEK

Balanseras i ny räkning  274 213 973 SEK

Summa  299 629 739 SEK

Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar om en utdelning 

till aktieägarna om 1 krona per aktie, totalt 25 415 766 kronor. Vidare 

föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att slutligen 

fastställa avstämningsdagen för utdelningen att infalla senast under 

tredje kvartalet 2014.  Förslaget såvitt avser styrelsens bemyndi-

gande att fastställa avstämningsdag för utdelning motiveras med att 

likviditetsutrymme ska bibehållas för rörelsen och för att ge hand-

lingsfrihet för eventuella strategiska förvärv. 

Styrelsens yttrande enligt  
Aktiebolagslagen 18 kap 4 §
Styrelsen har bedömt moderbolagets och koncernens konsolide-

ringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i övrigt samt förmåga att 

på sikt infria sina åtaganden. Den föreslagna utdelningen ryms inom 

ramen för fastlagd utdelningspolicy och utgör 8,3% av moderbola-

gets egna kapital och 10,3% av koncernens egna kapital. Den före-

slagna utdelningen medför en minskning av koncernens soliditet från 

40,5% till 37,9% och moderbolagets soliditet från 60,6% till 58,5%. 

Styrelsen har tagit hänsyn till moderbolagets och koncernens resultat 

och ekonomiska ställning och koncernens ställning i övrigt. Den före-

slagna utdelningen begränsar inte bolagets investeringsförmåga eller 

likviditetsbehov och det är styrelsens bedömning att den föreslagna 

utdelningen är väl avvägd med hänsyn till verksamhetens art, omfatt-

ning och risker samt moderbolagets och koncernens kapitalbehov, 

liksom kommande års affärsplaner och ekonomisk utveckling. 

Mot bakgrund av ovan så anser styrelsen att den förslagna vinst-

utdelning är försvarlig med hänsyn till de krav som ställs i 17 kap 3§ 

andra och tredje styckena i Aktiebolagslagen. 
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Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) är en samling grundprinci-

per för god bolagsstyrning som gäller för alla svenska bolag, vilkas 

aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad. Syftet 

med Koden är att stärka självregleringen och öka allmänhetens insyn 

i svenska noterade bolag, samt att öka kännedomen för den svenska 

bolagsstyrningsmodellen. 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) (AllTele eller 

Bolaget) tillämpar Koden enligt principen följ eller förklara. Bolags-

styrningsrapporten upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen 

och Koden.

Bolagsstyrning i AllTele
AllTele är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Skellefteå kommun, 

Västerbottens län. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq 

OMX Stockholm, Small Cap. Bolagsstyrningen grundas på svensk 

lagstiftning, huvudsakligen den svenska aktiebolagslagen och Nasdaq 

OMX Stockholms Regelverk för emittenter samt på Koden. Härutöver 

är det bolagets egna interna regelverk, i första hand bolags ordningen, 

som ligger till grund för styrningen av verksamheten. Bolagsordningen 

anger var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, regler kring 

bolagsstämma, uppgifter om aktieslag och aktie kapital m.m. AllTeles 

interna regelverk utgörs av; 

• Bolagsordningen, 

• Styrelsens arbetsordning, 

• VD-instruktion, 

• Beslutsordningar/attestinstruktioner, 

• Instruktion för ekonomisk rapportering, 

• Övriga interna riktlinjer och policys.

Bolagsstyrningsrapporten, som har upprättats i enlighet med Årsredo-

visningslagen och Koden, beskriver bl. a. koncernens styrning, led-

ning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finan-

siella rapporteringen. Om AllTele finner att en viss regel i Koden inte är 

lämplig att följa med hänsyn till AllTeles speciella omständigheter kan 

Bolaget komma att avvika från denna regel. Avvikelsen kommer då att 

redovisas och förklaras. Bolagsstyrningsrapporten är granskad av 

bolagets revisor.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i AllTele. De aktie-

ägare som närvarar på bolagsstämman utser styrelse, ordförande 

och revisor samt arvode för dessa och fattar bl. a. beslut om vinst-

disposition, ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapita-

let. Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2013 till 1 228.

Aktieägare över 10%
Per 2013-12-31 Ägarandel Röstandel

Mark Anthony Hauschildt  63%  53%

Extra bolagsstämma 2013
På extra bolagsstämma den 20 mars 2013 beslutade stämman att 

godkänna styrelsens förslag om AllTeles förvärv av Universal Telecom. 

Det beslutades att köpeskillingen skulle betalas i form av högst 

6 183 373 A-aktier, högst 6 183 373 B-aktier och högst 1 287 831 

teckningsoptioner, vardera berättigande till teckning av en B-aktie. 

Därutöver fattades följande beslut:

•  Beslut om ändring av bolagsordningen innefattande ändring av 

gränserna för aktiekapital och antal aktier samt införande av ett nytt 

aktieslag, serie B. Syftet med ändringen var att skapa utrymme för 

förvärvet av Universal Telecom,

•  Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom 

nyemission av A-aktier och B-aktier samt teckningsoptioner berätti-

gande till teckning av B-aktier med betalning genom tillskjutande av 

apportegendom. Syftet med bemyndigandet var att emissionerna 

skulle genomföras för att användas som vederlag vid förvärvet av 

Universal Telecom.

•  Beslut om riktad emission av sammanlagt högst 682 274 A-aktier 

varav Mark Hauschildt gavs rätt att teckna högst 443 459 aktier 

och Pemberton Holdings Limited gavs rätt att teckna högst 238 815 

aktier, till en teckningskurs om 25 SEK per aktie med betalning 

genom kvittning av utestående konvertibla fordringar enligt Bolagets 

konvertibelprogram beslutat av extra bolagsstämman den 30 

augusti 2011. 

Beslutsmajoriten översteg två tredjedelar av närvarande aktieägare. 

Mark Hauschildt erhöll dispens av Aktiemarknadsnämnden från den 

budplikt som annars skulle uppkommit vid teckning av aktier i emissi-

onen. Då Timepiece är ett av Mark Hauschildt helägt bolag och då 

Mark Hauschildt ägde mer än 10 procent (26,4% per 31 mars 2013) 

av aktierna i AllTele utgjorde förvärvet en transaktion med närstående 

enligt Aktiemarknadsnämnden vilket innebar att styrelsen i samband 

med bolagsstämman lämnade redogörelse enligt AMN 2012:05.

Årsstämma 2013
Årsstämman 2013 hölls i Stockholm den 31 maj 2013. På stämman 

deltog 21 röstberättigade aktieägare som representerade cirka 78 

procent av kapitalet och 71 av rösterna.  
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Utdelning
Årsstämman beslutade att inte lämna någon aktieutdelning för räken-

skapsåret 2012.

Styrelsens sammansättning och ersättning
Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att 

styrelsen skall utgöras av åtta ordinarier ledamöter utan suppleanter, 

att ett årligt arvode om 125 000 SEK skall utgå till respektive styrelse-

medlem som inte innehar anställning i bolaget samt att bolagets revi-

sor ska erhålla arvode för utfört arbetet enligt löpande räkning.

Beslut fattades på bolagsstämman att i enlighet med valbered-

ningens förslag att, för tiden intill slutet av årsstämman 2014, välja 

Thomas Nygren, Ola Norberg, Björn Fernström och Jean-Pierre 

 Vandromme genom omval och Mark Hauschildt, Paul Moonga, 

Robert Charpentier och Pierre Helsén genom nyval till styrelseleda-

möter. Till styrelseordförande valdes Mark Hauschildt. Det noterades 

att Marie Lundquist och Maria Almqvist utsetts till ordinarie styrelse-

ledamöter såsom arbetstagarrepresentanter. 

Revision
Bolagsstämman beslutade vidare att välja, för tiden intill slutet av års-

stämman 2014, Ernst & Young AB till bolagets revisor varvid den auk-

toriserade revisorn Per Hedström utsågs till huvudansvarig revisor.

Valberedning
Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att 

styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och 

ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 

2013 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare två till tre leda-

möter. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ord-

förande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För det fall en 

aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter 

inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, 

eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd 

av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen 

före årsstämman 2014, ska valberedningens övriga ledamöter i sam-

råd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna 

att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att 

inför årsstämman 2014 förbereda val av ordförande och övriga leda-

möter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor 

och därtill hörande frågor.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman 2013 fastställde följande riktlinjer gällande ersättning till 

verkställande direktören och ledande befattningshavare i bolaget; 

Med ledande befattningshavare avses förutom verkställande direk-

tören även de vid var tid till verkställande direktören rapporterande 

chefer som ingår i bolagets ledning samt styrelseledamot i den mån 

anställnings- eller konsultavtal ingås med denne.

Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i 

bolaget marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor för att 

säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande 

befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare ska 

kunna bestå av följande delar: fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner, 

diskretionär bonus, avgångsvederlag och övriga ersättningar. Lång-

siktiga incitamentsprogram kan erbjudas som komplement till ovan 

och föreläggs då bolagsstämman för godkännande. Rörlig ersättning 

ska vara kopplad till den omsättnings- och/eller resultatutveckling 

personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till indivi-

duellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i 

förhållande till den fasta lönen. Rörlig ersättning ska inte vara pen-

sionsgrundande. Den rörliga ersättningen har en fastställd övre gräns 

och får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta årslönen. Lång-

siktiga incitamentsprogram ska kunna utgöra ett komplement till fast 

och rörlig lön. Programdeltagarna nomineras efter bl. a. kompetens, 

prestation och för att behålla nyckelpersoner i bolaget. Målet med att 

ha ett långsiktigt incitamentsprogram ska vara att skapa ett långsik-

tigt engagemang i bolaget, att ge deltagarna möjlighet att ta del av 

bolagets långsiktiga framgång och värdeskapande liksom att skapa 

möjligheter att attrahera och behålla ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner.

Pensionsförmåner ska i första hand vara premiebaserade men kan 

även vara förmånsbestämda enligt kollektivavtal. För ledande befatt-

ningshavare gäller individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år.

Uppsägningstiden ska normalt vara tre – sex månader från befatt-

ningshavarens sida och från bolagets sida vanligtvis tre – tolv måna-

der. Mellan bolaget och verkställande direktören samt vice verkstäl-

lande direktören gäller att dessa har en uppsägningstid vid egen 

uppsägning på sex – 24 månader och vid uppsägning från bolagets 

sida en uppsägningstid på sex – 24 månader. Fast lön under upp-

sägningstid samt eventuellt avgångsvederlag och ersättning för kon-

kurrensbegränsning får inte överstiga ett belopp som motsvarar den 

fasta lönen under 24 månader och aldrig utgå efter att befattnings-

havaren uppnått 65 års ålder.

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga förmåner vilka 

inte ska utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Därutöver 

kan ytterligare ersättning utgå vid extraordinära omständigheter, för-

utsatt att sådana arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla 

ledande befattningshavare och att de avtalas enbart i enskilda fall. 

Sådana extraordinära arrangemang kan till exempel inkludera kon-

tanta engångsutbetalningar eller ett förmånspaket i form av flyttstöd 

och liknande.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befatt-

ningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott i den mån sådant 

utskott har tillsatts och beslutas av styrelsen baserat på ersättnings-

utskottets förslag. Har inget ersättningsutskott tillsatts bereds och 

beslutas ersättningen av styrelsen. Vid beslutsförslag till ersättning 

ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och pre-

station vägas in.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstäm-

mans beslut, samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen 

har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett 

enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Bolagsstyrningsrapport
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Bemyndiganden
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att 

bemyndiga styrelsen att före nästkommande årsstämma, vid ett eller 

flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädes-

rätt, fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier mot  kontant 

betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Vid fullt utnytt-

jande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för befintliga aktie-

ägare bli högst c:a 3,79 procent baserat på befintliga (25 415 766) 

aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen 

bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att 

besluta om viss rabatt.

Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital 

samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

Årsstämma 2014
Årsstämma 2014 kommer att äga rum den 28 maj 2014. Kallelse ska 

ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets hemsida samt 

meddelas genom annons i Svenska Dagbladet senast den 30 april 

2014.

Valberedning
Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av val av 

ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid 

årsstämman, arvodesfrågor, val av revisor och därtill hörande frågor. 

Under 2014 tillsattes en valberedning i enlighet med de principer 

som fastställdes av årsstämman 2013. Valberedningen har utgjorts 

av Mark Hauschildt (sammankallande), Jonas Fredriksson (ordförande), 

Ola Norberg och Thomas Nygren. Ola Norberg och Thomas Nygren 

representerar förutom sig själva och sina bolag även Pemberton 

 Holding Ltd, Tenor SA, Hans Hellspong och Peter Bellgran. Jonas 

Fredriksson representerar E. Öhman J:or Fonder. Valberedningen 

representerar således direkt eller indirekt de åtta största (såväl kapital 

som röster) aktieägarna i bolaget. Endast Jonas Fredriksson är 

 oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Mark 

 Hauschildt är den röstmässigt starkaste aktieägaren i bolaget från 

vilka övriga ledamöter är oberoende. Samtliga ledamöter förutom 

Jonas Fredriksson ingår i bolagets styrelse. Skälet till denna sam-

mansättning av valberedningen är att bolagets större aktieägare har 

ett mycket starkt intresse av att aktivt delta i nomineringen av bola-

gets styrelse och att de genom sin roll av att i tre fall av fyra vara 

befintliga styrelseledamöter har den bästa insikten i styrelsearbetet 

och att detta intresse väger högre än möjligheten att diversifiera 

 valberedningen med fler oberoende eller externa ledamöter i val-

beredningen.

Styrelsen
Styrelsen i AllTele har en strategiskt styrande roll och ansvarar för att 

den verkställande ledningen genomför av styrelsen fattade beslut. 

Styrelsen utgör även en kontrollfunktion och har ett informationsan-

svar för att säkerställa att en korrekt bild av AllTele och dess finan-

siella ställning ges till marknaden. Styrelsen arbetar efter en fastställd 

skriftlig arbetsordning, vilken reglerar frekvens och dagordning för 

styrelsemöten, distribution av material till sammanträden, ärenden att 

förelägga styrelsen för beslut samt reglerar arbetsfördelningen mellan 

styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören och 

definierar verkställande direktörens befogenheter. Styrelsens ord-

förande förbereder styrelsemötena tillsammans med verkställande 

direktören. Verkställande direktören rapporterar vid varje ordinarie 

styrelsemöte om AllTeles finansiella utveckling. Enligt AllTeles bolag-

sordning ska styrelsen bestå av fem till åtta ledamöter med högst 

fyra suppleanter. Några suppleanter har inte utsetts. Styrelsen väljs 

årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns 

inte. I AllTele har styrelsen utgjorts av åtta bolagsstämmovalda leda-

möter och två arbetstagarrepresentanter. Under 2013 har AllTele 

genomgått en genomgripande omorganisation innefattande stora 

förändringar i ägarbilden samt i koncernstrukturen. Fyra av de åtta 

bolagsstämmovalda styrelseledamöterna har inte varit oberoende 

från bolaget eller bolagsledningen. Skälet till frångåendet av att majo-

riteten av styrelsen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och 

bolagsledningen är att säkerställa kontinuitet i styrelsen samt möjlig-

het att tillsätta styrelseledamöter med anknytning till bolagets större 

aktieägare.

Styrelsens arbete 2013
Under 2013 genomfördes 23 stycken protokollförda styrelsemöten. 

Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som 

förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbets-

ordning, som affärsläge, orderläge, prognoser, ekonomiskt utfall, års-

bokslut och delårsrapporter. Vidare behandlades övergripande frågor 

rörande strategisk inriktning, struktur och organisationsförändringar 

samt företagsförvärv. Fyra av styrelsemötena har hållits inför delårs-

rapporter. Ett tvådagarsmöte har behandlat strategisk inriktning och 

verksamhetsplanering. Ett styrelsemöte ägnades åt koncernens 

prognos och verksamhetsinriktning. Ett konstituerande möte hölls 

efter årsstämman, där beslut fattades om firmateckning, styrelsens 

arbetsordning, VD-instruktion och plan för ordinarie styrelsemöten 

under året. Övriga styrelsemöten var beslutsmöten framförallt i för-

värvs-, strategifrågor och rekrytering av ny verkställande direktör.  

I juni beslutade styrelsen att entlediga Carlos Riera som verkställande 

direktör och ersätta honom med Paul Moonga, född 1967, som tillför-

ordnad verkställande direktör.

Bolagsstyrningsrapport
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Ersättningskommitté
AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte 

inrättat någon särskild ersättningskommitté utan styrelsen ansvarar 

för ersättningsfrågor. Vid sådan beredning medverkar inte VD.

Revisionsutskott
AllTele har med hänsyn till verksamhetens art och omfattning inte 

inrättat något särskilt revisionsutskott utan styrelsen ansvarar för 

dessa frågor. Vid ett tillfälle under räkenskapsåret har styrelsen utan 

VDs närvaro träffat bolagets revisor.

Koncernledning
AllTeles verkställande direktör är ansvarig för den löpande operativa 

verksamheten. Styrelsen fastställer årligen en instruktion avseende 

verkställande direktörens uppgifter och ansvarsområden samt åta-

ganden gentemot styrelsen. Gentemot styrelsen ska VD fortlöpande 

framlägga uppgifter som styrelsen efterfrågar vid bedömning av 

 AllTeles situation. Styrelsen har vid ett tillfälle under räkenskapsåret 

utan VDs närvaro avhandlat och utvärderat VDs arbetsinsatser. 

VD har tillsatt en koncernledning som löpande ansvarar för olika 

delar av verksamheten. Koncernledningen består av Verkställande 

direktör, vice VD, CFO, CTO, Marknads-, Sälj- och HR-chef. AllTele 

har även under delar av året haft en COO i ledningsgruppen. 

 Koncernledningen arbetar mycket nära varandra med daglig kontakt. 

Under året har frågor av såväl operativ som strategisk karaktär 

behandlats löpande. AllTeles styrelseordförande och verkställande 

direktör har löpande kontakt för avstämning av verksamhetens 

utveckling.

Ersättningar
Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutar om ersättning till styrelseledamöterna. Bolags-

stämman 2013 beslöt att ett årligt arvode om 125 000 SEK vardera 

skall utgå för respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. 

Ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställs årligen 

av årsstämman. Styrelsens ordförande förhandlar ersättning och 

anställningsvillkor för AllTeles VD, vilka fastställs av styrelsen. VD 

 närvarar inte vid styrelsens diskussioner rörande ersättningar till VD. 

VD förhandlar ersättning och anställningsvillkor för sina medarbetare 

i bolagsledningen vilket sedan föredras i styrelsen enligt riktlinjerna.

Ersättning 2013 till fd VD och övriga ledande befattningshavare 

utgjordes av grundlön och rörlig ersättning. Den fasta lönen omprö-

vas varje år och ska beakta den anställdes erfarenhet och ansvars-

områden. Rörlig ersättning är beroende av individens uppfyllelse av 

kvantitativa och kvalitativa mål.

AllTele är, med undantag för fd VD och vice VD, bundet till pensions-

avsättningar enligt ITP1 enligt för verksamheten gällande kollektivavtal.

Under 2013 utgick ersättning till före detta verkställande direktören 

Carlos Riera om totalt 1 775 (–) KSEK, varav 0 (–) KSEK utgjorde 

 rörlig ersättning samt pensionsförmåner om 0 (–) KSEK. Den 7 juni 

2013 tillträdde Paul Moonga som tillförordnad VD efter Carlos Riera. 

AllTeles nuvarande VD Paul Moonga tillhandahåller sina tjänster som 

konsult och fakturerar ett arvode om 180 KSEK per månad. Under 

2013 har ett belopp om 1 260 KSEK utgått. AllTele har erhållit dispens 

från Nasdaq OMX Stockholm gällande VD anställning i bolaget då 

denna befattning ännu inte är permanent. 

Bolagsstyrningsrapport

Styrelse 1 januari – 31 maj 2013

Invald Närvaro 2013 Oberoende bolaget Oberoende ägare

Thomas Nygren (ordf) 2002 15/15 Nej Ja

Ola Norberg (ledamot) 2002 15/15 Nej Ja

Olle Söderberg (ledamot) 2006 13/15 Ja Ja

Magnus Maurex (ledamot) 2011 15/15 Ja Ja

J-P Vandromme (ledamot) 2012 15/15 Ja Ja

Camilla Moström Koebe (ledamot) 2008 15/15 Ja Ja

Björn Fernström (ledamot) 2011 15/15 Ja Ja

Styrelse 31 maj – 31 december 2013

Invald Närvaro 2013 Oberoende bolaget Oberoende ägare

Mark Hauschildt (ordf) 2013 8/8 Nej Nej

Thomas Nygren (ledamot) 2002 8/8 Nej Ja

Ola Norberg (ledamot) 2002 8/8 Nej Ja

J-P Vandromme (ledamot) 2012 7/8 Ja Ja

Björn Fernström (ledamot) 2011 8/8 Ja Ja

Paul Moonga (ledamot) 2013 8/8 Nej Nej

Pierre Helsén (ledamot) 2013 7/8 Ja Ja

Robert Charpentier (ledamot) 2013 8/8 Ja Ja

Maria Almqvist  (arbetstagarrepresentant) Et 7/8 Ja Ja

Marie Lundquist  (arbetstagarrepresentant) Et 7/8 Ja Ja

Även andra tjänstemän i ledningen har varit adjungerade på styrelsemötena. För mer information om styrelsen se sidan 58.
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Avseende andra ledande befattningshavare utgick ersättning om 

sammanlagt 8 639 (5 688) KSEK under 2013 varav 158 (–) KSEK 

utgjorde rörlig ersättning samt pensionsförmåner om 1 335 (795) KSEK.

Mellan AllTele och VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex 

månader. Mellan AllTele och övrig företagsledning gäller en ömse-

sidig uppsägningstid om 1 till 36 månader.

För mer information se Not 6.

Pensioner
I AllTele finns avtal om premiebaserad pensionsavsättning enligt 

 kollektivavtal (ITP1) för samtliga medarbetare med undantag för VD 

och vice VD. Det finns inga avsatta eller upplupna belopp avseende 

pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst.

Avgångsvederlag
Inga avgångsvederlag utöver normala uppsägningstider förekommer.

Ersättning till revisorer
Ersättning till AllTeles revisorer utgår enligt löpande räkning. Under 

2013 utgick ersättning till Ernst & Young AB med 5 641 KSEK, varav 

revision 1 190, revisionsverksamhet utanför revisionsuppdraget 

2 456, skatterådgivning 235 och övriga tjänster 1 758. För mer infor-

mation se Not 5. 

Incitamentsprogram
Utöver vad som beskrivits ovan om ersättningar till ledande befatt-

ningshavare finns i dagsläget inga pågående eller beslutade incita-

mentsprogram.

Revision
Ernst & Young är bolagets och koncernens revisor och auktoriserade 

revisorn Per Hedström är huvudansvarig. Revisorn har till uppgift att 

på aktieägarnas vägnar granska AllTeles årsredovisning och bok-

föring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

Huvudansvarig revisor lämnar också en revisionsberättelse till års-

stämman, ett yttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan 

ersättning samt ett yttrande om Bolagsstyrningsrapporten.

Granskning av 2013 års räkenskaper och internkontroll påbörjades 

i maj. Avstämning, granskning och revision av bokslut och årsredo-

visning genomfördes huvudsakligen i januari–mars 2014. Ernst & 

Young har även översiktligt granskat delårsrapporten per 30 septem-

ber 2013. Styrelsen har erhållit en redogörelse för om bolagets 

 organisation är utformad så att bokföringen, den ekonomiska för-

valtningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kan kontrolleras 

på ett betryggande sätt. För räkenskapsåret 2013 har revisorerna 

rapporterat till styrelsen vid två tillfällen och vid ett av tillfällena deltog 

inte VD och andra ledande befattningshavare.

Intern kontroll
Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för 

bolag som handlas på NASDAQ OMX Stockholm. Dessutom finns 

det interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvars-

fördelning som syftar till god internkontroll. Koncernens resultat och 

utveckling följs internt upp månadsvis med analyser och kommenta-

rer. AllTele har ingen särskild internrevisionsfunktion, däremot finns i 

verksamheten inbyggda kontrollelement i de olika processer som 

förekommer i AllTele med syfte att stärka den interna kontrollen. Den 

interna kontrollen utövas av styrelsen och av VD. Under räkenskaps-

året har ett sådant möte ägt rum där bolagets revisor deltog. En 

 vedertagen definition av intern kontroll är en process genom vilken 

styrelsen, ledningen och anställda med rimlig grad av säkerhet kan 

säkerställa att följande mål uppnås:

•  En effektiv och ändamålsenlig verksamhet inklusive skydd av 

 tillgångar.

•  En tillförlitlig finansiell rapportering.

•  Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt interna 

 regelverk.

Arbetet med utformandet av interna processer och uppföljning av 

dessa pågår kontinuerligt inom AllTele.

Internrevision
Koncernen har en enkel operativ struktur med två separata affärs-

områden. De av ledningen utarbetade internkontrollsystemen för 

verksamheten följs regelbundet upp styrelsen samt av VD och led-

ning som dessutom genomför löpande analyser av bolagens rappor-

tering och ekonomiska utfall i syfte att säkerställa enheternas utveck-

ling. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte inrätta 

en särskild Internrevision funktion.

Informationsgivning
AllTeles informationsgivning till aktieägarna och andra intressenter 

ges via offentliggöranden av pressmeddelanden, boksluts- och 

 delårsrapporterna, årsredovisningen och bolagets hemsida  

(www.alltele.se). På hemsidan publiceras pressmeddelanden, 

 finansiella rapporter och presentationsmaterial för de senaste åren 

samt information om bolagsstyrning. Informationsgivningen i bolaget 

ska följa den av styrelsen fastställda informationspolicyn för AllTele-

koncernen.

Bolagsstyrningsrapport
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Flerårsöversikt – Koncernen*
KSEK 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning 779 150 765 465 607 869 372 444 228 238 169 335 41 539 

Rörelseresultat 56 750 –24 718 –11 204 12 840 9 517 7 174 –14 235 

Nettoresultat 40 252 –8 168 –18 234 7 730 5 850 2 270 –6 696 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 67 978 –35 284 69 524 35 218 38 070 37 499 7 491 

Tillgängliga likvida medel vid periodens slut 16 882 44 106 59 433 32 641 37 313 17 898 16 510 

Balansomslutning 607 498 459 800 567 056 256 794 219 982 178 225 103 122 

Nyckeltal – Koncernen*
KSEK 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

EBITDA–resultat 95 533 33 652 26 771 36 171 28 806 22 168 –8 758

Rörelsemarginal % 7% –3% –2% 3% 4% 4% –34%

Vinstmarginal % 5% –4% –3% 3% 3% 1% –38%

Skuldsättningsgrad ggr ggr 0,3 0,7 0,7 0,2 0,4 0,6 2,8

Soliditet % % 40% 26% 22% 40% 35% 40% 16%

Resultat per aktie före utspädning SEK 1,82 –0,66 –1,60 0,72 0,59 0,28 –1,26

Eget kapital per aktie SEK 9,67 9,49 11,05 9,48 7,73 7,14 2,95

Antal aktier vid periodens slut st 25 415 766 12 366 746 12 366 746 10 866 746 9 888 200 9 888 200 5 522 400 

Medelantal anställda st 188 183 152 117 91 52 33

*  Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper – Information om förvärvet av Universal Telecom (AllTele LDA);  Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv 
då säljaren Mark Hauschildt indirekt och direkt fått ett bestämmande inflytande  över AllTelekoncernen. Detta innebär att det legalt förvärvade bolaget (Universal Telecom namnändrat 
till AllTele LDA) ses som  moderbolag ur ett koncernredovisningsperspektiv vilket betyder att jämförelsesiffrorna i resultat-, balansräkningen,  kassaflödesanalysen och noterna avser 
Universal Telecoms (AllTele LDA) historiska verksamhet. I syfte att underlätta jämförelser med  AllTeles tidigare verksamhet har i tabellerna ovan den ”Gamla AllTele-koncernen” använts. 

Flerårsöversikt – Moderbolaget
KSEK 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning 231 558 338 946 331 158 256 673 216 287 159 597 38 194 

Rörelseresultat –35 302 –4 463 –3 160 10 697 7 902 9 858 –13 268 

Nettoresultat –59 229 –19 596 –8 160 5 706 4 256 3 860 –5 876 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 717 –24 483 93 776 21 327 35 174 36 551 5 491 

Tillgängliga likvida medel vid periodens slut 4 692 43 926 52 262 25 342 22 253 12 918 11 916 

Balansomslutning 502 900 344 301 359 448 213 773 213 773 178 630 100 562 

Definitioner:
EBITDA–resultat: Resultat före avskrivningar och räntekostnader.    

Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av totala intäkter.    

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av totala intäkter.    

Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.    

Resultat per aktie: Årets/periodens resultat dividerat med viktad genomsnittligt antal aktier före utspädning.   

Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut.    

Soliditet: Eget kapital i relation till balansomslutningen.    

Flerårsöversikt
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Resultaträkning – Koncernen*
Resultaträkningen i sammandrag, KSEK Not Helår 2013 Helår 2012

Nettoomsättning 3 771 210 311 876

Övriga intäkter 7 940 2 580

Summa intäkter 779 150 314 456

Produktionskostnader och teleutrustning –518 893 –170 009

Övriga externa kostnader 4,5 –85 610 –36 602

Personalkostnader 6 –79 114 –11 198

Avskrivningar och nedskrivningar 7 –38 783 –353

Summa rörelsens kostnader –722 400 –218 162

Rörelseresultat 56 750 96 294

Ränteintäkter 413 —

Räntekostnader, övriga finansiella kostnader 13 –6 499 —

Finansiellt netto 9 –6 086 0

Resultat efter finansiella poster 50 664 96 294

Skatter 10 –10 412 –3 868

Periodens resultat 40 252 92 426

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 40 252 92 426

Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande — —

Resultat per aktie före utspädning, SEK 12 1,82 7,47

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 12 1,72 7,47

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 22 153 511 12 366 746

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 23 428 426 12 366 746

*  Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkningen då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare. För information om 
jämförelsetal 2012 se Redovisningsprinciper i Not 1.     

Resultaträkning – Koncernen
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Balansräkning – Koncernen*
Balansräkning i sammandrag, KSEK Not 2013–12–31 2012–12–31

Immateriella anläggningstillgångar 7 241 881 —

Goodwill 7,14 125 656 —

Materiella anläggningstillgångar 7 20 209 458 

Uppskjuten skattefordran 8 4 078 —

Finansiella anläggningstillgångar 7, 19 16 237 7 800 

Summa anläggningstillgångar 408 061 8 258 

Lager 884 1 262 

Kundfordringar 16, 19 101 314 25 578 

Övriga kortfristiga fordringar 12 118 1 223 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 72 931 7 311 

Likvida medel 12 190 94 710 

Summa omsättningstillgångar 199 437 130 084 

Summa tillgångar 607 498 138 342 

Eget kapital

Aktiekapital 12 5 083 2 473 

Övrigt tillskjutet kapital 12 228 986 —

Ansamlad förlust –28 488 –710 

Årets resultat 40 252 92 426 

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 245 833 94 189 

Summa eget kapital 245 833 94 189 

Avsättningar 22 4 315 —

Lån 13, 19 17 000 7 800 

Summa långfristiga skulder 17 000 7 800 

Kortfristig del av lån 13, 19 63 653 —

Leverantörsskulder 13 124 927 21 066 

Övriga kortfristiga skulder 46 278 4 586 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 105 492 10 701 

Summa kortfristiga skulder 340 350 36 353 

Summa skulder och eget kapital 607 498 138 342 

*  För information om jämförelsetal 2012 se Redovisningsprinciper i Not 1.

Balansräkning – Koncernen
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Förändring av eget kapital – Koncernen

Belopp i KSEK Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Balanserat 

resultat

Eget kapital 
hänförligt till 

moderbolaget

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande Summa

Belopp vid årets ingång (2012) 2 473 0 –710 1 763 0 1 763

Årets resultat — — 92 426 92 426 — 92 426

Belopp vid årets utgång (2012) 2 473 0 91 716 94 189 0 94 189

Bolagsbildning AllTele LDA — 1 831 1 831 — 1 831

Omvänt förvärv* 2 473 210 235 –118 221 94 487 1 046 95 533

Utgifter för emission — — –3 029 –3 029 — –3 029

Kvittningsemission av konvertibel 137 16 920 — 17 057 — 17 057

Förvärv av innehav utan bestämmande 
inflytande — — 1 046 1 046 –1 046 0

Periodens resultat — — 40 252 40 252 — 40 252

Belopp vid årets utgång (2013) 5 083 228 986 11 764 245 833 0 245 833

*  Genomförande av den hypotetiska emissionen i AllTele LDA 212,7 Mkr med justering för Aktiekapital i Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Avgår gör eget kapital i den 
 förvärvande verksamheten som ej övergick i förvärvet. AllTeles förvaltade kapital utgörs av eget och lånat kapital. Förändringar av förvaltat eget kapital framgår av tabellen ovan. 
Information om lånat kapital framgår av not 13.

Förändring av eget kapital – Koncernen
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Kassaflödesanalys – Koncernen

Kassaflödesanalys – Koncernen 1)

Belopp i KSEK Not 2013 2012

Rörelseresultat efter finansiella poster 50 664 96 294 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:

Avskrivningar och nedskrivningar 7 38 783 353 

Förändring omstruktureringsreserv –2 473 —

Övrigt 3 681 —

Kassaflöde för verksamhet före förändring av rörelsekapital 90 655 96 647 

Förändring av rörelsekapital:

Lager 1 224 139 

Fordringar –21 547 –6 582 

Kortfristiga skulder –2 354 –2 768 

Summa förändring av rörelsekapital –22 677 –9 211 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 67 978 87 436 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 7, 15 –21 196 —

Förvärv av dotterbolag 14 373 —

Investeringar i maskiner och inventarier 7 –7 058 —

Övriga finansiella tillgångar –2 719 —

Summa kassaflöde från investeringsverksamheten –30 600 0 

Kassaflöde efter investeringar 37 378 87 436 

Upptagna lån / nyttjande av checkräkningskredit 13 52 703 —

Amortering av lån 13 –49 242 —

Utgifter för emission 12 –3 029 —

Omvänt förvärv (utdelning) 2) –120 330 —

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten –119 898 0 

Periodens kassaflöde –82 520 87 436 

Likvida medel vid periodens ingång 94 710 7 274 

Periodens kassaflöde –82 520 87 436 

Likvida medel vid periodens utgång 12 190 94 710 

Erhållna räntor uppgår till 0,4 MSEK (–). Betalda räntor uppgår till 4,7 MSEK (–). Betald skatt 0 (–)

1) För information om jämförelsetal 2012 se Redovisningsprinciper i Not 1.   
2)  Omvänt förvärv (utdelning); Avgår gör tillgångar, eget kapital och skulder i den förvärvande verksamheten som ej övergick i förvärvet.
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Resultaträkning – Moderbolaget

Resultaträkning – Moderbolaget*
Belopp i KSEK Not Helår 2013 Helår 2012

Nettoomsättning 3, 17 203 123 338 946 

Övriga intäkter 28 435 —

Summa intäkter 231 558 338 946 

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader och teleutrustning 17 –133 174 –218 187 

Övriga kostnader 4,5 –47 953 –41 848 

Personalkostnader 6 –74 753 –57 701 

Avskrivningar 7 –10 980 –25 673 

Summa rörelsens kostnader –266 860 –343 409 

Rörelseresultat –35 302 –4 463 

Ränteintäkter 4 246 75 

Räntekostnader och  övriga finansiella kostnader 13 –28 173 –15 208 

Finansiellt netto 9 –23 927 –15 133 

Resultat efter finansiella poster –59 229 –19 596 

Skatter på årets resultat 10 — —

Årets resultat –59 229 –19 596 

*  Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkningen då förändringar i eget  kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare.  
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Balansräkning – Moderbolaget

Balansräkning – Moderbolaget
Belopp i KSEK Not 2013–12–31 2012–12–31

Immateriella anläggningstillgångar 7 8 518 115 275 

Materiella anläggningstillgångar 7 14 154 20 567 

Andelar i koncernbolag 14 360 718 134 642 

Uppskjuten skattefodran 8 5 669 5 669 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 7 4 900 7 017 

Summa anläggningstillgångar 393 959 283 170 

Lager 884 2 155 

Kundfordringar 21 089 30 289 

Övriga fordringar 1 814 1 581 

Fordringar koncernbolag 60 723 —

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 24 431 27 019 

Kassa och bank 0 87 

Summa omsättningstillgångar 108 941 61 131 

Summa tillgångar 502 900 344 301 

Aktiekapital 12 5 083 2 473 

Summa bundet eget kapital 5 083 2 473 

Överkursfond 12 379 081 129 775 

Balanserade vinstmedel –20 223 2 402 

Årets resultat –59 229 –19 596 

Summa fritt eget kapital 299 629 112 581 

Summa eget kapital 304 712 115 054 

Lån 13 17 000 —

Summa långfristiga skulder 17 000 0 

Lån 13 50 307 84 676 

Leverantörsskulder 46 536 36 727 

Skulder koncernbolag 47 118 41 452 

Övriga skulder 5 572 11 626 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 31 655 54 766 

Summa kortfristiga skulder 181 188 229 247 

Summa eget kapital och skulder 502 900 344 301 

Ställda säkerheter 19 65 500 65 500 

Ansvarsförbindelser 19 — —
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Förändring av eget kapital – Moderbolaget

Förändring av eget kapital – Moderbolaget 
Belopp i KSEK Aktiekapital Överkursfond

Balanserade 
vinstmedel Årets resultat Summa

Belopp vid årets ingång (2012) 2 473 129 775 10 562 –8 160 134 650

Vinstdisposition — — –8 160 8 160 0

Årets resultat — — — –19 596 –19 596

Belopp vid årets utgång (2012) 2 473 129 775 2 402 –19 596 115 054

Vinstdisposition — — –19 596 19 596 0

Emission 2 473 232 386 — — 234 859

Utgifter för emission — — –3 029 — –3 029

Kvittningsemission av konvertibel 137 16 920 — — 17 057

Årets resultat — — — –59 229 –59 229

Belopp vid årets utgång (2013) 5 083 379 081 –20 223 –59 229 304 712

För mer information se not 12.
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Kassaflödesanalys – Moderbolaget 

Kassaflödesanalys – Moderbolaget 
Belopp i KSEK Not 2013 2012

Rörelseresultat efter finansiella poster –59 229 –19 596 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 7 10 980 25 673 

Nedskrivning aktier i dotterbolag 14 20 783 —

Realisationsresultat -28 435 —

Övrigt 2 685 3 829 

Kassaflöde för verksamhet före förändring av rörelsekapital -53 216 9 906 

Förändring av rörelsekapital 63 933 –34 389 

Summa förändring av rörelsekapital 63 933 –34 389 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 717 –24 483 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 7 –4 108 –4 834 

Investeringar i maskiner och inventarier 7 –2 787 –7 052 

Minskning kortfristiga finansiella placeringar 2 117 16 

Summa kassaflöde från investeringsverksamheten –4 778 –11 870 

Kassaflöde efter investeringar 5 939 –36 353 

Utgifter för emission –3 029 —

Upptagna lån / förändring av checkräkningskredit 13 39 146 38 162 

Amortering av lån 13 –42 143 –18 984 

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten –6 026 19 178 

Periodens kassaflöde –87 –17 175

Likvida medel vid periodens ingång 87 17 262

Periodens kassaflöde –87 –17 175

Likvida medel vid periodens utgång 0 87

Erhållna räntor uppgår till 0,1 MSEK (0,1 MSEK). Betalda räntor uppgår till 3,5 MSEK (6,5 MSEK). Betald skatt 0 (–).
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Noter

Noter

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är en utmanare på den 

svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele Privat levereras 

fast och mobil telefoni, bredbandstjänster samt CATV och IPTV till 

 privatkunder. Via AllTele Företag levereras fast och mobil telefoni, 

 växeltjänster och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och 

 levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Koncernredovisningen för det räkenskapsår som slutar den 31 

december 2013 har godkänts av styrelsen den 24 april och kom- 

mer att föreläggas årsstämman den 28 maj för fastställande.

Not 1 | Redovisningsprinciper

AllTeles koncernredovisning är upprättad i enlighet med International 

Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU och 

Rådet för finansiell rapporterings rekommendation. RFR 1 Komplette-

randeredovisningsregler för koncerner. Moderbolagets årsredovis-

ningar upprättad i enlighet med svensk lag och med tillämpning av 

RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Detta innebär att IFRS värderings- och upplysningsregler tillämpas 

med de avvikelser som framgår av avsnittet ”Moderbolagets redovis-

ningsprinciper”. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 

kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisnings-

ändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid till-

lämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som 

innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana 

områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig bety-

delse för koncernredovisningen anges i not 20.

Ändrade och nya redovisningsprinciper 2013
Ändringar i befintliga standarder från IASB och nya tolkningsuttalan-

den från IFRIC som ska tillämpas från och med 1 januari 2013 har 

inte påverkat koncernens resultat och ställning.

Framtida förändringar i redovisningsprinciper 
(2014 och senare)
Inga standarder från IASB eller nya tolkningsuttalanden från IFRIC 

som ännu inte har trätt i kraft väntas ha någon väsentliginverkan på 

koncernen.

Koncernredovisning
Koncernen består per den 31 december 2013 av AllTele Allmänna 

Svenska Telefonaktiebolaget (moderbolaget) och nio helägda dotter-

bolag. De helägda dotterbolagen är Wasadata Bredband AB, Kram-

net Networks AB, AllTele Sverige AB (fd Spinbox AB), LandNCall AB, 

AllTele Företag Sverige AB, AllTele Stockholm AB (fd iCentrex AB), V 

B2B Communicate AB, AllTele LDA samt Bixcom AB. 

Universaltransaktionen 1 april 2013
Legalt sett har AllTele genom apportemissionen förvärvat AllTele LDA 

men eftersom säljaren Mark Hauschildt direkt och indirekt får ett 

bestämmande inflytande över AllTele redovisas förvärvet som ett 

omvänt förvärv enligt reglerna i IFRS 3. Redovisningen enligt ett 

omvänt förvärv innebär att transaktionen redovisas som om det legalt 

förvärvade bolaget, AllTele LDA, vore förvärvare av aktierna i AllTele. 

Detta innebär att den emission som görs i AllTele elimineras och 

ersätts av en hypotetisk emission som visar hur det skulle sett ut om 

AllTele LDA hade varit förvärvaren. Vidare redovisas en förvärvsanalys 

baserad på att AllTele LDA är förvärvaren av AllTele. 

Eftersom AllTele LDA redovisningsmässigt skall ses som förvärvare 

är jämförelsesiffrorna i rapporten AllTele LDA:s finansiella resultat och 

ställning för perioden 2012 och inte gamla AllTele 

Eftersom Universal Telecoms svenska verksamhet som överförts 

till AllTele LDA historiskt inte opererat som ett fristående bolag/enhet 

har ledningen i samband med att fastställa jämförelseresultat, hänför-

bart till verksamheten, varit tvungna att göra ett antal allokeringar och 

antaganden som de anser rimliga via en så kallad carve-out. 

Nedan följer de antaganden som gjorts för att fastställa Carve-Out-

räkenskaper för perioden 2012 och kvartal ett 2013;

• Direkta intäkter och kostnader har allokerats till verksamheten. 

• Koncerngemensamma tjänster samt andra supportfunktioner har 

allokerats utifrån bedömd nyttjande. För de fall att nyttjandet av 

funktionen har varit mindre specifik har även omsättning använts 

som fördelningsnyckel. 

• Skattekostnader har fördelats i enlighet med andel av resultatet.

• Endast en begränsad del av tillgångar och skulder övergick till 

 AllTele LDA, resterande del har hanterats som utdelning.

Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) 

där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strate-

gier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående 

till mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i koncern- 

redovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytan-

det överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 

från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. I 

koncernredovisningen ingår årsboksluten för samtliga dotterbolag.

AllTele tillämpar IFRS 3 Rörelseförvärv angående koncernredovis-

ning och upprättar koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. 

Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar 

som lämnats som ersättning, emitterade eget kapitalinstrument och 

uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Utgifter i 

samband med rörelseförvärv kostnadsförs när de uppkommer. Iden-

tifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventuella 

förpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga 
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 värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt minoritets-

intresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffnings-

värdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara 

förvärvade tillgångar, skulder och eventuella förpliktelser redovisas 

som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för 

det förvärvade dotterföretagets tillgångar, skulder och eventuella för-

pliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 

vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orea-

liserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas som 

en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den över-

låtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i före-

kommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 

koncernens principer.

Rörelsesegment
AllTele har under 2013 rapporterat sin verksamhet i två kundoriente-

rade segment; AllTele Företag och AllTele Privat. Segmenten rappor-

teras på samma sätt som den interna rapportering som lämnas till 

den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande 

beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser 

och bedömning av segmentens resultat. I koncernen har denna 

funktion identifierats som verkställande direktören. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 

avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt 

kan hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter läggs till 

tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, 

beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de 

framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 

kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffnings-

värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta 

delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer 

och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den 

period de uppkommer. Avskrivningar, för att fördela deras anskaff-

ningsvärde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet 

över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Central växel- och nätverksutrustning  10 år 

Lokal växel- och nätverksutrustning  5 år 

Inventarier och maskiner   5 år 

Datorer  3 år 

 

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod provas varje balansdag 

och justeras vid behov. I de fall en tillgångs redovisade värde över-

stiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart 

ner till sitt återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring fast-

ställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redo-

visade värdet och redovisas i resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger 

det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterföre-

tagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på 

förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Good-

will testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och 

redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade ned- 

skrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust 

vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på 

den goodwill som avser den avyttrade enheten. Goodwill fördelas på 

kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivnings- 

behov. Fördelningen görs på de kassagenererande enheter eller 

grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av 

det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten.

Övriga immateriella poster
Bland övriga poster har kategoriserats kundrelationer, varumärken, 

utvecklad teknologi och mjukvarulicenser. Förvärvade programvaru-

licenser aktiveras på basis av de kostnader som uppstått då den 

aktuella programvaran förvärvats och satts i drift. Dessa aktiverade 

kostnader skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden (tre till tio 

år). Kostnader för utveckling eller underhåll av programvara kostnads-

förs när de uppstår. Kostnader som är direkt förknippade med 

utveckling av identifierbara och unika programvaruprodukter som 

kontrolleras av koncernen och som har sannolika ekonomiska för- 

delar under mer än ett år och som överstiger kostnaderna, redovisas 

som immateriella tillgångar. I kostnaderna ingår de kostnader för 

anställda som uppkommit genom utvecklingen av programvaru -

produkter och en skälig andel av indirekta kostnader.

Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som till- 

gångar skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod (inte över-

skridande fem år). Kundrelationer redovisas till anskaffningsvärde. 

Kundrelationer och aktiverat arbete för egen räkning skrivs av under 

sin bedömda nyttjandeperiod (inte överskridande tio år). Avskriv-

ningen är linjär och avskrivningstiden för utvecklingskostnader på 

telefonisystem och övriga immateriella anläggningstillgångar är upp 

till 10 år. För ytterligare information hänvisas till not 7.

Nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan 

prövas minst årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Till-

gångar som skrivs av bedöms med avseende på händelser eller för-

ändringar i förhållanden när det indikeras att det redovisade värdet 

kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det 

belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess åter-

vinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga 

värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 

Vid bedömning av nedskrivningsbehovet grupperas tillgångar på 

de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 

Noter
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(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella till-

gångar och goodwill, som tidigare har skrivits ned görs per varje 

balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: 

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, 

lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella tillgångar som kan 

säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella 

tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de 

finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället och omprö-

var detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter 

till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemeto-

den, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En 

reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns 

objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla 

belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. 

Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att 

gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekon-

struktion och uteblivna eller försenade betalningar betraktas som 

indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan före-

ligga. Tillgångens redovisade värde minskas och förlusten redovisas i 

resultaträkningen. När en kundfordran inte kan drivas in, skrivs den 

bort mot värdeminskningskontot för kundfordringar. Återvinning av 

belopp som tidigare har skrivits bort krediteras försäljningskostnader 

i resultaträkningen.

Derivatinstrument och säkringsåtgärder
Koncernen har inga derivatinstrument och tillämpar inga säkrings- 

åtgärder.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kort- 

fristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaff-

ningstidpunkten.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-

försäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av 

först in, först ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det upp-

skattade försäljningspriset i den löpande verksamheten.

Eget kapital
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya 

aktier eller andra egetkapitalinstrument redovisas, netto efter skatt, 

i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och där-

efter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränte-

metoden.

Omvärdering utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balans- 

dagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och 

rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 

kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som 

finansiella poster.

Konvertibla skuldebrev
Konvertibla skuldebrev är sammansatta finansiella instrument som 

separeras i en skulddel och en konverteringsrätt som redovisas som 

eget kapital. Vid emittering av konvertibla skuldebrev fastställs skuld-

delens verkliga värde genom att beräkna det verkliga värdet på en 

liknande skuld som saknar rätt till konvertering. Skulden klassificeras 

som en skuld värderad till upplupet anskaffningsvärde.

Värdet av konverteringsrätten beräknas som skillnaden mellan det 

belopp AllTele erhållit som betalning för de konvertibla skuldebreven 

och skulddelens verkliga värde vid emissionstidpunkten. Redovisat 

värde av konverteringsrätten omvärderas ej i kommande perioder. 

Direkt hänförbara transaktionskostnader fördelas i förekommande fall 

mellan skulddelen och konverteringsrätten utifrån värdefördelningen 

vid emissionstidpunkten.

Skulddelen klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncer-

nen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtmins-

tone 12 månader efter rapportperiodens slut.

Resultat per aktie
Resultat per aktie (före utspädning) beräknas genom att nettoresulta-

tet hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med det vägda 

genomsnittliga antalet utestående aktier under året. 

Upplåning/lånekostnad
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter trans-

aktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaff-

ningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 

transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resul-

taträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektiv-

räntemetoden. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om 

inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skul-

den i åtminstone 12 månader efter balansdagen.

Skatter/uppskjuten skattefordran
Aktuell skatt baserar sig på respektive bolags deklaration medan 

uppskjuten skatt beaktar skatteeffekten på obeskattade reserver, 

temporära skillnader och underskottsavdrag.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmeto-

den, på temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemäs-

siga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 

koncernredovisningen samt på underskottsavdrag. Den uppskjutna 

skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en trans-

aktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld 

som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, 

varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten 

inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och skattela-

gar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som för-
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väntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller 

den uppskjutna 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.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som upp- 

kommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag, förutom där 

tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av 

koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte 

kommer att återföras inom överskådlig framtid.

Ersättningar till anställda
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts 

upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd 

accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Inga avtal 

om avgångsvederlag föreligger.

Bonusersättningar
Koncernen redovisar en skuld när det finns en legal förpliktelse eller 

en informell förpliktelse på grund av tidigare praxis.

Pensionsförpliktelser
AllTele har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Utbetalningar 

avseende pensionsplanerna redovisas som kostnader under den 

period de anställda utfört de tjänster avgiften avser.

Avsättningar
Avsättningar för omstruktureringskostnader och rättsliga krav redo-

visas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av 

tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer 

att krävas för att reglera åtagandet, och beloppet har beräknats på 

ett tillförlitligt sätt.

Avsättningar för omstrukturering innefattar kostnader för uppsäg-

ning av leasingavtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar 

görs för framtida rörelseförluster.

Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten 

för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen 

sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning 

redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell 

post i denna grupp av åtaganden är ringa.

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas 

krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonterings-

ränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av 

det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade 

med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid 

förflyter redovisas som räntekostnad.

Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kom- 

mer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande 

verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och 

rabatter samt efter eliminering av försäljning inom koncernen.

Nettoomsättningen utgörs huvudsakligen av löpande telefoniintäk-

ter och internetintäkter. Intäktsredovisning sker i den period tjänsten 

utförs, utifrån verklig trafik eller i enlighet med avtalets innebörd och 

löptid. Abonnemangsavgifter intäktsförs över den period som abon-

nemangen avser. Rabatter i form av avgiftsfria perioder periodiseras i 

förekommande fall över avtalstiden.

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning 

av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran har gått ner, mins-

kar koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, 

vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den 

ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa 

upp diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på ned-

skrivna lån redovisas till ursprunglig effektiv ränta.

Leasingavtal
Leasing uppdelas i finansiell och operationell leasing. Finansiell 

 leasing föreligger då de ekonomiska riskerna som är förknippade 

med ägandet i allt väsentligt överförts till leasingtagaren. I övriga fall 

före ligger operationell leasing. För finansiella leasingavtal redovisas 

ett värde motsvarande förpliktelsen att i framtiden betala leasing-

avgifter som en finansiell skuld. Avskrivning sker genom tillämpning 

av samma nyttjandetid som övriga motsvarande tillgångar. I koncern-

resultaträkningen redovisas således avskrivning och räntekostnad. 

Finansiell leasing avser datorer- och nät- verksutrustning medan 

 operationell leasing främst avser lokaler. Leasingavgifter avseende 

operationell leasing kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i kon-

cernens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns 

av moderbolagets aktieägare.

Viktiga uppskattningar och antaganden för 
 redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De 

uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 

kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. 

De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk 

för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 

under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag i not 20.

 

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisnings-

lagen och RFR 2. Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget 

tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen där så är till-

lämpligt utom i de fall som anges nedan. De avvikelser som före-

kommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinci-

per föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i 

moderbolaget till följd av årsredovisningslagen.
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Leasing
Finansiella leasingavtal behöver inte redovisas i juridisk person efter- 

som särskilda regler för beskattning saknas eller är ofullständiga. 

Finansiella leasingavtal kan därför i juridisk person redovisas enligt de 

redovisningsregler som gäller för operationella leasingavtal.

Aktier i dotterbolag
Aktier i dotterbolag värderas till anskaffningsvärde justerat för erfor-

derliga nedskrivningar. Anskaffningsvärdet inkluderar utgifter som är 

direkt hänförliga till förvärvet.

Not 2 – Riskfaktorer

Risker relaterade till verksamheten
Beroende av partner och underleverantörer
AllTele har avtal med flera partner och underleverantörer som Bolaget 

är beroende av för att generera intäkter. En väsentlig andel av Bola-

gets intäkter härrör från tjänster som erbjuds via stads- eller region nät-

ägare. Avtal med dessa nätägare är därför av stor betydelse för Bola-

gets intäktsgenerering. Uppsägning av avtal eller andra förändringar 

med stads- och regionnätägare eller andra viktiga samarbetspartner 

kan innebära negativa ekonomiska konsekvenser för Bolaget.

Tekniska risker
AllTeles verksamhet är beroende av kundernas tillgång till kvalitativ 

infrastruktur för sin kommunikation, det vill säga telefon- och inter-

netuppkoppling. För att kunderna ska få tillgång till Bolagets tjänster 

krävs att de bakomliggande tekniska systemen som tillhandahålls av 

Bolagets leverantörer och partners fungerar. För de tjänster som 

levereras genom stads- eller regionnätägare krävs dessutom att 

 kunderna har tillgång till dessa nät.

Under den tid som en länk i informationsöverföringen i det all-

männa tele- och IP-nätet, annan operatörs nät eller i Bolagets egna 

system inte fungerar kan en eller flera av kunderna, helt eller delvis, 

inte nyttja Bolagets tjänster. Det innebär att AllTele under denna tid 

inte erhåller intäkter från berörda kunder. Längre perioder av driftstör-

ningar kan därför påverka Bolagets intäkter och resultat. Det kan inte 

uteslutas att Bolaget drabbas av minskat förtroende och uppsäg-

ningar av kundavtal till följd av upprepade driftstörningar, vilket skulle 

kunna få långsiktigt negativa konsekvenser för Bolagets intäkter och 

lönsamhet.

Övriga IT-risker
AllTeles kunddatabas är en mycket viktig tillgång för Bolaget varför ett 

otillbörligt intrång, som skulle skada, förvanska eller förstöra väsentlig 

data, skulle kunna få negativa konsekvenser för Bolagets intäkter och 

lönsamhet samt allvarligt skada kundernas förtroende för Bolaget.

Nyckelpersoner
Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del beroende av 

förmågan att behålla, utveckla samt rekrytera kvalificerade medarbe-

tare med specifik kompetens. Förlusten av ett betydande antal av 

dessa personer skulle kunna påverka Bolagets verksamhet och för-

utsättningarna för fortsatt tillväxt och lönsamhet negativt. Det finns 

även nyckelpersoner bland ledande befattningshavare och i styrelsen 

som medverkat i bildandet av Bolaget och som även är större ägare i 

Bolaget. Konkurrensen om kompetenta medarbetare inom telekom-

munikationsbranschen är hög och kan komma att öka ytterligare i 

framtiden, varför det kan uppstå svårigheter att ersätta kompetent 

personal på kort sikt.

Risker relaterade till marknaden
Teknisk utveckling
AllTele är till stor del verksamt på marknaden för telefoni och bred- 

band varav en väsentlig del av intäkterna utgörs av IP-telefoni. IP- 

telefoni har funnits som etablerad tjänst och teknik på marknaden 

under ett antal år men är fortfarande att betrakta som en ung teknik. 

Det finns inga garantier för att marknaden inte i framtiden kommer att 

utvecklas mot andra tekniker vilket skulle kunna innebära att Bolagets 

omsättning och lönsamhet påverkas i negativ riktning.

Konkurrens
AllTele är verksamt på marknaden för telefoni- och bredbandstjänster. 

Konkurrensen på denna marknad är hård och utgörs av många mindre 

och medelstora operatörer, samt ett mindre antal stora operatörer. 

Konkurrensen från bolag vars verksamhet direkt eller indirekt har 

samma typ av målgrupp har under de senaste åren intensifierats. 

Det pågår samtidigt en konsolidering där större teleoperatörer för-

värvat ett antal mindre bolag.

Operatörerna blir således större och har betydligt större finansiella 

och industriella resurser till sitt förfogande än AllTele. Det kan inte ute-

slutas att en ökad konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre 

marknadsandel och sämre lönsamhet för AllTele.

Politiska och legala risker
Marknaden för telekommunikation regleras i Sverige av Post- och 

telestyrelsen (PTS). PTS utövar tillsyn enligt lagen om elektronisk 

kommunikation, postlagen, lag om radio- och terminalutrustning samt 

lagen om kvalificerade elektroniska signaturer. Tillsynen syftar till att 

kontrollera om tillsynsobjekten efterlever lagar, förordningar, föreskrif-

ter och beslut. Operatörer och andra aktörer som erbjuder någon 

form av elektronisk kommunikation, t ex telefoni, IP-telefoni (Voice 

over IP, VoIP) och bredband, omfattas av tillsyn av PTS och kan där-

med föreläggas av PTS att vidta vissa åtgärder. PTS har även möjlig-

het att förelägga vite mot tillsynsobjekten. Skulle Bolaget inte följa 

föreskrifter från PTS kan det få förelägganden från PTS att genomföra 

förändringar i verksamheten, vilka skulle kunna påverka Bolagets 

intäkter och lönsamhet negativt. PTS kan genom sina beslut även 

påverka operatörernas så kallade samtrafiksavgifter vilket i sin tur 

direkt påverkar AllTeles kostnader för att terminera trafik i andra ope-

ratörers nät. PTS beslut kan senare överklagas av parterna. Detta 

innebär att förutsägbarheten avseende samtrafiksavgifter är svår och 

att en osäkerhet finns avseende AllTeles kostnader för samtrafik.

För IP-telefoni och bredbandstjänster krävs inga särskilda tillstånd 

från PTS. Det finns inga garantier att regelverket som tillämpas av PTS 
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avseende licenser och tillstånd inte kan komma att förändras och där-

med påverka Bolagets verksamhet. Nya lagar inom telekomområdet 

kan i framtiden innebära att Bolaget förväntas bära kostnader för att 

följa lagen. Efter ikraftträdandet av den s k Ipredlagen kan rättighets-

ägare vända sig till internetoperatörer för att begära att ta del av IP-

adresser för att spåra olaglig fildelning. AllTele har dock deklarerat att 

företaget följer Lag om elektronisk kommunikation (2003:389) som 

reglerar operatörers skyldighet att löpande radera trafikuppgifter.

Finansiella risker
AllTele utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella 

risker. Riskhanteringen sköts av finansavdelningen enligt styrelsens 

riktlinjer, vad gäller t ex placering av likvida medel, lånehantering och 

försäkringar. Avdelningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella 

risker i nära samarbete med de operationella enheterna.

 

Valutarisker
Då större delen av AllTelekoncernens transaktioner sker i svenska 

kronor är valutariskerna begränsade. Av den anledningen sker ingen 

valutasäkring. AllTele har i övrigt inga derivatinstrument.

Kreditrisker
Bolaget har en låg koncentration av kreditrisker. AllTele har fastställda 

riktlinjer för att säkra att försäljning av tjänster sker till kunder med 

lämplig kreditbakgrund. I samband med beställning av kund genom-

förs en obligatorisk kreditkontroll.

 

Likviditets- och finansieringsrisk
Finansieringsrisk innebär risken för likviditetsbrist till följd av att erforder-

ligt upplåningsbehov inte går att tillgodose. Orsaken till detta kan vara 

att AllTele inte förmår generera interna medel för finansieringen av verk-

samheten, att Bolaget inte beviljas erforderlig rörelsefinansiering. Sty-

relsen ska se till, baserat på upprättade budgetar och likviditetsprog-

noser, att Bolaget har erforderlig rörelsefinansiering för verksamheten.

Ränterisk
Som en del av finansieringen av de förvärv AllTele genomför har externa 

lån upptagits. Det innebär att Bolagets finansiella ställning och resul-

tat riskerar att påverkas negativt av stigande räntor. Baserat på stor-

leken på Bolagets externa räntebärande lån, som per den 31 dec 

2013 uppgick till 80,6 (–) MSEK, skulle en höjning av räntan med 

1 procentenhet resultera i en försämring av resultatet med 0,8 MSEK 

på årsbasis. Soliditeten skulle till följd av ovanstående förändring bli 

0,1 procentenheter lägre.

Noter

Not 3 – Rörelsesegment

Koncernen redovisar och rapporteras utifrån två rörelsesegment, 

 AllTele Privat och AllTele Företag. Rörelsesegmenten redovisas enligt 

samma redovisningsprinciper som koncernen och styrelsen följer 

upp resultatetmåttet EBITDA-resultat. Segmentens huvudsakliga 

verksamhet består i att tillhandahålla telekomtjänster till privat  

(AllTele Privat) och företagskunder (AllTele Företag). 

De rapporterbara rörelsesegmentens intäkter, kostnader och 

 tillgångar inkluderar direkt hänförbara poster samt poster som kan 

fördelas på rörelsesegmenten och på ett rimligt och tillförlitligt sätt.

Interna intäkter avser AllTele Företags sålda whole-sale-tjänster till 

 AllTele Privat. Marknadsmässiga villkor i enlighet med armlängds 

avstånd tillämpas vid transaktioner mellan segmenten.

Resultaträkning per segment 2013 AllTele Privat AllTele Företag Elimineringar Totalt

Externa intäkter 502 068 269 142 — 771 210

Intäkter andra segment 14 941 68 637 –83 578 0

Övriga intäkter 6 573 1 367 — 7 940

523 582 339 146 –83 578 779 150

Rörelsens kostnader –381 963 –331 477 29 824 –683 616

EBITDA-resultat per segment* 141 619 7 669 -53 754 95 534

Avskrivningar –38 784

Rörelseresultat 56 750

Finansiella intäkter 414

Finansiella kostnader –6 499

Skatt –10 413

Årets resultat 40 252

* Resultat före avskrivningar och räntekostnader
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Resultaträkning per segment 2012 AllTele Privat AllTele Företag Elimineringar Totalt

Externa intäkter 314 456 — — 314 456

Intäkter andra segment — — — 0

314 456 0 0 314 456

Rörelsens kostnader –217 809 — — –217 809

EBITDA-resultat per segment* 96 647 0 0 96 647

Avskrivningar –353

Rörelseresultat 96 294

Finansiella intäkter 0

Finansiella kostnader 0

Skatt –3 868

Årets resultat 92 426

* Resultat före avskrivningar och räntekostnader

Balansräkning per segment 2013 AllTele Privat AllTele Företag Elimineringar Totalt

Tillgångar

Anläggningstillgångar 401 882 289 051 –282 872 408 061

Omsättningstillgångar 115 113 168 036 –83 712 199 437

Skulder

Avsättningar — 4 315 — 4 315

Långfristiga skulder — 17 000 — 17 000

Kortfristiga skulder 207 212 216 850 -83 712 340 350

 
Balansräkning per segment 2012 AllTele Privat AllTele Företag Elimineringar Totalt

Tillgångar

Anläggningstillgångar 8 258 — — 8 258

Omsättningstillgångar 130 084 — — 130 084

Skulder

Avsättningar — — — 0

Långfristiga skulder 7 800 — — 7 800

Kortfristiga skulder 36 353 — — 36 353

Ingen enskild kund står för 10% eller mer av Alltelekoncernens intäkter. Koncernens intäkter hänför till kunder i Sverige och anläggnings-

tillgångar hänför sig även dem i all väsentlighet till verksamheten kring kunder i Sverige.
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Not 4 – Leasing

Operationella leasingavgifter i koncernen uppgick 2013 till 10 384 

KSEK (1 630 KSEK) och i moderbolaget till 5 432 (3 300) KSEK. 

Koncernen har inte haft några finansiella leasingkostnader under 

2013 och 2012. Operationell leasing avser främst lokaler och bilar. 

Beräknade framtida avgifter i koncernen uppgår till:  

Not 5 – Arvode till revisorer

Nedan redovisas arvoden och ersättningar till koncernens revisorer 

som kostnadsförts under perioden. Med revisionsuppdrag avses den 

lagstadgade revisionen av årsredovisningen och bokföringen samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets-

uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt råd-

givning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 

granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses sådan 

granskning av förvaltning eller ekonomisk information,  som skall 

 utföras enligt författning, bolagsordning, stadgar eller avtal, vilken ska 

utmynna i en rapport, ett intyg eller någon annan handling, avsedd 

även för andra än uppdragsgivaren och som inte innefattas av revi-

sionsuppdraget. Skatterådgivning är konsultation i skatterättsliga 

 frågeställningar och övriga tjänster är rådgivning som inte går att 

 hänföra till någon av de ovan nämnda kategorierna. Revision utanför 

revisionsuppdraget och övriga tjänster avser arbete i samband med 

förvärvet av AllTele LDA.  

Koncernen Moderbolaget 

2013 2012 2013 2012

Ernst & Young AB

Revision 1 190 — 1 190 731

Revision utanför  revisionsuppdraget 2 456 — 2 456 84

Skatterådgivning 235 — 235 77

Övriga tjänster 1 758 — 1 758 394

Summa 5 639 0 5 639 1 286

Floriano Tocha, Paulo Chaves & Associados

Revision — 121 — —

Revision utanför revisionsuppdraget — — — —

Skatterådgivning — — — —

Övriga tjänster — — — —

Summa 0 121 0 0

Noter

Koncernen Moderbolaget 

Belopp i KSEK
Operationell 

leasing 
Operationell 

leasing 

Framtida leasingavgifter

2014 5 954 —

2015 4 026 —

2016 3 613 —

Senare 343 —

Summa 13 936 0
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Not 6 – Personal

2013 2012

Antal anställda, Koncernen Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

Sverige 111 72 39 — — —

Portugal (Madeira) 51 25 26 39 19 20

Luxemburg 3 2 1 3 2 1

Summa 165 99 66 42 21 21

2013 2012

Medeltalet anställda, Koncernen Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor

Sverige 142 88 55 — — —

Portugal (Madeira) 43 18 25 45 21 24

Luxemburg 3 2 1 3 2 1

Summa 188 107 81 48 23 25

Antal anställda, Moderbolaget 2013 2012

Kvinnor 36 39

Män 63 72

Summa 99 111

Medeltalet anställda, Moderbolaget 2013 2012

Kvinnor 39 38

Män 68 68

Summa 107 106

Löner, ersättningar, sociala kostnader och övriga personalkostnader* Koncernen Moderbolaget 

Belopp i KSEK 2013 2012 2013 2012

Styrelsen, VD** och övriga ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar 8 382 — 11 634 8 326 

Pensionskostnader 1 352 — 1 930 1 273 

Sociala kostnader 2 962 — 4 124 2 925 

Summa Styrelsen, VD och övriga ledande befattningshavare 12 696 0 17 688 12 524 

Övriga anställda

Grundlön 44 923 8 587 39 421 30 945

Pensionskostnader 3 454 — 2 903 2 246

Sociala kostnader 15 472 1 949 12 534 9 844

Övriga personalkostnader 2 570 662 2 207 2 142

Summa Övriga anställda 66 419 11 198 57 066 45 177

Totala personalkostnader 79 114 11 198 74 753 57 701

*   Koncernen 2013 avser 9 månader.
** Tf VD Paul Moonga faktuerar sina VD-tjänster och ingår inte.
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Lön och ersättning
Ersättning och andra anställningsvillkor är utformade för att säkerställa 

att AllTele kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig 

kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade med-

arbetare. Koncernledningens ersättning omfattar fast lön och eventuell 

rörlig lön. Delarna avses skapa ett välbalanserat ersättnings- och för-

månsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och 

koncernens resultatutveckling.

Tf VD Paul Moonga fakturerar sina VD-tjänster från externt bolag 

med ett arvode om 180 KSEK per månad. Under 2013 har ett belopp 

om 1 260 (–) KSEK utgått.    

För räkenskapsåret har ingen bonusersättning utgått (–).  

 

Uppsägningstid
Mellan AllTele och VD:s konsultbolag gäller en ömsesidig uppsägnings-

tid om sex månader. Mellan AllTele och övrig företagsledning  gäller en 

ömsesidig uppsägningstid om 1 till 36 månader. De avtal som avviker 

från årsstämmans fastslagna riktlinjer gällande ersättning till ledande 

befattningshavare är tecknade innan räkenskapsårets ingång.

Pensioner
I AllTele finns avtal om pensionsavsättning enligt kollektivavtal för 

samtliga medarbetare med undantag för verkställande direktören och 

vice VD. 

Avgångsvederlag
Utöver vad som framgår ovan finns det inga avgångsvederlag utöver 

normala uppsägningstider.

Könsfördelning i styrelsen 2013-12-31 2012-12-31

Kvinnor 2 1

Män 8 6

Ersättning till styrelsen  
belopp KSEK 2013-12-31 2012-12-31

Thomas Nygren 125 125

Ola Norberg 83 —

Olof Söderberg 52 125

Camilla Moström Koebe 52 125

Magnus Maurex 52 125

Björn Fernström 125 125

Jean-Pierre Vandromme 125 73

Mark Hauschildt 73 —

Pierre Helsén 73 —

Robert Charpentier 73 —

Paul Moonga 73 —

Maria Almqvist* — —

Marie Lundquist* — —

Summa 906 698

* Arbetstagarrepresentant

Beloppen avser de av årsstämman beslutade arvodena till styrelsen. 

Något avtal om pensioner, avgångsvederlag eller annan ersättning 

föreligger inte för styrelsen. Ingen ersättning har utgått till arbetstagar-

representanterna. 

Ersättningar till närstående se not 17.

För ytterligare information om riktlinjerna för ersättning ledande 

befattningshavare se Bolagsstyrningsrapporten.

Noter

Geografisk uppdelning Koncernen Moderbolaget 

Belopp i KSEK 2013 2012 2013 2012

Luxemburg 883 712 — —

Portugal 12 990 10 486 — —

Sverige 65 242 — 74 753 57 701

Summa 79 114 11 198 74 753 57 701

Könsfördelning, företagsledning Koncernen Moderbolaget 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Kvinnor 1 0 1 2

Män 6 0 6 5

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare

belopp i KSEK 2013 2012

Tf VD Paul Moonga* (Tf VD från juni 2013) 1 260 —

fd VD Ola Norberg* (VD tom oktober 2012) 708 2 076

vVD Peter Bellgran (Tf VD under perioden november–december 2012) 1 572 1 686

fd VD Carlos Riera (VD under perioden januari–juni 2013) 1 774 —

Ledningsgrupp exklusive VD och vVD 7 455 3 601

Pensionskostnader fd VD Ola Norberg 143 428

Pensionskostnader vVD Peter Bellgran 360 360

Pensionskostnader fd VD Carlos Riera — —

Pensionskostnader övriga ledningen 1 427 485

* För mer information se Not 17.
  Uppgifterna ovan avser för jämförbarhet moderbolaget, vari samtliga ledandebefattningshavare är anställda.
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Not 7 – Anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget 

Årets avskrivningar och nedskrivningar 2013 2012 2013 2012

Immateriella anläggningstillgångar –28 027 — –5 909 –18 472

Inventarier, maskiner och datorer –10 756 –353 –5 071 –7 201

Summa –38 783 –353 –10 980 –25 673

Koncernen hade inga immateriella tillgångar 2012.

Immateriella anläggningstillgångar

2013 Koncernen

Balanserade 
 utgifter för  

utvecklingsarbeten Kundrelationer

Övriga immateriella 
anläggnings-

tillgångar Summa

Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0

Förvärv immateriella tillgångar 1 604 21 578 — 23 182

Anskaffning via företagsförvärv 100 695 297 576 23 058 421 329

Utrangeringar — — –279 –279

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 102 299 319 154 22 779 444 232

Ingående avskrivningar 0 0 0 0

Årets avskrivningar –1 904 –23 514 –1 510 –26 928

Övertagna avskrivningar vid företagsförvärv –92 789 –78 765 –2 848 –174 402

Utrangeringar — — 78 78

Utgående ackumulerade avskrivningar –94 693 –102 279 –4 280 –201 252

Ingående nedskrivningar — — — 0

Årets nedskrivningar –1 099 — — –1 099

Utgående ackumulerade nedskrivningar –1 099 0 0 –1 099

Utgående bokfört värde 6 507 216 875 18 499 241 881

Koncernen hade inga immateriella tillgångar 2012. 

2013 Moderbolaget

Balanserade 
 utgifter för  

utvecklingsarbeten Kundrelationer Summa

Ingående anskaffningsvärde 6 454 183 338 189 792

Förvärv immateriella tillgångar 1 885 2 222 4 107

Försäljning — –183 338 –183 338

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 339 2 222 10 561

Ingående avskrivningar –726 –73 791 –74 517

Årets avskrivningar –1 291 –4 619 –5 910

Återförd avskrivning vid försäljning/utrangering 0 78 384 78 384

Utgående ackumulerade avskrivningar –2 017 –26 –2 043

Utgående bokfört värde 6 322 2 196 8 518

Noter
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2012 Moderbolaget

Balanserade 
 utgifter för  

utvecklingsarbeten Kundrelationer Summa

Ingående anskaffningsvärde 1 620 183 338 184 958

Förvärv immateriella tillgångar 4 834 — 4 834

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 454 183 338 189 792

Ingående avskrivningar –402 –55 643 –56 045

Årets avskrivningar –324 –18 148 –18 472

Utgående ackumulerade avskrivningar –726 –73 791 –74 517

Utgående bokfört värde 5 728 109 547 115 275

De immateriella anläggningstillgångarna utgörs av förvärvade varu-

märken, utvecklad teknologi och förvärvade kundrelationer. Kund-

relationerna skrivs av linjärt över 7 år, den utvecklade teknologin 

skrivs av över 5 år och övriga immateriella anläggningstillgångar 

skrivs av linjärt över 10 år vilket baseras på AllTeles bedömda fram-

tida samt historiskt genomsnittliga churnrate och bedömning av 

framtida kassaflöden. Kvarvarande avskrivningstid för kundrelationer 

är ca 6 år.

AllTele bedriver ingen forskningsutveckling dock har bolaget under 

2013, tillsammans med en extern leverantör, utvecklat en återförsäl-

jarplattform och ett självbetjäningssystem till ett värde uppgående till 

1,9 Mkr (—)

Kostnadsförda forsknings- och utvecklingsutgifter under året 

 uppgår till 0 MSEK (0 MSEK).

Koncernen

Goodwill 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Anskaffning via företagsförvärv 125 656 —

Ackumulerade  anskaffningsvärden 125 656 0

Utgående bokfört värde 125 656 0

Goodwill har fördelats på kassagenererande enheter och prövats för 

nedskrivningsbehov. Det återvinningsbara värdet för kassagenere-

rande enheter har fastställts baserat på enheternas nyttjandevärde, 

som utgörs av nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. 

Diskonteringsräntan i beräkningarna uppgår till 14,5% före skatt (–). 

AllTeles bedömning är att använd diskonteringsränta är konservativ 

då den genomsnittliga kapitalkostnaden bedöms understiga använd 

diskonteringsränta. Beräkningarna av framtida kassaflöde grundar sig 

på en bedömning av förväntad tillväxttakt och marginalutveckling 

med utgångspunkt från budget för nästkommande år, ledningens 

långsiktiga förväntningar på verksamheten samt den historiska 

utvecklingen. Utifrån detta har en initial prognosperiod om 5 år (–) 

använts i beräkningen och beräkning utgår från finansiell budget som 

godkänts av ledningen. Tillväxttakten efter de 5 åren (–) har för samt-

liga kassagenererande enheter antagits till 2% (–). Förväntad tillväxt-

takt baseras på bedömd framtida inflation. De mest väsentliga 

 antagandena i nedskrivningsprövningarna avser försäljningstillväxt, 

rörelsemarginalens utveckling, utvecklingen av de administrativa 

kostnaderna, ianspråktagande av operativt kapital samt diskonte-

ringsränta. Två scenarier där variablerna för tillväxttakt och marginal-

utveckling varieras används för att ge ett intervall mellan ett lägsta 

värde och ett förväntat värde på verksamheten. Även det lägsta 

beräknade värdet visar att återvinningsvärdet på goodwill är högre än 

bokfört värde i den kassagenererande enheten, inga rimliga föränd-

ringar i förutsättningarna eller antagandena skulle innebära något 

nedskrivningsbehov. För mer information se not 1.

Sammanställning av goodwill  
per kassagenererande enhet

Koncernen

2013 2012

AllTele Företag 125 656 —

Summa 125 656 0 
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Not 8 – Uppskjuten skattefordran 

Koncernen Moderbolaget 

Belopp i KSEK 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans 0 0 5 669 5 669

Uppskjuten skatteskuld vid förvärv av dotterbolag –20 624 — — —

Övertagna vid företagsförvärv 25 649 — — —

Förändring uppskjuten skatt hänförlig till immateriella anläggningstillgångar 1 953 — — —

Förändring uppskjuten skatt hänförlig till årets utnyttjande av underskottsavdrag –2 900 — — —

Utgående balans 4 078 0 5 669 5 669

Uppskjuten skattefordran består av

– uppskjuten skattefordran från underskottsavdrag 22 749 — 5 669 5 669

– uppskjuten skatteskuld hänförlig till immateriella tillgångar –18 671 — — —

Utgående balans 4 078 0 5 669 5 669

De totala underskotten uppgår per 31 december 2013 till ca 250 (–) 

Mkr varav koncernen aktiverat 22,7 (–) Mkr i uppskjuten skattefordran 

vilket utgör ca 100 Mkr av de totala underskotten. För moderbolaget 

uppgår de totala underskotten till 70,3 (34,7) Mkr.

Vid varje bokslutstillfälle omprövas redovisningen av uppskjutna 

skatter. I denna prövning medverkar företagsledningen och styrelsen 

genom bedömningar om sannolikheten att de uppskjutna skatteford-

ringarna kan realiseras genom framtida beskattningsbara inkomster.

Koncernen Moderbolaget 

Materiella anläggningstillgångar 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 1 870 1 870 45 846 38 794

Inköp 7 311 0 2 787 7 052

Anskaffning via företagsförvärv 231 322 — — —

Försäljning/utrangering –8 539 0 –8 108 —

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 231 964 1 870 40 525 45 846

Ingående avskrivningar –1 412 –1 059 –25 279 –18 078

Övertagna avskrivningar vid företagsförvärv –203 568 — — —

Återförd avskrivning vid försäljning/utrangering 3 981 — 3 979 —

Årets avskrivningar –9 157 –353 –5 071 –7 201

Utgående ackumulerade avskrivningar –211 755 –1 412 –26 371 –25 279

Ingående nedskrivningar — — — —

Årets nedskrivningar –1 599 — — —

Utgående ackumulerade nedskrivningar –1 599 0 0 0

Utgående bokfört värde 20 209 458 14 154 20 567

Koncernen Moderbolaget 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 7 800 7 800 7 017 7 033

Anskaffning via företagsförvärv 12 932 – – –

Nya depositioner 2 400 – – 7 017

Återbetalda depositioner –6 895 – –2 117 –7 033

Utgående bokfört värde 16 237 7 800 4 900 7 017

Övriga finansiella anläggningstillgångar utgörs av depositioner till leverantörer uppgående till 16,2 MSEK (7,8 MSEK).
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Not 9 – Finansiella poster 

Koncernen Moderbolaget 

Belopp i KSEK 2013 2012 2013 2012

Ränteintäkter 413 — 4 246 75

Räntekostnader –6 499 — –7 390 –6 508

Nedskrivning av aktier i dotterbolag — — –20 783 –8 700

Summa –6 086 0 –23 927 –15 133

Not 10 – Skatt på årets resultat  

Koncernen Moderbolaget 

Belopp i KSEK 2013 2012 2013 2012

Aktuell skatt –9 464 –3 868 0 0

Uppskjuten skatt –948 — 0 0

Summa –10 412 –3 868 0 0

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 50 664 96 294 –59 229 –19 596

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 22% –11 146 –21 185 13 030 5 154

Skillnad i utländska skattesatser* 11 510 17 277 — —

Skatteeffekten av icke avdragsgilla kostnader och skattepliktiga intäkter –794 40 –5 218 –3 588

Förändring uppskjuten skatt hänförlig till årets utnyttjande av underskottsavdrag –2 900 — — —

Skatteffekt av koncerninterna transaktioner –6 394 — — —

Skatt på underskottsavdrag för vilka uppskjuten skatt ej redovisats –688 — –7 813 –1 566

Summa skattekostnad/skatteintäkt –10 412 –3 868 0 0

*  AllTeles verksamhet bedrivs i flera länder vilket innebär att koncernen följer gällande skattelagstiftning på Madeira, Luxemburg och Sverige. Gällande skattesatser uppgår till 22% 
i Sverige, 5% på Madeira och 29% i Luxemburg.

Not 11 – Interimsposter

Koncernen Moderbolaget 

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald försäkringspremie 217 — 217 270

Förutbetalda lokalhyror 724 30 529 641

Övriga förutbetalda kostnader 30 668 2 607 14 580 19 890

Upplupna intäkter 41 322 4 674 9 105 6 218

Summa 72 931 7 311 24 431 27 019

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner 3 827 100 2 861 2 873

Upplupna löner 9 638 985 6 399 5 153

Upplupna sociala avgifter 2 882 320 2 068 1 864

Upplupen särskild löneskatt 2 629 — 2 026 1 684

Förutbetalda intäkter 43 608 6 779 10 392 30 007

Upplupna övriga kostnader 42 908 2 517 7 909 13 185

Summa 105 492 10 701 31 655 54 766
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Not 12 – Eget kapital

Under 2013 har två stycken nyemissioner genomförts. Förvärvet av 

AllTele LDA finansierades genom emission om 6 183 373 A-aktier, 

6 183 373 B-aktier och 1 287 831 teckningsoptioner. AllTele har även 

Not 13 – Lån

Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital, checkräknings-

kredit samt genom lån. Koncernens räntebärande låneskuld den 

31 december 2013 uppgick till” 80,6 (–) MSEK. 

Koncernens totala kreditram hos Swedbank uppgick per 31 

december till 72 (–) Mkr. Kreditramen består av ett 2-årigt lån samt en 

checkräkningskredit. Finansieringen innehåller sedvanlig ”covenant” 

så som lönsamhet i förhållande till skuldsättning. Koncernen har även 

ett kortfristigt lån hos Styrelseordföranden Mark Hauschildts när stående 

bolag Timepiece uppgående till 13,3 Mkr. 

Utnyttjad checkräkningskredit uppgick per 31 december till 

30,3 (0) Mkr. Checkräkningskrediten löper med en rörlig ränta upp-

genomfört en kvittningsemission där aktieägarna Mark Hauschildt 

och Pemberton Holdings Limited tecknat 682 274 A-aktier i utbyte 

mot kvittning utestående konvertibelskuld uppgående till 17 Mkr. 

gående till 4,4%, det externa lånet hos Swedbank med en 4,3% rörlig 

ränta och lånet hos Timepiece med en fast ränta uppgående till 6%.

AllTele har under året reglerat det konvertibla skuldebrevet om 

40 Mkr som finansierade förvärvet av AllTele Företag (fd Ventelo) dels 

genom en kvittningsemission och dels genom återbetalning.

Tabellen nedan visar löptidsprofil över koncernens finansiella skulder. 

De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade 

kassaflödena. Rörliga ränteflöden med framtida räntesättningsdagar 

estimeras med marknadens vid årsskiftet förväntade ränteläge för 

varje affärsrespektive räntesättningsdag.

År Transaktion A-aktier B-aktier
Totalt antal 

aktier
Förändring i 

aktiekapital, SEK
Totalt aktie-
kapital, SEK Kvotvärde, SEK

2002 Bolagsbildning 100 000 100 000 100 000 100 000 1,0

2003 Nyemission 400 000 500 000 400 000 500 000 1,0

2004 Nyemission 80 000 580 000 80 000 580 000 1,0

2005 Nyemission 20 000 600 000 20 000 600 000 1,0

2005 Split 5:1 2 400 000 3 000 000 — 600 000 0,2

2005 Nyemission 500 000 3 500 000 100 000 700 000 0,2

2006 Nyemissioner 1 272 400 4 772 400 254 480 954 480 0,2

2007 Nyemissioner 750 000 5 522 400 150 000 1 104 480 0,2

2008 Nyemissioner 4 365 800 9 888 200 873 160 1 977 640 0,2

2010 Nyemissioner 978 546 10 866 746 195 709 2 173 349 0,2

2011 Nyemission 1 500 000 12 366 746 300 000 2 473 349 0,2

2013 Nyemission 6 183 373 6 183 373 24 733 492 2 473 349 4 946 698 0,2

2013 Nyemission 682 274 25 415 766 136 455 5 083 153 0,2

Koncernen Moderbolaget 

Räntebärande skulder 2013 2012 2013 2012

Konvertibel låneskuld — — — 40 515

Swedbank banklån 37 000 — 37 000 6 000

Timepiece lån 13 346 — — —

Checkräkningskredit 30 307 — 30 307 38 161

Summa räntebärande skulder 80 653 0 67 307 84 676

Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen 63 653 — 50 307 84 676

Skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen 17 000 — 17 000 —

Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen — — — —

Summa 80 653 0 67 307 84 676
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Löptidsprofil < 1 år 1–5 år >5 år Totalt

31 december 2013

Swedbank banklån 21 269 17 409 — 38 677

Timepiece lån 13 646 — 13 646

Checkräkningskredit 30 306 — 30 306

Leverantörsskulder 124 927 — — 124 927

Övriga skulder 46 278 — — 46 278

Summa 236 426 17 409 0 253 834

31 december 2012

Lån från ägare — 7 800 — 7 800

Leverantörsskulder 21 066 — — 21 066

Övriga skulder 4 586 — — 4 586

Summa 25 652 7 800 0 33 452

2012 hade koncernen ett lån från ägarna uppgående till 7,8 Mkr där ingen ränta utgick. Lånet klassificerades som lån i balansräkningen.

Not 14 – Rörelseförvärv och aktier i dotterbolag

Förvärv av AllTele LDA
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) förvärvade per 

den 1 april  2013 100% av aktierna i AllTele LDA. Köpeskillingen för 

förvärvet uppgick till 234,8 MSEK och betalning skedde genom; 

• emittering av 6 183 373 A-aktier,

• emittering av 6 183 373 B-aktier samt

• utgivande av 1 287 831 teckningsoptioner vilka ger en rätt till 

 förvärv av 1 287 831 B-aktier.

Nyemissionen medförde att 12 366 746 aktier á 17,20 SEK emittera-

des med lika delar A- och B-aktier. Vardera teckningsoption berättigar 

till teckning av en B-aktie till en aktieteckningskurs om 20 öre tidigast 

efter att årsstämman i Bolaget år 2015 hållits.

Legalt har AllTele genom apportemissionen förvärvat AllTele LDA 

men eftersom säljaren av AllTele LDA Mark Hauschildt direkt och 

indirekt får ett bestämmande inflytande över AllTele redovisas förvär-

vet som ett omvänt förvärv enligt reglerna i IFRS 3. Redovisningen 

enligt ett omvänt förvärv innebär att transaktionen redovisas som om 

det legalt förvärvade bolaget, AllTele LDA, vore förvärvare av aktierna 

i AllTele. Detta innebär att den emission som görs i AllTele elimineras 

och ersätts av en hypotetisk emission som visar hur det skulle sett ut 

om AllTele LDA hade varit förvärvaren. Vidare redovisas en förvärvs-

analys baserad på att AllTele LDA är förvärvaren av AllTele.

Goodwill för AllTele Sverige är hänförlig till förväntade synergieffek-

ter som förväntas uppstå efter förvärvet och samgåendet bland 

annat relaterat till skalfördelar i form av fakturering, nätverkskostnader, 

övriga operativa kostnader så som användande av gemensamma 

 IT-system samt bolagets bedömda framtida intjäningsförmåga. Ingen 

goodwill är skattemässigt avdragsgill.

De immateriella tillgångarna utgörs av förvärvade kundrelationer 

och varumärket AllTele. 

Kundrelationer skrivs av linjärt över 7,5 år vilket baseras på AllTeles 

bedömda framtida samt historiskt genomsnittliga churn rate och 

bedömning av framtida kassaflöden och varumärket skrivs av linjärt 

över 10 år. 

Samtliga poster, exklusive immateriella tillgångar respektive upp-

skjuten skatteskuld, motsvarar bokförda värden. Bokförda värden 

motsvarade verkliga värden för respektive balansposter. Den upprät-

tade förvärvsanalysen betraktas som preliminär och fastställs inom 

1 år efter förvärvstillfället. Förvärvsrelaterade utgifter uppgick till 3,0 

MSEK.

Koncernomsättning för helåret 2013 som inkluderar AllTele Sverige-

koncernen från den 1 april 2013 uppgick till 779,2 MSEK. Om förvär-

vet hade ägt rum den 1 januari 2013 skulle koncernens omsättning 

varit  873,7 MSEK och EBITDA uppgå till 52,8 MSEK.

Förvärvsanalys för AllTele Sverige Verkligt värde

Goodwill 125 656

Immateriella anläggningstillgångar 246 862

Materiella anläggningstillgångar 23 452

Finansiella anläggningstillgångar 12 932

Uppskjuten skatt 5 025

Lager 3 304

Rörelse tillgångar 142 286

Likvida medel 373

Minoritets intresse –1 046

Avsättningar –6 408

Rörelseskulder –339 728

Total köpeskilling 212 708

Effekt på kassaflödet:

Likvida medel i förvärvat bolag 373
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Aktier i dotterbolag

Dotterbolag Org Säte
% aktie-
kapitalet

AllTele Energi Sverige AB 556734-1929 Vadstena 100

Kramnet Networks AB 556715-3647 Kramfors 100

AllTele Sverige AB 556597-5249 Stockholm 100

LandNCall AB 556810-8921 Stockholm 100

AllTele Företag Sverige AB 556629-0549 Stockholm 100

V B2B Communicate AB 556842-4369 Skövde 100

AllTele Stockholm AB 556717-1903 Stockholm 100

AllTele LDA 510595863 Madeira 100

Bokfört värde i moderbolag  
uppgår till: 2013 2012

AllTele Energi Sverige AB 3 123 11 223 

Kramnet Networks AB 9 379 9 379 

AllTele Sverige AB 20 944 20 944 

LandNCall AB 49 80 

AllTele Företag Sverige AB 91 350 91 350 

V B2B Communicate AB — —

AllTele Stockholm AB 1 015 1 667 

AllTele LDA 234 858 —

Bixcom AB — —

360 718 134 642 

Belopp i KSEK 2013-12-31 2012-12-31

Aktier i dotterbolag

Ingående anskaffningsvärde 134 642 131 812

Årets anskaffningar 234 858 —

Tillskott 12 000 11 530

Årets nedskrivningar –20 782 –8 700

Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärden 360 718 134 642

Not 15 – Övriga förvärv

AllTele har under 2013 förvärvat 17 000 telefoni- och bredbands-

kunder från Bixia, 4 000 telefonikunder från Ringia och 9 000 ADLS- 

och telefonikunder från Boxer. Förvärven har alla klassificerats som 

tillgångsförvärv.

Inga förvärv genomfördes under 2012. 

För övriga investeringar se not 7.

Not 16 – Kundfordringar

Belopp i KSEK 2013-12-31 2012-12-31

Ej förfallna 86 553 22 130 

Förfallna 0–30 dagar 11 392 1 512 

Förfallna 61–90 dagar 1 241 453 

Förfallna 31–60 dagar 1 552 376 

Förfallna > 90 dagar 10 077 1 106 

Summa 110 815 25 578 

Reserv för osäkra kundfordringar –9 501 —

Summa kundfordringar 101 314 25 578 

  

Reserv för osäkra kundfordringar 
ingående balans — — 

Övertagen reserv vid företagsförvärv –6 814 —

Konstaterade kundförluster –1 745 —

Justering av reserv för osäkra 
 kundfordringar –942 —

Reserv för osäkra kundfordringar 
utgående balans –9 501 0 

Reserver för kreditförluster på kundfordringar redovisas så snart det 

är sannolikt att en kundförlust har inträffat. En kundförlust bedöms 

uppkomma när en händelse inträffat som indikerar att kunden inte 

kommer att kunna betala och kundfordringarna bedöms individuellt 

vid varje bokslutstillfälle. Kostnaden för kundförluster ingår i posten 

övriga kostnader i resultaträkningen. Koncernen har en stor risksprid-

ning bland kundfordringarna.
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Not 17 – Transaktioner med närstående

AllTele har inte beviljat lån till, lämnat garantier eller ställt till förmån för 

Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisor. 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller 

revisor har direkt, eller indirekt genom närstående bolag eller den 

närmaste familjen, varit inblandad i affärsuppgörelser med AllTele på 

annat sätt än på marknadsmässiga villkor. Transaktioner under 2013 

och 2012 redovisas nedan:

Belopp i KSEK Närstående 2013 2012

Advokattjänster – Hamilton Advokatbyrå Thomas Nygren, styrelseordförande och -ledamot 1 199 —

Konsulttjänster – PEC Sweden Mark Hauschildt, styrelseordförande 8 908 6 262

Kundtjänst – Connecting Sweden Mark Hauschildt, styrelseordförande 2 211 —

Konsulttjänster – Zeobra Paul Moonga, styrelseledamot och tf VD 1 260 —

Konsulttjänster – Teleetablering utveckling i Sverige Ola Norberg, styrelseledamot 2 542 —

Räntekostnader – Timepiece* Mark Hauschildt, styrelseordförande 518 —

* För mer information se not 13 och 14.

Moderbolaget – Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2013 2012

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 13% 4%

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 0% 0%

Universaltransaktionen
AllTele förvärvade per 1 april Universal Telecom (AllTele LDA) från 

Mark Hauschildts helägda bolag Timepiece*. Eftersom Mark Hauschildt 

vid transaktionstillfället ägde mer än 10 procent (26% per 31 mars 

2013) av aktierna i AllTele utgjorde förvärvet en transaktion med 

 närstående enligt Aktiemarknadsnämnden vilket har inneburit att 

 styrelsen har avgivet en redogörelse enligt AMN 2012:05 till den extra 

Not 18 – Finansiella instrument

Samtliga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kund-

fordringar, vilket inkluderar kundfordringar, upplupna intäkter och lik-

vida medel. Samtliga finansiella skulder har klassificerats som övriga 

finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inklu-

derar lån, leverantörsskulder och upplupna leverantörskostnader. 

Värdering till verkligt värde innehåller en värderingshierarki avseende 

indata till värderingarna. Denna värderingshierarki indelas i tre nivåer, 

som överensstämmer med de nivåer som introducerades i IFRS 7 

Finansiella instrument: Upplysningar.

De tre nivåerna utgörs av:

Nivå 1: Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska 

tillgångar eller skulder som företaget har tillgång till vid värderingstid-

punkten.

Nivå 2: Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, vilka 

direkt eller indirekt är observerbara för tillgången eller skulden. Det 

kan även avse andra indata än noterade priser som är observerbara 

för tillgången eller skulden såsom räntenivåer, avkastningskurvor, 

volatilitet och multiplar.

årsstämman som hölls den 20 mars 2013. Redogörelsen finns att 

läsa på AllTeles webbplats. 

För mer information om närstående transaktioner se Bolagstyrnings-

rapporten gällande Extra bolagsstämma 2013, not 14 och not 19.

Nivå 3: Icke observerbara indata för tillgången eller skulden. På 

denna nivå ska beaktas antaganden som marknadsaktörer skulle 

använda sig av vid prissättningen av tillgången eller skulden, inklude-

rat riskantaganden.

För samtliga poster ovan, med undantag av upplåning, är det bok-

förda värdet en approximation av det verkliga värde, varför dessa 

poster inte indelas i nivåer enligt värderingshierarkin. Verkligt värde för 

upplåning för upplysningsändamål baseras på framtida kassaflöden 

av kapitalbelopp och ränta, diskonterat till aktuell marknadsränta på 

balansdagen, dvs. nivå 2 i värderingshierarkin. Då lån till kreditinstitut 

löper med rörlig ränta och lån till aktieägare löper med fast ränta som 

i allt väsentligt bedöms motsvara aktuella marknadsräntor bedöms 

även bokfört värde på lån i allt väsentligt motsvara verkliga värden.
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Not 19 – Ställda säkerheter, ansvars-
förbindelser och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter – Koncern 2013-12-31 2012-12-31

Företagsinteckning 65 500 0 

Summa 65 500 0 

Ställda säkerheter – Moderbolag 2013-12-31 2012-12-31

Företagsinteckning 65 500 65 500 

Summa 65 500 65 500 

Den svenska telekombranschen präglas av regulatorisk osäkerhet 

som en följd av att Post- och Telestyrelsen (PTS) beslut regelmässigt 

överklagas. Aktuellt är de så kallade ”Fotnotsmålen” som avser histo-

risk fast- respektive mobilterminering. Den 23 juni 2011 beslöt kam-

marrätten att ogiltigförklara beslut som PTS under de senaste åren 

fattat gällande samtrafik. Kammarrättens domar innebär att den 

 kostnadsorienterade prissättning som PTS beslutat avseende Telia-

Soneras fasta samtrafik, samt Tele2:s samtalsterminering i mobilnät 

inte gäller. 

AllTelekoncernen kan i framtiden komma att beröras genom 

antingen domstolsprocesser, skiljeförfaranden eller tvistlösningar. 

Överenskommelser har träffats mellan enskilda parter på marknaden 

och AllTele har under 2013 ingått en förlikning som rör en mindre del 

av koncernens exponering. PTS har även kommit med ”Tvistelösning” 

som överklagats av berörda parter. AllTele bedömer fortfarande läget 

som osäkert och inga större förändringar i tidigare antaganden har 

gjorts. 

Den eventuella exponeringen som koncernen har är dock begrän-

sad som en konsekvens av den ackordsuppgörelse fd Ventelo träffat 

samt att de har möjligheten att ställa krav på sina tidigare Wholesale-

kunder. Tillkommande engångskostnader, om koncernen skulle tvingas 

betala tidigare års prisnivåer, bedöms maximalt uppgå till 13 Mkr. 

Eventuell vidarefakturering till Wholesalekunder har i det oklara läget 

ej beaktats men på grund av Ventelos ackordsuppgörelse gör led-

ningen bedömningen att vidarefaktureringen kommer att delvis kom-

pensera de eventuella utbetalningar som koncernen kan drabbas av. 

Merparten av vidarefaktureringen kommer att avse majoritetsägaren 

och styrelseordföranden Mark Hauschildts närstående bolag Time-

piece. 

Not 20 – Viktiga uppskattningar  
och  bedömningar

Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid 

 tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan. 

Om Bolaget av någon orsak ändrar sin bedömning av de fyra nedan-

stående punkterna kommer detta att påverka resultatet, positivt

eller negativt.

Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät
Regulatorisk osäkerhet råder i telekombranschen föreligger gällande 

historiska nivåer för fast- respektive mobil terminering. För mer infor-

mation se not 19.

Bedömning av värdet av goodwill
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov före-

ligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som 

beskrivs i not 1. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter 

har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräk-

ningar måste vissa uppskattningar göras vilket beskrivs i not 7.

Bedömning av värdet och nyttjandeperiod 
 avseende immateriella anläggningstillgångar
AllTeles immateriella anläggningstillgångar består till största del av 

 förvärvade kundstockar. Värdet och nyttjandeperioden avseende 

immateriella anläggningstillgångar baseras på bedömda framtida och 

historiskt genomsnittliga churnrate samt på framtida kassaflöden. 

Den bedömda nyttjandeperioden omprövas minst årligen. Om det 

finns indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden har förändrats 

genomförs ett nedskrivningstest.

Uppskjutna skatteskulder/fordringar
Koncernens uppskjutna skattefordran är en nettoredovisning av 

 koncernens uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader 

och koncernens uppskjutna skattefordringar kopplade till under-

skottsavdrag. Koncernledningen har gjort antaganden och bedöm-

ning om koncernens framtida intjäningsförmåga och utifrån detta 

bedömt möjligheterna till framtida kvittning av vinster mot dessa 

underskott. För mer info se not 8.  
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Not 21 – Uppgifter om moderbolaget

AllTele Allmänna Telefonaktiebolaget (publ) är ett svenskregistrerat 

publikt aktiebolag med säte i Skellefteå. Bolagets organisations-

nummer är 556626-2407.

Koncernen består per den 31 december 2013 av AllTele Allmänna 

Svenska Telefonaktiebolaget (moderbolaget) och nio helägda dotter-

bolag.

Dotterbolag Org Säte
% aktie-
kapitalet

AllTele Energi Sverige AB 556734-1929 Vadstena 100

Kramnet Networks AB 556715-3647 Kramfors 100

AllTele Sverige AB 556597-5249 Stockholm 100

LandNCall AB 556810-8921 Stockholm 100

AllTele Företag Sverige AB 556629-0549 Stockholm 100

V B2B Communicate AB 556842-4369 Skövde 100

AllTele Stockholm AB 556767-1903 Stockholm 100

AllTele LDA 510595863 Madeira, Portugal 100

Bixcom AB 556907-6176 Stockholm 100

Not 22 – Avsättningar

Koncernen Moderbolaget 

Belopp i KSEK 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Avsättningar

Redovisat värde vid periodens ingång 0 — — —

Tillkommit via rörelseförvärv 6 408 —  — —

Utnyttjande –2 093 — — —

Redovisat värde vid periodens utgång 4 315 0 — —

Avsättningen avser eventuella retroaktiva prishöjningar efter Post- och Telestyrelsen (PTS) beslut i det så kallade ”Fotnotsmålet”.  

För mer  information se not 19.      
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Styrelsens intyg
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredo-

visningen har upprättats i enlighet med internationella redovisnings-

standarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande 

bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upp-

rättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande 

Stockholm 24 april 2014

Mark Hauschildt 

Ordförande  

Paul Moonga  

Tf Verkställande direktör och Styrelseledamot

Ola Norberg

Styrelseledamot 

Robert Charpentier 

Styrelseledamot

Thomas Nygren

Styrelseledamot

Pierre Helsén 

Styrelseledamot

Björn Fernström

Styrelseledamot

Marie Lundquist 

Arbetstagarrepresentant

Jean-Pierre Vandromme

Styrelseledamot

Maria Almqvist

Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014-04-24

Ernst & Young AB

Per Hedström

Auktoriserad revisor

bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen 

för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över 

utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning 

och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen för AllTele  Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) för 

räkenskapsåret 2013 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på 

sidorna 21–25. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 

ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 17–55.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt års-

redovisningslagen och koncernredovisning som ger en rättvisande 

bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de 

antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll 

som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 

för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 

innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernre-

dovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 

International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 

Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 

och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 

och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-

bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och kon-

cernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 

bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen och koncern-redovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi-

sorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bola-

get upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge 

en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 

att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 

revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 

och verkställande direktörens upp-skattningar i redovisningen, liksom 

en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

års-redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-

sande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 decem-

ber 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 

enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-

enden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 

december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 

året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de 

antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar 

inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 21–25. Förvaltningsberät-

telsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 

övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 

balans-räkningen för moderbolaget och koncernen.

 

Till årsstämman i AllTele  Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org.nr 556626-2407  
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Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktö-

rens förvaltning för AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 

(publ) för 2013. Vi har även utfört en lagstadgad genomgång av 

bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-

fande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkstäl-

lande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebo-

lagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 21–25 är 

upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 

 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt-

ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 

revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrel-

sens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för 

att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 

revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 

ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 

 styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 

 handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på 

denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi 

att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lag-

stadgade genomgång 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.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-

valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-

lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade 

information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-

ningens övriga delar.

 

Stockholm den 24 April 2014

Ernst & Young AB

Per Hedström

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse



Årsredovisning 2013

58

Styrelse

Styrelse

Mark Hauschildt
Född 1964, styrelseordförande  
invald 2013.

Grundare av Universal Telecom 
och styrelseledamot i Medhelp AB 
och ConnectingSweden in Malmö, 
SMA AB.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget 
och bolagets huvudaktieägare.
Aktieinnehav: 9 886 115 A-aktier och 
6 183 373 B-aktier.

Jean-Pierre Vandromme
Född 1953, ledamot,  
invald 2012. 

Civilingenjör. Managing Partner för 
Pemberton Capital Advisors LLP, en 
brittisk rådgivningsfirma inom private 
equity. Styrelseledamot i Firstcom.

Oberoende i förhållande till Bolaget 
och bolagets huvudaktieägare. 
Aktieinnehav: 0

Ola Norberg
Född 1951, ledamot,  
invald 2002.

Grundare och tidigare verkställande 
direktör i AllTele. Styrelse ledamot i 
Teleetablering Utveckling i Sverige 
AB, Firmify AB och Bastuträsk 
 Charkuteri AB.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget 
men oberoende i förhållande till 
 Bolagets huvudaktieägare.
Aktieinnehav: 1 040 912 A-aktier.

Thomas Nygren
Född 1962, ledamot,  
invald 2002.

Jur. kand. Thomas Nygren är advokat 
och delägare på Hamilton Advokat-
byrå Kommanditbolag, styrelseordfö-
rande i Hamilton Advokatbyrå Holding 
AB, Hamilton Advokatbyrå AB och 
Hamilton Advokat Resurs AB, Hamil-
ton Sverige AB, H-ton Advokatbyrå 
Holding AB och ANS Intressenter AB 
samt styrelseledamot i Caranth Tra-
ding AB, Caranth Holding AB och N3 
Advokatbyrå AB. 

Ej oberoende i förhållande till Bolaget 
men oberoende i förhållande till Bola-
gets huvudaktieägare.
Aktieinnehav: 519 804 A-aktier.

Björn Fernström
Född 1950, ledamot,  
invald 2011.

Civilekonom. Björn Fernström är före 
detta revisor. Styrelseledamot i Aktie-
bolaget för Varubelåning, Skandia-
banken Aktiebolag (publ), Skandia 
Investment Management Aktiebolag, 
E. Öhman J:or Capital AB, Case 
Asset Management AB, DE Capital 
Growth Fund AB (publ) och Firstcom. 

Oberoende i förhållande till Bolaget
och bolagets huvudaktieägare.
Aktieinnehav: 0
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Paul Moonga
Född 1967, ledamot,  
invald 2013.

Civilekonom. Tillförordnad verkstäl-
lande direktör för AllTele sedan juni 
2013. Styrelseledamot i AllTele Före-
tag Sverige AB, AllTele Sverige AB, 
Kramnet Networks AB, VB2B Com-
municate AB, LandNCall AB, Zeobra 
AB och Strössel & Viggo AB.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget 
och bolagets huvudaktieägare.
Aktieinnehav: 48 360 A-aktier. 

Robert Charpentier
Född 1964, ledamot,  
invald 2013.

Civilekonom. Arbetande styrelseord-
förande i Kvigos AB och styrelseleda-
mot i Marginalen AB, Marginalen Bank 
Bankaktiebolag, Vator Securities AB, 
Snellman Properties AB, Snellman 
Properties Finland AB, OrganoWood 
AB, Valueguard AB, Acqua Macchina 
AB, Episurf Medical AB och Winston AB. 

Oberoende i förhållande till Bolaget 
och bolagets huvudaktieägare.
Aktieinnehav: 0

Pierre Helsén
Född 1951, ledamot,  
invald 2013.

Civilekonom. Direktör för Strategy & 
Research i Teracom AB och styrelse-
ledamot i Boxer TV-Access AB, Tera-
com AB, Sundbybergs Bredband AB 
och Sundbybergs stadsnätsbolag AB. 

Oberoende i förhållande till Bolaget 
och bolagets huvudaktieägare.
Aktieinnehav: 0 

Marie Lundquist
Född 1964, ledamot.

Arbetstagarrepresentant

Maria Almqvist
Född 1964, ledamot.

Arbetstagarrepresentant

Styrelse forts.
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Styrelse och Ledning

Ledning

Paul Moonga
Tf Verkställande direktör 
Aktieinnehav: 48 360 A-aktier

Henrik Salomonsson
Marknadschef
Aktieinnehav: 0

Niklas Lydahl
Säljchef             
Aktieinnehav: 0

Agneta Duvenius
HR-chef             
Aktieinnehav: 0

Mikael Peterson
CTO
Aktieinnehav: 17 700 A-aktier

Michael Orregård (ej på bild)
Ekonomichef 
Aktieinnehav: 0

Peter Bellgran
Vice verkställande direktör
Aktieinnehav: 375 533 A-aktier
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