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Koncernchefens kommentarer 

Ökat fokus på vårt samhällsuppdrag 
Teracom Boxer Groups tredje kvartal präglades till stor del av vår affär med Com Hem, 

det första stora konsolideringssteget på den svenska tv-marknaden. En konsolidering som 

drivs på av det förändrade konsumentbeteendet. Boxer är en framgångssaga och har 

sedan utbudet av kanaler växte i mitten av 2000-talet varit ett utmärkt alternativ för tv-

tittare i hela landet. Nu ägs Boxer av Com Hem och kan vara med och erbjuda ett starkt 

lokalt alternativ när globala aktörer med enorma skalfördelar ritar om tv-landskapet.  

Försäljningsprocessen var snabb, relativt smidig och landade på en prisnivå som vi är 

mycket nöjda med. Jag är övertygad om att den här affären kommer att gynna både 

Teracom och Com Hem men framförallt kommer den att gynna tv-tittarna. 

Försäljningen är också ett viktigt steg i vår omställning till ett renodlat B2B-nätbolag i 

Sverige. Fokus framåt är vårt samhällsuppdrag distribution av Public Service radio och tv 

samt drift av blåljusnät (PPDR) och nätrelaterade affärer där kunden har behov av vår 

långa erfarenhet av kommunikationsnät som måste fungera i alla väder och i hela landet. 

Näten för Public Service radio och tv är byggda för att täcka hela landet, stad som 

landsbygd. Sedan etableringen av mobilnäten har inplaceringar i våra master, framförallt 

i landsbygd, varit en stor och viktig affär.  

En ny inplaceringsaffär växer nu fram i lokaler vid högmasterna där yta frigjordes när 

den analoga utrustningen ersattes vid tv-nätets digitalisering 2007. Tillgång till reserv- 

kraft som klarar långa elavbrott, multi-redundant transmission också omfattande ett 

landstäckande radiolänkstamnät och ett mycket bra skalskydd gör lokalerna lämpliga för 

de allt fler bolag och myndigheter som ser ett ökat behov av säkra kommunikations- och 

lagringstjänster. Ett exempel är Arbetsförmedlingen som nu ska flytta in i två av våra 

datahallar. Detta är ett viktigt tillväxtområde då Teracoms kompetensprofil och 

ägarstruktur är mycket lämpad för denna typ av tjänster. 

En annan affärssatsning som också bygger på vår närvaro i landsbygd och vårt 

uppgraderade radiolänkstamnät är Air2Fibre. Med hjälp av radiolänkshopp från våra 

fiberanslutna master förses fastigheter, som annars får vänta länge på fiberanslutning, 

med bredband redan nu. Erbjudandet har tagits emot väl av kommuner som sliter med 

frågan att nå bredbandsmålen. I bland annat Gnesta och Timrå pågår just nu etableringar 

av denna typ av bredbandsnät.  

Till fastighetsägare och stadsnät erbjuder vi oss också att ta rollen som 

kommunikationsoperatör, KO. Under september tecknades ett avtal med Einar Mattsson 

att ta hand om deras fibernät under sju års tid. Den största KO-affären hittills och som 

stärker vår roll som en oberoende och neutral aktör. En upphandling med tuff konkurrens 

som vi vann tack vare det faktum att vi är neutrala och inte samtidigt säljer 

konsumenttjänster snarare än vår prislapp.  

I vår danska nätverksamhet är vi med och slåss om uppdraget att bygga ett nytt 

modernt digitalt radionät, DAB +, för kommersiella radiokanaler. Valet av nätleverantör 

kommer att annonseras av Radio- og TV-nævnet före årsskiftet. 

Under perioden tillsatte också regeringen ytterligare än utredning om ett samhällsnät, 

denna gång med ett tydligt utpekande av 700 MHz-bandet som ett frekvensband som kan 

vara aktuellt att använda. Vi följer och bistår utredningens arbete utifrån vår roll som 

experter på säkra nät och frekvensplanering. 

 

Åsa Sundberg 

Vd och koncernchef  
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Väsentliga händelser juli – september 2016 

• 22 september – Konkurrensverket lämnar besked att Com Hem Communications AB 

kan förvärva Boxer TV-Access AB 

• 30 september – Avyttringen av Boxer TV-Access AB till Com Hem Communications 

AB genomfördes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nyckeltal för kvarvarande verksamhet 

 Jul-sep Jul-sep Δ Jan-sep Jan-sep Δ 

MSEK 2016 2015 % 2016 2015 % 

Rörelsens intäkter  644 638 0,9 1 905 1 879 1,4 

Rörelseresultat  154 146 5,5 345 345 0 

Rörelsemarginal, % 24 23  18 18  

Resultat före skatt  149 137 8,8 329 334 -1,5 

Soliditet, % *) 61 49  61 49  

Periodens kassaflöde *) 1 580 37  1 509 -35  

Avkastning på eget kapital, % *) 39 18  39 18  

Utsläpp, ton CO2-ekvivalenter  782 830 -5,9 2 586 2 664 -2,2 

Andel kvinnliga medarbetare, % 25 24 1,4 25 24 1,4 
*) Innevarande periods Kassaflöde, Soliditet och Avkastning på eget kapital påverkas av avyttringen av Boxer TV-Access AB   



 

Teracom Boxer Group 4 (20) Delårsrapport januari - september  2016 

 

Resultatutveckling 
– Koncernen 
 

 

 

 

 

Fördelning av utsläpp i CO2-
ekvivalenter, Jan-sep 2016 
– Koncernen 
 

 

 

 

 

 

 

Könsfördelning, 30 sep 2016 
– Koncernen 

Koncernens utveckling 

Intäkter och resultat 

Tredje kvartalet 2016 
Koncernens intäkter för kvarvarande verksamhet uppgick till 644 (638) MSEK, en tillväxt 

med 0,9 procent. Justerat för valutaeffekt, uppgick tillväxten till 1 procent. Inom 

Nätsegmentet ökade intäkterna främst från affären med Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap avseende svenska blåljusnätet Rakel. Intäkterna inom segmentet Betal-tv 

ökade till följd av prisökningarna från och med 1 april.  

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet förbättrades med 8 MSEK, jämfört med 

tredje kvartalet föregående år, och uppgick till 154 (146) MSEK. Resultatet påverkades 

positivt av effektiviseringar, lägre avskrivningar och temporärt lägre pensionskostnader 

men motverkades något av höga kampanjkostnader och en lägre kundstock inom 

segmentet Betal-tv.  

Finansnettot för kvarvarande verksamhet för tredje kvartalet uppgick till -5 (-9) 

MSEK. Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 149 (137) MSEK.  

Till följd av avtalet om försäljning av Boxer TV-Access AB redovisas tillhörande 

resultat under ”periodens resultat från avyttrad verksamhet” om 51 (37) MSEK. 

Koncernmässig vinst avseende avyttring aktier i dotterbolag uppgick till 674 (-) MSEK, 

vilket ger ett totalt resultat från avyttrad verksamhet om 726 (37) MSEK. Periodens 

resultat uppgick till 847 (150) MSEK. 

Nio första månaderna 2016 
Koncernens intäkter för kvarvarande verksamhet uppgick till 1 905 (1 879) MSEK, en 

tillväxt med 1,4 procent. Justerat för valutaeffekt uppgick tillväxten till 1,5 procent. Inom 

Nätsegmentet ökade intäkterna främst från affären med Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap avseende svenska blåljusnätet Rakel. Intäkterna inom segmentet Betal-tv 

minskade främst till följd av en lägre kundstock och ändrad produktmix men 

motverkades av prisökningar andra kvartalet. 

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet är i linje med föregående år och uppgick 

till 345 (345) MSEK trots merkostnader för masthaveriet i Borås om sammantaget 19,4 

MSEK samt höga kampanjkostnader och en lägre kundstock inom segmentet Betal-tv.  

Finansnettot för kvarvarande verksamhet uppgick till -16 (-11) MSEK, försämringen 

avser främst orealiserade negativa valutaeffekter på koncernkontot. Resultat före skatt för 

kvarvarande verksamhet uppgick till 264 (276) MSEK.  

Periodens resultat från avyttrad verksamhet uppgick till 795 (104) MSEK, varav 121 

(104) MSEK avsåg resultat från löpande verksamhet till och med september samt 

koncernens vinst avseende avyttring av aktier i dotterbolag till 674 (-). Periodens resultat 

uppgick till 1 059 (380) MSEK. 

 

Ansvarsfullt företagande 
Teracom Boxer Group fokuserar på att bidra till trygghet och mångfald i samhället genom 

sitt uppdrag. En webb-baserad utbildning i ansvarsfullt företagande riktad till alla 

medarbetare avslutades under tredje kvartalet. 

Det långsiktiga arbetet med ökad mångfald och jämställdhet fortsätter. Andelen 

kvinnor i koncernen vid kvartalets slut uppgick till 25 (24) procent. Andel kvinnor i 

chefsposition var 38 (31) procent.  

I koncernens nätverksamhet pågår projekt för att minska koncernens miljöpåverkan. 

Dels en pilot för energieffektivisering av infrastrukturen på vissa sändarstationer, dels 

utreds möjligheten att använda bränsleceller som teknik för reservkraft. Klimatpåverkan i 

ton CO2-ekvivalenter under årets tre första kvartal var 2,2 procent lägre än motsvarande 

period föregående år.  
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Externa intäkter per segment, 
Jan-sep 2016 – Koncernen 

 

Marknadsöversikt 

Nät 
Radiomarknaden i Sverige är stabil. Den svenska regeringen beslöt under 2015 att inte 

gå vidare med en digitalisering av radion i närtid. Regeringen har nu lagt fram ett förslag 

till ändring i radio- och tv-lagen för att öppna upp för utlysande av nationella tillstånd för 

analog kommersiell radio. Regeringen har också gett PTS i uppdrag att se över 

frekvensplaneringen i syfte att ta fram fler frekvenser för kommersiell radio i FM-bandet. 

I Danmark har beslut tagits att byta teknisk sändningsstandard för digitalradio inför 

framtida nedsläckning av FM-nätet. Tidpunkt för släckningen kommer att bestämmas när 

det digitala lyssnandet når upp till 50 procent. Tillståndet för att bygga och förvalta den 

nya tekniska sändningsstandarden DAB+ utlystes i början av oktober och det är ännu inte 

klart vem som får tillståndet. 

I Sverige har utrymningen av frekvensbandet 700 MHz till förmån för telekomtjänster 

påbörjats under våren 2016. Beslut har även tagits i Danmark att utsändning av tv ska 

utrymma frekvensbandet 700 MHz år 2020 till förmån för mobilt bredband.  

Behovet av allt mer driftsäkra och robusta nät ökar inom samhället till följd av 

förändrade konsumtionsmönster och ett teknikskifte som både stöttar och stimulerar en 

ökad digitalisering. Digitaliseringen rör inte bara tv och radio utan även samhällsviktiga 

nät och digitala välfärdstjänster. Den svenska regeringen har tillsatt en utredning som ska 

föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för bland annat polisen, försvaret 

och räddningstjänsten. Uppdraget slutredovisas 28 februari 2017. 

Kapacitetsbehovet av datatrafik ökar hela tiden, främst drivet av videokonsumtion. 

Det ställer krav på kontinuerlig kapacitetshöjning av aktörernas nät och infrastrukturer. 

Korsdistribution mellan olika nätlösningar (4G och WiFi) ökar.  

 

Betal-tv 
Konsumenterna på marknaden för betal-tv ställer krav på lättillgängliga och flexibla 

tjänster för underhållning, information och kommunikation. Tv-tjänster som strömmas 

över internet har etablerat sig starkt de senaste åren men intresset för traditionell 

tablålagd betal-tv står sig relativt väl.  

Marknaden för videotjänster på Internet innehåller idag en blandning av fristående 

leverantörer och leverantörer knutna till programbolag, tv-operatörer och 

mobiloperatörer. Lokala programbolag slåss om tittarens uppmärksamhet mot utländska 

globala leverantörer som Netflix och HBO. Tv-operatörer erbjuder sina kunder möjlighet 

att titta på tv var de vill med hjälp av mobila appar. Netflix är störst men marknaden 

innehåller även aktörer som HBO, Boxer Play, YouSee Play och Telmore. De två statsägda 

programbolagen DR och TV2 har sex tablålagda kanaler var och tillsammans ca 70 

procent av tittandet i Danmark.  

 

Utveckling per segment 

Teracom Boxer Group följer verksamheten inom två segment. Nätverksamhet inom 

marksänd tv, radio och transmission bedrivs i Sverige och Danmark under varumärket 

Teracom. Verksamhet för betal-tv drivs, med marksänd tv som distributionsplattform, i 

Danmark under varumärket Boxer. Den svenska verksamheten för betal-tv, inom Boxer 

TV-Access AB, är avyttrad sedan 30 september 2016. 
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Resultatutveckling –  
Nät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatutveckling –  
Betal-tv 

 

 

Nät 

 Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep 

MSEK 2016 2015 2016 2015 

Intäkter (inkl. intern förs) 474 474 1 412 1 391 

Rörelseresultat 177 164 461 441 

Rörelsemarginal 37 % 35 % 33 % 32 % 
 

Försäljningen inom nätverksamheten visade under tredje kvartalet en fortsatt god 

utveckling. Den 29 september tecknades ett 7-årigt avtal med fastighetsbolaget Einar 

Mattsson där Teracom tar rollen som kommunikationsoperatör för öppna bredbandsnät. 

En positiv utveckling ses också av tilläggsaffärer inom serviceområdet liksom en fortsatt 

stor efterfrågan på inplaceringar i Kaknäs och storstationer. 

De preliminära lösningar som gjordes efter masthaveriet i Borås ersätts nu av 

permanenta, bland annat är en ny mast under produktion. Dessutom ökas säkerhetsnivån 

allmänt i skalskyddet. Nätkvaliteten under tredje kvartalet var god. Omläggningen av 

kanaler i samband med utrymningen av frekvensbandet 700 MHz i Sverige pågår. 

Effekten för kunderna har kunnat hållas på en låg nivå. Teracoms leveranser av drift och 

underhåll till Rakel, det svenska nationella kommunikationsnätet för räddningstjänst och 

till den danska Kustradion har under tredje kvartalet fungerat i enlighet med kundens 

krav.  

Intäkterna för tredje kvartalet var i nivå med motsvarande kvartal föregående år. 

Intäktsökningar sågs från Rakelaffären samt andra tillväxtaffärer, vilket motverkade 

minskade intäkter från reglerade produkter. Rörelseresultatet för kvartalet var 13 MSEK 

högre än motsvarande period föregående år. Höga kostnader för återställande av 

sändningar från masten utanför Borås drog ned resultatet men resultatet påverkades 

positivt av bland annat minskade avskrivningar samt temporärt lägre pensionskostnader.  

 

Betal-tv  
 
 Jul-sep  Jul-sep  Jan-sep  Jan-sep  

MSEK 2016 2015 2016 2015 

Intäkter (inkl. intern förs) 195 193 570 577 

Rörelseresultat -2 -2 -29  -13 

Rörelsemarginal -1 % -1 % -5 % -2 % 

Abonnenter exkl kontantkort (tusental) 273 289 273 289 
 

Försäljningen av betaltv-abonnemang i Danmark under tredje kvartalet var högre än 

under motsvarande kvartal föregående år. Valfrihet avseende kanalval, avskaffade 

startavgifter och bindningstid samt fria installationer och antennjusteringar har skapat 

intresse på marknaden. Antalet uppsägningar tredje kvartalet var dock högre än 

motsvarande period föregående år. Den totala kundstocken av abonnemang har minskat. 

Huvudsakligen är det småpaket som minskar, främst TV2 Solo. De större baspaketen 

hålls på en stabil nivå och ligger i nivå med motsvarande period föregående år. 

Försäljningen av bredband har fortsatt och antalet abonnenter har under kvartalet ökat.  

Intäkterna under tredje kvartalet ökade med 2 MSEK jämfört med motsvarande 

period föregående år. Prishöjningar och ompaketeringar har kunnat hålla intäktsnivån 

uppe trots ett lägre antal abonnenter. Rörelseresultatet tredje kvartalet var i nivå med 

tredje kvartalet föregående år. Den linjära tv-affären har fortsatt stora utmaningar med 

höga kostnader för kampanjer och den lägre kundstocken.   
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Kassaflöde  

Kassaflöde från den löpande verksamheten avseende kvarvarande verksamhet för de nio 

första månaderna uppgick till 582 (514) MSEK. Kassaflöde före förändring av 

rörelsekapitalet minskade med 39 MSEK jämfört med föregående år.  

Under de nio första månaderna uppgick koncernens investeringar i materiella och 

immateriella anläggningstillgångar i kvarvarande verksamhet till 174 (189) MSEK. 

Kassaflöde från avyttrad verksamhet avser avyttringen av Boxer TV-Access AB med en 

kassaflödeseffekt om 1 513 (94) MSEK. 

Periodens kassaflöde från finansieringsverksamheten för kvarvarande verksamhet 

uppgick till -412 (-360) MSEK. Utdelning har lämnats under andra kvartalet om 285 

(235) och amortering av skuld om 127 (125) har skett. 

Periodens kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet uppgick till 1 509 (59) MSEK. 

 

Finansiell ställning 

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 1 023 (1 126) MSEK. Likvida medel samt 

kortfristiga placeringar uppgick till 2 359 (773) MSEK. Likviditetsreserven uppgick till  

2 959 (1 373) MSEK. 

 

Nettoskuld 

MSEK 30 sep 2016 30 sep 2015 

Långfristiga räntebärande skulder 374 1 000 

Kortfristiga räntebärande skulder 649 126 

Summa räntebärande skulder 1 023 1 126 

Avgår: Likvida medel samt kortfristiga placeringar -2 359 -773 

Övriga räntebärande tillgångar -1 -3 

Nettoskuld -1 337 350 
 

Balansomslutningen ökade med 383 MSEK till 5 507 (5 124) MSEK. Koncernens soliditet 

uppgick till 61 (49) procent. 

Koncernens avkastning på eget kapital uppgick till 39 (18) procent.  
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 Risker och osäkerhetsfaktorer 

För beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Teracom Boxer Groups 

årsredovisning för 2015. Några ytterligare risker eller osäkerhetsfaktorer har inte 

tillkommit under perioden. 

 
Moderbolaget 

I moderbolagets verksamhet ingår koncerngemensamma funktioner inklusive produkt-

utveckling för betal-tv-verksamheten. 

Moderbolagets intäkter för de första nio månaderna 2016 uppgick till 145 (116) MSEK, 

avseende försäljning till koncernbolag. Rörelseresultatet uppgick till -75 (-83) MSEK. 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 181 (328) MSEK varav realisationsresultat 

från försäljning av Boxer TV-Access AB uppgick till 203 (0) MSEK samt utdelning från 

dotterbolag uppgick till 69 (421) MSEK. Periodens resultat uppgick till 201 (349) MSEK. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 1 584 (24). I posten ingår sålda 

dotterbolag, Boxer TV-Access AB, med en kassaflödeseffekt om 1 630 (-) MSEK. 

Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 

uppgick till 29 (24) MSEK. Likvida medel samt kortfristiga placeringar var vid periodens 

utgång 2 359 (773) MSEK. Periodens kassaflöde blev 1 508 (58) MSEK.  

Moderbolagets resultat- och balansräkning redovisas på sidan 13.  
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Koncernens resultaträkning 
 
  Jul-sep Jul-sep* Jan-sep Jan-sep* Jan-dec* 

MSEK Not 2016 2015 2016 2015 2015 

Kvarvarande verksamheter       

Rörelsens intäkter *)       

Nettoomsättning  641 636 1 900 1 871 2 532 

Övriga intäkter   3 2 5 8 8 

 2 644 638 1 905 1 879 2 540 

Aktiverat arbete för egen räkning  9 5 27 17 29 

Rörelsens kostnader       

Materialkostnader   -16 -13 -54 -33 -52 
Kostnader för ersättning till 
anställda  -131 -128 -465 -439 -601 

Av- och nedskrivningar  -91 -106 -275 -310 -415 

Övriga kostnader    -261 -250 -793 -769 -1 061 

Rörelseresultat 2 154 146 345 345 440 

Finansnetto 3 -5 -9 -16 -11 -7 

Resultat före skatt  149 137 329 334 433 

Skatt på periodens resultat  -28 -24 -65 -58 -81 
Periodens resultat för den 
kvarvarande verksamheten  121 113 264 276 352 
Periodens resultat från avyttrad 
verksamhet  4 726 37 795 104 125 

Periodens resultat  847 150 1 059 380 477 
 

Koncernens rapport över totalresultat 
 
  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

MSEK Not 2016 2015 2016 2015 2015 

Periodens resultat   847 150 1 059 380 477 

Övrigt totalresultat       
Poster som inte ska återföras i 
resultaträkningen       
Omvärdering av 
nettopensionsförpliktelsen  20 27 -81 52 81 
Skatt relaterat till 
nettopensionsförpliktelsen   -4 -7 18 -13 -21 

    16 20 -63 39 60 
Poster som senare kan återföras 
i resultaträkningen       

Kassaflödessäkringar  9 1 18 -2 -3 

Säkring av nettoinvestering  -22 -25 -58 17 50 

Omräkningsdifferenser   31 31 79 -20 -65 
Inkomstskatt relaterat till övrigt 
totalresultat   1 5 7 -4 -11 

    19 12 46 -9 -29 
Övrigt totalresultat, netto efter 
skatt   35 32 -17 30 31 

Summa periodens totalresultat   882 182 1 042 410 508 
 

*) I rörelsens intäkter för kvarvarande verksamhet ingår internomsättning till avyttrat bolag omräknat som extern 

omsättning. Jämförelseåret är omräknat på motsvarande sätt.   
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Koncernens rapport över finansiell ställning 
 
  30 sep 30 sep 31 dec 

MSEK Not 2016 2015 2015 
     

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar  2 511 2 601 2 535 

Immateriella tillgångar  195 1 040 1 030 

Andra långfristiga fordringar 3 111 111 126 

Summa anläggningstillgångar  2 817 3 752 3 691 

Omsättningstillgångar     

Varulager  9 34 26 

Kortfristiga fordringar 3 322 565 698 

Likvida medel samt kortfristiga placeringar  2 359 773 858 

Summa omsättningstillgångar  2 690 1 372 1 582 

SUMMA TILLGÅNGAR   5 507 5 124 5 273 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital  3 359 2 504 2 602 

Skulder     

Skulder till kreditinstitut 3 1 023 1 126 1 092 

Långfristiga skulder och avsättningar  422 457 394 

Kortfristiga skulder och avsättningar 3 703 1 037 1 185 

Summa skulder  2 148 2 620 2 671 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 507 5 124 5 273 

       

Ställda säkerheter  0 0 0 

Eventualförpliktelser  0 0 0 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital 

 

 Hänförligt till Moderbolagets aktieägare 

MSEK Aktiekapital 

 Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Totalt 
eget 

kapital 

Ingående balans 2016-01-01 0 1 633 -57 1 026 2 602 

Periodens resultat - -  1 059 1 059 

Övrigt totalresultat för perioden - - 46 -63 -17 

Summa periodens totalresultat - - 46 996 1 042 

Utdelning avseende 2015 - - - -285 -285 

Summa transaktioner med aktieägare - - - -285 -285 

Utgående balans 2016-09-30 0 1 633 -11 1 737 3 359 
 

 

 Hänförligt till Moderbolagets aktieägare 

MSEK Aktiekapital 

 Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Totalt 
eget 

kapital 

Ingående balans 2015-01-01 0 1 633 -28 724 2 329 

Periodens resultat - - - 380 380 

Övrigt totalresultat för perioden - - -9 39 30 

Summa periodens totalresultat - - -9 419 410 

Utdelning - - - -235 -235 

Summa transaktioner med aktieägaren - - - -235 -235 

Utgående balans 2015-09-30 0 1 633 -37 908 2 504 
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Koncernens rapport över kassaflöden  
 

 Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat 154 146 345 345 440 
Justeringar för poster som ej ingår i 
kassaflödet 101 102 287 303 399 

Betalda finansiella intäkter och kostnader -3 -5 -9 -12 -14 

Betald inkomstskatt -38 -18 -80 -54 -80 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 214 225 543 582 745 

      
Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapitalet      

      

Förändring av rörelsekapital -7 -51 39 -68 -108 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  207 174 582 514 637 

      

Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella och immateriella  
anläggningstillgångar -67 -62 -174 -189 -258 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -67 -62  -174 -189 -258 

      

Finansieringsverksamheten      

Utdelning  - - -285 -235 -235 

Amortering/Upptagna lån -77 -75 -127 -125 -125 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -77 -75 -412 -360 -360 

      
Kassaflöde från den kvarvarande 
verksamheten 63 37  -4 -35 19 

      

Kassaflöde från avvecklad verksamhet 1 433 8 1 513 94 119 

      

Periodens kassaflöde 1 496 45 1 509 59 138 
Likvida medel samt kortfristiga placeringar vid 
periodens början 865 732 858 712 712 

Kursdifferens i likvida medel -2 -4 -8 2 8 
Likvida medel samt kortfristiga placeringar 
vid periodens slut  2 359 773 2 359 773 858 
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Moderbolagets resultaträkning, i sammandrag 
 
 Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 
       

Rörelsens intäkter        

Nettoomsättning 53 42 145 116 156 

 53 42 145 116 156 

Rörelsens kostnader      

Materialkostnader  0 0 1 -1 -2 

Övriga externa kostnader -24 -24 -82 -75 -110 

Personalkostnader -29 -28 -103 -90 -124 

Avskrivningar -13 -11 -36 -33 -44 

Rörelseresultat -13 -21 -75 -83 -124 

Finansnetto 199 -9 256 411 -520 

Resultat efter finansiella poster 186 -30 181 328 -644 

Bokslutsdispositioner - - - - 976 

Skatt på periodens resultat 4 7 20 21 -186 

Periodens resultat  190 -23 201 349 146 

Övrigt totalresultat - - - - - 

Periodens totalresultat 190 -23 201 349 146 

Moderbolagets balansräkning, i sammandrag 
 
 30 sep  30 sep 31 dec 

MSEK 2016 2015 2015 

    

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 8 - - 

Immateriella tillgångar 42 61 57 

Finansiella anläggningstillgångar  3 065 5 409 4 454 

Summa anläggningstillgångar 3 115 5 470 4 511 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 540 356 1 279 

Kassa och bank 1 875 431 858 

Summa omsättningstillgångar 2 415 787 2 137 

SUMMA TILLGÅNGAR 5 530 6 257 6 648 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 3 229 3 516 3 313 

Obeskattade reserver 282 - 282 

Skulder    

Långfristiga skulder 332 950 950 

Kortfristiga skulder 1 687 1 791 2 103 

Summa skulder 2 019 2 741 3 053 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 530 
6 257 

 6 648 

    

Ställda säkerheter 0 0 0 

Eventualförpliktelser  0 0 0 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Koncernens rapportering följer statens ägarpolicy och riktlinjer för extern rapportering 

för företag med statligt ägande. Denna delårsrapport är därmed upprättad enligt IAS 34 

Delårsrapportering och Årsredovisningslagen för koncernen samt för moderbolagets del i 

enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper 

såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2015. Nya och ändrade IFRS-standarder 

som skall tillämpas från 2016 har inte påverkat Teracom Boxer Groups finansiella 

rapportering med väsentliga belopp. 

”IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade 

verksamheter”, tillämpas för Boxer Sverige som under 2016 är avyttrad verksamhet. Det 

innebär att intäkter och kostnader för Boxer Sverige har exkluderats från alla poster i 

resultaträkningen avseende den aktuella perioden och tidigare perioder 2015 och 

redovisats i resultaträkningen på raden ”Resultat från avyttrad verksamhet” samt i not 4 på 

separat rad. Tillgångar och skulder som innehas för försäljning värderas till det lägsta av 

det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för beräknade 

försäljningskostnader.  

 

 

Not 2 Segmentinformation 
Teracom Boxer Group följer verksamheten inom två segment. Koncernledningen har 

fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som används för att fatta 

strategiska beslut. Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som 

koncernen. Försäljning mellan segment sker till priser som är goda uppskattningar av 

gällande marknadspriser. Segmentens prestationer bedöms utifrån rörelseresultaten. 

Finansiella kostnader, finansiella intäkter och inkomstskatt hanteras på koncernnivå. 

Moderbolaget med koncerngemensamma funktioner redovisas på raden ”Övrigt”. Den 

svenska verksamheten för betal-tv, inom Boxer TV-Access AB, har avyttrats och därmed 

exkluderats i nedanstående tabeller. 

 

Rörelseintäkter per segment och kvartal 
 
 Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 

Nät 474 474 1 412 1 391 1 887 

Betal-tv 195 193 570 577 771 

Övrigt 53 42 145 116 156 

Engångseffekter *) 0 0 15 0 0 

Koncernjusteringar -78 -71 -237 -205 -274 

Summa  644 638 1 905 1 879 2 540 
*) Justerat för internförsäljning mellan segment Nät och Betal-tv orsakad av flytt av anläggningstillgång 2016 

Rörelseresultat per segment och kvartal 
 
 Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec 

MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 

Nät 177 164 461 441 580 

Betal-tv -2 -2 -29 -13 -24 

Övrigt -13 -21 -71 -83 -124 

Engångseffekter*) -8 1 -13 -7 -6 

Koncernjusteringar 0 4 -3 7 14 

Summa  154 146 345 345 440 
*) Justerat för nedskrivning orsakad av masthaveriet i Borås och omstrukturering år 2016 samt omstrukturering och övriga 
omkostnader vid nedläggning av kontor 2015  
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Not 3 Finansiella instrument 
Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur 

klassificeringen i verklig värde hierarkin har gjorts. De olika nivåerna definieras enligt 

följande: 

• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller 

skulder, nivå 1. 

• Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade priser inklusive i 

nivå 1, antingen direkt (dvs som prisnoteringar) eller indirekt (dvs härledda från 

prisnoteringar), nivå 2. 

• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata 

(dvs ej observerbara data, nivå 3). 

 

 

Verkligt värde hierarki 

 30 sep 2016 

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 
Derivatinstrument då säkringsredovisning 
tillämpas 3 - - 3 

Finansiella tillgångar, totalt 3 - - 3 

Banklån - 1 021 - 1 021 
Derivatinstrument då säkringsredovisning 
tillämpas - 2 - 2 
Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen - - - - 

Finansiella skulder, totalt - 1 023 - 1 023 
 

 

 30 sep 2015 
Derivatinstrument då säkringsredovisning 
tillämpas - - - - 

Finansiella tillgångar, totalt - - - - 

Banklån - 1 123 - 1 123 
Derivatinstrument då säkringsredovisning 
tillämpas 13 3 - 16 
Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 0 0 - 0 

Finansiella skulder, totalt 13 1 126 - 1 139 
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Not 4 Avyttrad verksamhet 
Under tredje kvartalet verkställdes försäljningen av Boxer TV-Access AB till Com Hem 

Communications AB efter prövning av svenska konkurrensmyndigheten. 

Boxer TV-Access AB såldes den 30 september 2016 och har redovisats som resultat 

från avvecklad verksamhet. Finansiell information avseende den avvecklade 

verksamheten för perioden fram till avyttringstidpunkten återfinns nedan. Resultatet för 

perioden avser ett preliminärt resultat estimerat på beräkningar per försäljningsdagen. 

Slutligt resultat väntas redovisas under fjärde kvartalet 2016. 

 

Preliminär 

MSEK 2016-09-30 2015-09-30 

Intäkter 1 394 1 411 

Resultat före skatt 155 133 

Skatt på periodens resultat -34 -29 
Resultat från avvecklad verksamhet 
efter skatt 121 104 
Vinst vid försäljning av dotterbolag 
efter skatt 674 - 

Resultat från avyttrad verksamhet 795 104 
 

 2016-09-30 2015-09-30 

Erhållen köpeskilling 1 630 - 
Redovisat värde för sålda 
nettotillgångar -939 - 

Avgår försäljningskostnader -17 - 

Koncernmässig vinst 674 - 

 

Kassaflöde från avyttrad verksamhet 2016-09-30 2015-09-30 

Erhållen köpeskilling 1 630 - 

Kassaflöde från löpande verksamheten 167 94 
Avgår likvida medel avyttrad 
verksamhet -284 - 
Periodens kassaflöde från avyttrad 
verksamhet 1 513 94 
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Finansiella definitioner 

Rörelsens intäkter: Inkomster med hänsyn till den tidsperiod som den har 

upparbetats eller intjänats. Avser intäkter exklusive aktiverat arbete för egen räkning som 

ingår i rörelsens kostnader. 

Rörelsemarginal: Rörelseresultatet uttryckt i procent av rörelsens intäkter. 

Avkastning på eget kapital: Årets resultat de senaste 12 månaderna uttryckt i procent 

av genomsnittligt justerat eget kapital. Genomsnittligt justerat eget kapital definieras som 

eget kapital justerat för obeskattade reserver exklusive skatt och beräknas som snittet av 

periodens ingående och utgående eget kapital. 

Soliditet: Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen. 

Nettoskuld: Teracom Boxer Group koncernen använder sig av det alternativa 

nyckeltalet nettoskuld. Koncernen anser att nyckeltalet är användbart för användarna av 

de finansiella rapporten som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning samt 

att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden mot ägare och 

långivare. Koncernen definierar nyckeltalet enligt följande; kort- och långfristiga 

räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar, likvida medel och 

kortfristiga placeringar. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder. 

Rörelseresultat (EBIT): Rörelsens intäkter minus aktiverat arbete för egen räkning 

och rörelsens kostnader inklusive avskrivningar. 

Engångseffekter: Omstruktureringsprogram (kostnader för avveckling av verksamhet 

och för övertalig personal), nedskrivningar till följd av nedläggning av produkter, 

kapitalvinster och kapitalförluster eller andra kostnader och intäkter av engångskaraktär. 

Aktuellt i denna rapport: Engångskostnader avser år 2016 utrangering av 

anläggningstillgångar orsakade av masthaveriet i Borås och omstrukturering samt avser 

år 2015 omstrukturering och övriga omkostnader vid nedläggning av kontor. 

Engångsintäkter avser år 2016 internförsäljning mellan segment Nät och Betal-tv 

orsakade av flytt av anläggningstillgång. 

Branschspecifika termer 

Betal-tv: Tv-kanaler som kräver ett abonnemang.  

CO2-ekvivalenter: Måttenhet för jämförelse av klimatpåverkan från olika växthusgaser. 

Växthuseffekten omräknas och uttrycks i koldioxidutsläpp. Anges oftast i ton (tCO2e). 

Fri-tv: Tv-kanaler som inte kräver abonnemang. 

Hdtv (High definition tv): Högupplöst tv som ger skarpare bild än standard-tv (sdtv). 

Inplaceringar: Inplacering innebär att företag och organisationer hyr plats i en 

nätoperatörs master och stationer. Utrustningen är vanligtvis kundens egen. 

Tablå-tv: Tablå-tv eller linjär-tv innebär att programmet sänds en viss tid. Programmet 

sänds via traditionella distributionsplattformar eller via internet. 

On-demand-tv: On-demand-tv innebär att du via din fasta eller mobila bredbands-

uppkoppling kan se dina program när du vill. Programmen laddas ned eller strömmas 

direkt till dig på den skärm du valt att titta på. 

Play-tjänster: Tv-kanaler som erbjuder delar av sitt innehåll strömmande live eller i 

efterhand (on-demand) för konsumtion när tittaren själv väljer via internet. 

Triple play: Erbjudande med telefoni, internet och tv som distribueras via samma nät 

med en gemensam teknik. 
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Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport 1 januari – 31 december 2016 14 februari 2017 

Årsredovisning 2016 27 mars 2017 

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017 27 april 2017 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rätt-

visande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat 

samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag 

som ingår i koncernen står inför. 

 

 

På uppdrag av styrelsen 

Stockholm den 26 oktober 2016 

 

 

 

Åsa Sundberg 

Vd och koncernchef 
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 
i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. 
årsredovisningslagen  

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i 

sammandrag (delårsrapport) för och den niomånadersperiod som slutade per detta 

datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 

och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport 

grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 

Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd 

av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 

första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, 

att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 

översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning 

gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla 

viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 

Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet 

som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt 

väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 26 oktober 2016 

PricewaterhouseCoopers 

 
 
 
Bo Hjalmarsson 
Auktoriserad revisor 
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För ytterligare information, kontakta: 

Åsa Sundberg, vd och koncernchef Teracom Boxer Group, 08-555 421 02 

Helena Nathhorst, CFO Teracom Boxer Group, 08-555 421 28 

 

Teracom Boxer Group AB Tel: 08-555 420 00 

Box 30150 www.teracomboxergroup.com 

104 25 Stockholm Organisationsnummer: 556842-4856 


