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•  Nettoomsättningen uppgår till 129,9 (134,1) mkr.

•   Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt (EBITDA) 

uppgår till 15,5 (9,5) mkr.

•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till -7,9 (-5,0) mkr.

•   Resultat efter skatt uppgår till -16,7 (-6,1) mkr.

•   Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelse-

kapital och efter investeringar, uppgår till 31,0 (-56,2) mkr.

•   Årets nettoskuld uppgår till 80,5 (135,3) mkr.

•   Årets investeringar i datacenter Sätra, Oslo, Hammarby och Linköping 

 uppgår till 21,6 (85,3) mkr.

•   Resultat per aktie uppgår till 2,12 (2,89) kr.

•   Styrelsen föreslår stämman en utdelning om 25,5 kr per aktie, varav 1 kr  

är ordinarie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

•   Med anledning av avyttringen av Phonera Företag AB med dotterbolag beslutade den extra bolagsstämman  

den 14 mars 2014 i Malmö att godkänna försäljningen av samtliga aktier i Phonera Företag AB samt ändra  

bolagsordningen avseende bolagets firma, bolagets säte och bolagets verksamhetsföremål.

•   Steinar Torsvik, företrädare för Holder Fast AS, har ersatt Paul Rönnberg i valberedningen. Ny ordförande är 

Fredrik Olsson.

•   Jesper Otterbeck avgår ur Availos styrelse.

•   Styrelsen har beslutat att utse Peter Ahldin till Verkställande Direktör i Availo AB (publ) samt Sara Kåberg till 

bolagets Finanschef.

*Siffrorna avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.

Året i korthet*



3 Availo Årsredovisning 2013

VD-ord

Enligt plan togs Phonera Telefoni över av Com Hem 

den 31 mars i år. I samband med det fortsätter min 

företrädare, Robert Öjfelth, att driva telefoniverksam-

heten i Com Hems regi. Jag vill tacka Robert för det 

 dedikerade arbete han lagt ner på koncernens utveck-

ling och önskar både honom och alla medarbetare 

inom Phonera Telefoni ett varmt lycka till.

Till följd av transaktionen med Com Hem har 

styrelsen nu en viktig uppgift i att utvärdera möjlig-

heterna för bolagets framtid, vilket kan innebära 

kompletteringsförvärv eller en avyttring av den 

kvarvarande verksamheten. Styrelsen väntas vara klar 

med sin  utvärdering senast under det tredje kvartalet 

i år. Verksamhetens underliggande kassaflöde, de nya 

datahallarna och starka referenskunder ger Availo 

valmöjligheter.  

Stockholm den 24 april 2014

Peter Ahldin

Verkställande Direktör 

Som en följd av avyttringen har styrelsen föreslagit 

bolagstämman en utdelning om totalt 25,5 kr/aktie 

motsvarande ca 199 mkr. Efter avyttringen av Phonera 

Telefoni och beaktat den föreslagna extrautdelningen 

så väntas Availo uppnå en positiv nettokassa. Detta 

från att ha gått in i året med en nettoskuld om 135 

Mkr. Availo fokuserar nu uteslutande på serverhosting, 

drifttjänster och nättjänster och vi har uppnått en stark 

finansiell flexibilitet.

Tillväxten för Availo har inte nått upp till våra 

 ambitioner under 2013. Omsättningen har påverkats 

negativt av 2012 års onormalt stora kundtapp. Glädjan-

de är dock att både försäljningen och underliggande 

repetitiva intäkter ökar under andra halvåret av 2013. 

Fokus är att fylla den utbyggda kapaciteten i våra data-

center samt öka försäljningen av drifts- och nättjänster. 

Åtgärderna 2013 i form av effektivisering av orga-

nisationen samt satsning på nyförsäljning har gett ny 

energi till verksamheten. Nyttan av besparingsplanen 

som påbörjades 2013 kommer fortsatt att ge resultat 

och väntas minska kostnaderna under 2014. I övrigt är 

nu organisationen mer optimerad och mer effektiv.

Sammantaget gör ökningen av de repetitiva intäk-

terna, effektiviseringen av organisationen samt den 

utökade satsningen på nyförsäljning att Availo ser ljust 

på 2014.

I slutet av december 2013 ingick Availo (namnändrat från Phonera AB) 

ett avtal om att avyttra affärsområde Phonera Telefoni till Com Hem. 

Affären slutfördes under mars 2014 för en köpeskilling om 315 mkr 

på skuldfri basis jämte sedvanliga garantiåtaganden. Phonera Telefoni 

stärker Com Hems erbjudande av kommunikationstjänster till företags-

marknaden. 
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Phonera telefoni

Paketerade tjänster till små- och medelstora företag

Phonera har anpassade tjänster utifrån företagets stor-

lek i antal medarbetare/anknytningar. Vid avyttringen 

av verksamheten erbjöds följande tjänster;

• Fast telefoni

• IP-telefoni för fasta telefonen via internetanslutningen

• Fasta telefonnumret till mobilen

• Mobiltelefoni

• Mobil växel

• Phonera Växel (fd IP-Centrex)

• SIP trunk

• Internetaccesser

• Telekonferenstjänsten Rixmötet

Phonera Telefoni är en operatör som uteslutande riktat sina 

tjänster mot små- och medelstora företag. Bolaget är helägt 

av Com Hem AB sedan 1 april 2014.
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Availo höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk infor-

mation genom att erbjuda serverhosting, driftstjänster och nättjänster. 

Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer höga 

krav på tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät.

Availo

den organiska tillväxten sker också genom merförsälj-

ning av driftstjänster till befintliga serverhosting-kun-

der samt ny- och merförsäljning av driftstjänster till 

nya kunder.

Förvärv

Förvärven ska tillföra mervärdetjänster och kundstockar 

till den befintliga verksamheten, och/eller nya ortloka-

liseringar. Förvärven ger också synergier inom tre om-

råden; gemensam infrastruktur, gemensamt varumärke 

samt gemensamma ledningssystem.

Utbudsmål

Availo ska ha en stor produkt- och tjänstebredd, stän-

digt vidareutveckla teknik och produkter systematiskt 

för att kunna erbjuda teknik som är unik.

Ökad kundnytta

Availo har som mål att gå uppåt i värdekedjan genom 

att öka tjänsteinnehållet och bli en samarbetspart-

ner till sina kunder bl.a. genom att ta ansvar för hela 

infrastrukturen. Det innebär att i ökad grad erbjuda 

molntjänster som IaaS – Infra structure as a Service och 

backuptjänster.

Verifiera kvaliteten med certifiering

Availo Sverige är nu certifierade enligt ISO 9001 och 

ISO 20 000-1, vilket innebär att arbetet sker struk-

turerat och att kvaliteten är dokumenterad. Arbetet 

fortsätter med den norska verksamheten, samt med 

certifiering mot ISO 27 001, standarden för IT-säkerhet 

samt ISO 14 001, standarden för miljöledning. 

STRATEGIER

Krävande målgrupp

Affärsområdet Availo ska främst fokusera på de mest 

krävande kunderna inom hosting med ställer krav på 

Availo äger och sköter driften av själva infrastrukturen 

som krävs för att leverera tjänsterna: säkra och ener-

gisnåla datacenter i den tekniska framkanten och ett 

IP-nät med hög kapacitet. 

Tjänsterna erbjuds i både Sverige och Norge. 

AFFÄRSIDÉ

Availo är ledande på att höja tillgängligheten och sä-

kerheten för verksamhetskritisk information genom att 

erbjuda serverhosting, driftstjänster och datakommuni-

kation på ett miljövänligt sätt – Availobility.

VISION

Availo sätter agendan på hostingmarknaden.

AFFÄRSMÅL

Övergripande målet – kundnytta genom att skapa 

säkerhet och tillgänglighet

Det övergripande målet är en lönsam tillväxt genom 

att skapa tydlig kundnytta vad gäller hög tillgänglighet 

och säkerhet för kritisk information på ett kostnadsef-

fektivt sätt.

Stärka organisationen

Den operativa effektiviteten ska ökas samtidigt som 

kostnaderna ska minimeras. 

Organisk tillväxt och förvärv 

Availos ambition är att bli en ledande aktör på den 

svenska och norska marknaden för hostingtjänster 

genom organisk tillväxt och förvärv.

Organisk tillväxt

Den organiska tillväxten sker med ny- och merför-

säljning av i huvudsak två områden: serverhosting 

och driftstjänster. Inom serverhosting är det främst 

genom att öka fyllnadsgraden i datacentren. Men  
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Internetaccesser

Availos nätstrategi för internetaccesser till kunder är att 

undvika stora investeringar i egna accessnät (accessnät 

avser nätkoppling mellan kopplingsstation och kund). 

Därför köper Availo i första hand accesskapacitet från 

andra operatörer och investerar endast i egen infra-

struktur om kostnaden för detta blir lägre än att köpa 

kapacitet på marknaden. 

Målstyrningsstrategi

Styrningen mot de uppsatta interna och externa målen 

ska ske med hjälp av systematisk uppföljning av verk-

samhetskritiska nyckeltal.

AFFÄRSMODELL

För de flesta tjänsterna tillämpas fasta avtal med 

månadsvis eller kvartalsvis fakturering. Större delen av 

Availos intäkter är återkommande intäkter. Avtalstiden 

är normalt 36 månader med tre månaders uppsäg-

ningstid.

Säsongsvariationer

I och med att affärsmodellen till största delen bygger 

på kontrakterade abonnemang är intäkterna mindre 

säsongsberoende.

Försäljning

Availo har en egen säljorganisation som aktivt bearbe-

tar marknaden. Marknadsföringen utformas för att på 

ett kostnadseffektivt sätt stötta säljorganisationens ar-

bete och etablera Availo som en pålitlig och kompetent 

partner till sina kunder.

Kostnadsstruktur 

Availos fasta kostnader utgörs i huvudsak av anlägg-

ningar, driftskostnader, nät samt personal. En effektiv 

och miljövänlig energilösning för drift och kylning 

hög tillgänglighet, höga effekter per rack och tillgång 

till en kraftfull kommunikationstjänst för internetaccess 

eller för att bygga egna interna nätverk. 

Investeringar i datacenter 

Availo bedömer att det är affärskritiskt att själv äga 

datacenter anpassade för högeffektservrar. Anläggning 

av nya datacenter sker utifrån ett eget koncept för att 

bygga och driva datacenter så effektivt som möjligt. 

Availo säkerställer även då miljöaspekten med energief-

fektiva lösningar för kylning.

Miljövänlig drift

Availos tjänster ska vara anpassade för så energisnål 

och miljövänlig drift som möjligt. 

Säker drift

Det är avgörande för affären att erbjuda avbrottsfri 

hosting. Availo ska därför hålla en hög nivå på drifts-

säkerheten.

Finnas nära de större marknaderna

Availo ska verka på den skandinaviska marknaden. 

Kunderna vill i stor grad ha närhet till sin datalagrings-

partner. Lokal närvaro är därför affärskritiskt för att nå 

kunderna.

IP-nätet större genom peering

Availos strategi för ett stomnät med betryggande 

 kapacitet för växande volymer av IP-trafik (datatrafik 

över internet) sker genom kapacitetsutbyggnad till 

så låg kostnad som möjligt. Kostnadsfritt utbyte av 

trafik sker med andra ISP:er (Internet service provi-

ders, internetleverantörer) över knutpunkter runtom i 

världen anslutna till Availos omfattande internationella 

nät. Ett  större IP-nät kan därmed skapas till en lägre 

kostnad. 
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Det angivna antalet vid full utbyggnad avser installa-

tion av ytterligare rack i befintliga lokaler.

Ort Antal rack
Antal rack vid  

full utbyggnad

Hammarby Sjöstad 216 216

Sätra/Stockholm 98 500

Linköping 168 400

Oslo 227 550

Totalt 709 1 666

Höga effekter

Availo har en unik position på marknaden för högef-

fektshosting. När traditionella datacenter klarar effekter 

upp till 5 kW per serverutrymme (rack), klarar de 20 

eller 30 kW per rack. Fördelen med det är att man kan 

få in flera och mer effektiva servar i samma rack vilket 

spar utrymme och minskar totalkostnaden för kunden.

Högsta energiförsörjningssäkerheten 

Availos datacenter har redundanta system som vart och 

ett klarar av att försörja hallen med el och kyla. För att 

minimera avbrottstiden är Availos datacenter byggda 

med separerade elsystem med ställverk, reservkraft från 

dieselaggregat, UPS med batteribackup och eldistribu-

tion i racken. Om ett system går ner så tar det andra 

fullt ut över lasten för det utslagna systemet.  

Miljövänliga datacenter

Availos datacenter är byggda för högsta energieffektivi-

tet vilket medför en kraftigt minskad energiförbrukning 

jämfört med enklare driftsmiljöer. Energieffektiviteten 

mäts i PUE (Power Usage Effectiveness), proportionen 

mellan all energi inklusive kylning som förbrukas i data-

centret och energi för drift av servrar. Ju lägre tal desto 

lägre energiåtgång. I Availos datacenter i Linköping är 

PUE 1,4 (årsmedelvärde), att jämföra med konventionell 

teknik där relationen hamnar runt 1,74. Datacentret i 

Sätra/Stockholm är designat för att ge ett ännu lägre 

PUE och ger idag tror litet omfång ett PUE på 1,34. 

Availo använder till stora delar frikyla, den kyla som 

finns i det kalla nordiska klimatet samt köper enbart 

miljömärkt el.

Högsta skydd och säkerhet

De specialkonstruerade anläggningarna har högsta 

skydd mot inbrott och skadegörelse samt skydd mot 

brand. Detta innebär att väggarna i anläggningarna 

innehåller skyddande stålplåtar och att alla dörrar 

håller hög skyddsklass. Filmsekvenser från alla rörelser 

i anläggningen från de avancerade passage- och 

övervakningssystemen sparas. Anläggningarna har 

medför att elförbrukningen reduceras betydligt jämfört 

med traditionella lösningar. Sänkta elkostnader kommer 

kunderna till gagn då elförbrukningen vidaredebiteras 

direkt. 

Stegvis kostnadsbindning

Investeringar i ökad kapacitet måste hela tiden balanse-

ras mot bedömd försäljning av tjänster och kapacitets-

utnyttjande.

AVAILOS KUNDER 

Availos kunderbjudanden är fördelat på tre områden: 

hosting, internetanslutningar och datakommunikations-

tjänster. 

Bolagets kunder är uteslutande företagskunder och kan 

delas in i tre övergripande kategorier. 

–  Företag som väljer att utlokalisera sin driftsmiljö 

Ofta är det företag som har en föråldrad driftsmiljö 

som inte räcker till när antalet servrar ökar och effek-

tuttaget per server ökar. Det kan också vara företag 

som saknar driftskompetens eller väljer att fokusera på 

den strategiska nivån på IT i verksamhetsutvecklingen.

– Internetbaserade tjänsteleverantörer

–  Media

Gemensamt för dessa två är att deras affärsmodell byg-

ger på att leverera tjänster över internet. Därför är en 

hög tillgänglighet utan avbrott och tillgången till stor 

internetkapacitet affärskritiskt för verksamheten. Dessa 

kunder har ofta servrar med en mycket hög energikon-

sumtion vilket Availos datacenter för högeffektshosting 

kan hantera. 

Generellt sett efterfrågar kunderna olika tjäns-

ter beroende på kundens organisationsstorlek. 

Storföretag tenderar att i större utsträckning köpa 

serverhosting som driftas av egen personal. Mindre 

företag tenderar att i större utsträckning även köpa 

driftstjänster då de saknar kritisk massa på mängden 

servrar och/eller datahantering för att dedicera egen 

personal för drift.

AVAILOS FRAMGÅNGSFAKTORER

Styrkan i Availos erbjudande till kunderna bygger fram-

för allt på hög tillgänglighet till data bl.a. tack vare hög 

upptid och det egna IP-nätet, miljöprofil, flexibilitet, 

unik teknik (bl.a. högeffektshosting). Availo har också 

hög kompetens inom drift.

Moderna datacenter

Availo har fyra datacenter – Hammarby Sjöstad (start 

2007), Linköping (2009), Sätra/Stockholm (2012) samt 

Oslo (2012). 

Availos datacenterkapacitet vid utgången av första 

kvartalet 2013 
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Serverhosting

Serverhosting är en typ av hostingtjänst där kunden 

ställer sina servrar i Availos datacenter, men själv sköter 

driften av servrarna. 

Datakommunikationstjänster

Bredbandslösningar i Availos egna IP-nät med garan-

terad bandbredd.

Datakommunikationstjänster som inte går över det 

öppna internet, utan endast inom Availos IP-nät. 

Backuper med administration och lagringsutrymmet 

hos Availo.

Brandvägg 

Övervakningstjänster av belastningen på servrar och 

internetaccesser. 

Lagringstjänster, Availos lagringsnät, SAN (Storage 

Area Network) 

ORGANISATION 

Availos organisation omfattar totalt 39 medarbetare. 

Verksamheten är geografiskt uppdelad i Norge och 

Sverige. Norge har 19 medarbetare och Sverige 20. 

Respektive land har i huvudsak drifts- och kundansvar 

för sina avtalade kunder.

Ledningsgrupp

Verksamheten leds av två landchefer: Per Gillerstrand 

för Availo Sverige och Kristoffer Ottosson för Availo 

Norge som rapporterar direkt till Phoneras koncernchef. 

Sara Kåberg är ekonomiansvarig.

släcksystem med partikelsensorer som i ett tidigt 

skede löser ut för att stoppa en brand. Hela området 

är inhägnat med industristängsel med taggtråd och 

teknikutrymmen utomhus skyddas dessutom med 

barriärer av betong och stängsel med högspänning-

simpulser och larm.

Hög teknisk kompetens i drift

Availo har en unik kombination av kompetens, erfaren-

het och förmåga i att sköta fullständig drift.

Högt rankat internationellt nät med stor kapacitet

Kunderna erbjuds hög datakommunikationskapacitet, 

genom stor bandbredd och låg latens via internet (eng-

elska latency, tidsfördröjning eller svarstid), i Availos 

egna omfattande fiberbaserade nät, med sträckning 

i Norden, Europa och till USA, se karta. Stora volymer 

IP-trafik kan hanteras till en låg kostnad. Availo har här 

nått en kritisk massa, att köpa motsvarande kapacitet 

från en extern transitleverantör är därmed dyrare än 

den egenproducerade kapaciteten.

TJÄNSTER FÖR DATALAGRING OCH KOMMUNIKATION 

Availo erbjuder hosting, internetanslutningar och data-

kommunikationstjänster. 

Serverdrift, datalagring och support

Hosting, ett brett spektrum av tjänster för serverdrift, 

datalagring och support. Valfrihet att välja vilka delar av 

IT-driften kunden själv vill ta hand och vad man vill ha 

hjälp med. 

Komplett drift, genom att kombinera tjänsterna 

Administrerad server och Övervakning med ett 

Service Level Agreement kan kunden använda Availo 

som en komplett driftsavdelning med spetskompetens 

inom it-drift. 



9 Availo Årsredovisning 2013

STÖRSTA ÄGARNA 2013-12-31

2013-12-31 Antal aktier Innehav (%) Röster (%)

Investment AB Klöverön 2 265 663 28,36 29,02    

Alencia AB 927 685 11,61 11,88    

Kongsvik Egendom AB 852 250 10,67 10,92    

Högberga Invest AB 800 000 10,01 10,25    

Holder Fast AS 333 000 4,17    4,27    

Royal Skandia Life  
Assurance Ltd. 250 143 3,13 3,20    

Håkan Blomdahl 190 685 2,39 2,44    

Länsförsäkringar  
Småbolagsfond 166 269 2,08    2,13    

Försäkringsaktie- 
bolaget Avanza Pension 138 472 1,73 1,77

Carmaxia AB 124 106 1,55 1,59    

Övriga 1 758 881 22,02 22,53

Totalt utestående aktier 7 807 154 97,72 100,00

Aktier i eget förvar, Phonera AB (publ.) 181 829 2,28  —

Totalt antal aktier 7 988 983    100,00 100,00

Availo, tidigare Phonera, är noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs 

Stockholm, på Small Cap-listan, i sektorn Integrated Telecommunications 

Services. ISIN-koden är SE0000582603.

Aktien

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR ÅTERKÖP

Phoneras styrelse erhöll på årsstämman 2013 bemyn-

digande att för perioden intiII nästa årsstamma, vid ett 

eller flera tilltallen, besluta om och verkställa återköp 

och försäljning av egna aktier i Phonera AB på NASDAQ 

OMX Stockholm AB. Syftet med bemyndigandet var 

att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna 

anpassa Phoneras kapitalstruktur efter bolagets behov 

for att darigenom skapa ökat varde for aktieägarna.

AKTIEKAPITAL

Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, 

Small Cap. Aktiekapitalet per den 31 december 2013 

uppgår till 15 977 966 kronor och är fördelat på 7 988 

983 aktier. Kvotvärde per aktie är 2,00 kronor. Antalet 

aktieägare per 2013-12-31 uppgår till 2 291. Röstvärdet 

är 1 röst per aktie.

UTDELNING

I och med avyttringen av Phonera Telefoni och därmed 

en kraftigt stärkt kassa föreslår styrelsen till årsstäm-

man 2014 en utdelning om totalt 25,50 (0,64) kr per 

aktie varav 1 kr är ordinarie utdelning och 24,50 är 

extraordinär.
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KONCERNEN
tkr 2013 

Kvar-
varande 

verksamhet

2013 
Verksamhet 

under 
avveckling

2013 
Totalt

2012 
Kvar-

varande 
verksamhet

2012 
Verksamhet 

under 
avveckling

2012 
Totalt

2011 2010 2009

RESULTATPOSTER
Intäkter 129 866 265 114 394 980 134 113 263 731 397 844 392 292 335 440 308 989

TB1 70 389 137 863 208 252 70 634 140 887 211 521 219 757 188 451 137 993

Personal- och övr. kostnader -54 890 -92 707 -147 597 -61 100 -99 436 -160 536 -149 882 -119 799 -114 297

EBITDA 15 499 45 156 60 655 9 534 41 451 50 985 69 875 68 652 23 696

Avskrivningar -23 399 -1 609 -25 008 -14 534 -1 966 -16 500 -38 736 -15 701 -12 394

EBIT -7 900 43 547 35 647 -5 000 39 485 34 485 31 139 52 951 11 302

Finansnetto -13 940 -874 -14 814 -1 742 -502 -2 244 16 998 -2 602 -589

Inkomstskatt 5 124 -9 388 -4 264 588 -10 253 -9 665 2 043 -547 -

Årets resultat -16 716 33 285 16 569 -6 154 28 730 22 576 50 180 49 802 10 713

BALANSPOSTER*

Tillgångar

Goodwill 82 853 16 240 99 093 104 782 103 914 82 077 36 427

Immateriella tillgångar 5 913 16 5 929 7 917 9 210 26 380 6 920

Övriga långfristiga  
värdepappersinnehav

- - - - 180 180 -

Inventarier 148 712 3 073 151 785 155 083 75 733 57 052 52 003

Uppskjuten skattefordran 3 651 156 3 807 9 276 19 020 22 228 22 228

Depositioner - 190 190 2 190 2 190 2 320 2 100

Varulager - 569 569 364 249 65 289

Kundfordringar 12 288 25 696 37 984 54 996 34 038 27 078 31 451

Övriga kortfristiga fordringar 10 592 57 264 67 856 52 290 44 031 79 371 28 527

Likvida medel 7 034 35 7 069 7 371 17 134 29 951 14 394

Eget kapital och skulder

Eget kapital 166 072 - 166 072 153 835 156 257 126 730 85 877

Räntebärande skulder 87 538 27 270 114 808 142 686 45 710 72 353 26 533

Icke räntebärande skulder 45 243 48 159 93 402 97 748 103 732 127 619 81 929

Balansomslutning 298 853 - 374 282 394 269 305 699 326 702 194 339

* Balansposter för åren 2012 och tidigare samt Kassaflöde i sammandrag visar verksamheten totalt.

Femårsöversikt
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 KONCERNEN
tkr 2013 2012 2011 2010 2009

KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG*
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 44 184 37 973 68 699 67 156 21 900

Förändring av rörelsekapital -547 -35 408 10 201 -7 520 4 941

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 637 2 565 78 900 59 636 26 841

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -14 617 -58 729 -32 413 -13 742 -25 893

Förvärv av verksamheter - - -43 543 -15 287 -

Försäljning av kunder till AllTele - - - - 13 702

Återbetald deposition 2 000 - 130 -200 280

Netto upptagna lån/amortering av lån -26 326 71 383 4 742 -5 525 1 610

Utdelning till aktieägarna -4 997 -24 982 -20 020 -8 994 -8 602

Förvärv av aktier - - -623 - -

Årets kassaflöde -303 -9 763 -12 827 15 888 7 938

NYCKELTAL
Antal utestående aktier (st) 7 807 154 7 807 154 7 807 154 7 820 448 7 820 448

EBIT per aktie (kr) 4,57 4,42 3,99 6,77 1,45

Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie (kr) 5,59 0,33 10,11 7,63 3,43

Eget kapital per aktie (kr) 21,27 19,70 20,01 16,20 10,98

Utdelning per aktie (kr) 25,50** 0,64 3,20 2,56 1,15

Nettoskuld (tkr) 80 504 135 315 28 576 42 402 12 139

Soliditet (%) 44,4 39,0 51,1 38,8 44,2

Avkastning på eget kapital (%) 10,0 14,7 30,8 39,7 12,5

TB1 i % av omsättning 52,7 53,2 56,0 56,2 45,0

EBITDA i % av omsättning 15,4 12,8 17,8 20,5 7,7

Rörelsemarginal (%) 9,0 8,7 7,9 15,8 3,7

* Balansposter för åren 2012 och tidigare samt Kassaflöde i sammandrag visar verksamheten totalt.
** Styrelsens förslag.
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Styrelsen och verkställande direktören för Availo AB (publ.), tidigare Phonera AB (publ.), organisationsnummer 
556330-3055 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013.

Availo AB (publ.) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte  
i Stockholms kommun. Årsredovisningen för verksamhetsåret 
2013 är undertecknad av styrelsen och VD den 24 april 2014. De 
i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna för 
moderbolaget och koncernen ska fastställas på årsstämman  
i Availo AB (publ.) som hålls den 15 maj 2014.

Aktien och ägarförhållanden
Availo AB (publ.) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, 
sektor Technology, kortnamn AVAILO. Antalet aktieägare i bolaget 
uppgår per 31 december 2013 till 2 291 stycken. Huvudägarna 
Investment AB Klöverön, Alencia AB, Kongsvik Egendom AB samt 
Högberga Invest AB äger cirka 60 % av aktierna.

Det totala antalet aktier uppgår till 7 988 983 stycken varav 
bolaget har 181 829 aktier i eget förvar. Det finns endast ett 
aktieslag. Aktiekapitalet uppgår till 15 977 966 kr. En aktie ger rätt 
till en röst på årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor.

Verksamheten
Verksamheten har under året innefattat att leverera tjänster inom 
telefoni, internet och hosting till företag.

Verksamhetsåret 2013
Koncernen har under 2013 drivit verksamheten genom två tydliga 
affärer:

• Phonera Telefoni, med ett tydligt fokus mot små och 
medelstora företag.

• Availo, med ett fokus på hosting och olika typer av datakom-
munikation. 

2013 har varit ett år med fortsatt tjänsteutveckling och försäljnings-
arbete men ambitionen har varit större gällande omsättningstillväxt 
och resultat. Aktivitetsnivån har varit hög där arbetet med att minska 
koncernens beroende av fast telefoni har prioriterats. Intäkterna 

som kommer från antingen IP-baserade tjänster eller mobiltelefoni i 
Phonera Telefoni har fortsatt växa under 2013. I Availo har bolaget 
fortsatt ansträngningarna att fylla ledig kapacitet i datacentren  
efter ett investeringstungt 2012.

Affärsområde Availo 2013
Availo tillhandahåller tjänster inom hosting, accesser för internet 
och VPN samt grossisttjänster i eget internationellt IP-nät. Availo 
fokuserar främst på hosting åt de mest krävande kunderna som 
ställer krav på hög tillgänglighet, höga effekter per rack och tillgång 
till ett kraftfullt IP-nät. 

Nettoomsättningen för 2013 för Availo uppgår till 129,9 (134,1) 
mkr. Intäkterna kommer främst från verksamheten inom hosting via 
de nya datacentren i Sätra/Stockholm och Oslo. Rörelseresultatet för 
Availo uppgår för 2013 till 1,2 (6,1).

Affärsområde Phonera Telefoni 2013
Phoneras telefoni- och internettjänster riktas främst till små och 
medelstora företag. Phonera Telefoni har 56 000 (60 000) kunder 
vid utgången av året. Minskningen beror till stor del på minskat antal 
fasttelefonikunder.

Nettoomsättningen för Phonera Telefoni uppgår för 2013 till 
265,1 (263,7) mkr. Rörelseresultatet för Phonera Telefoni uppgår för 
2013 till 43,5 (39,5) mkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den 20 december meddelades att Availo AB (publ.) avyttrar 
Phonera Företag AB med dess dotterbolag (affärsområde ”Phonera 
Telefoni”) till Com Hem Holding AB för en köpeskilling om 315 mkr. 
Varumärket Phonera ingick i förvärvet och kommer att bestå tills 
vidare för att verka under Com Hems regi. Tillträde  planerades till 
den 31 mars 2014, vilket också har skett.

Förvaltningsberättelse

AVAILO  
NETWORKS AB

org.nr 556564-6196

PHONERA  
FÖRETAG AB

org.nr 556434-4397

FELICITAS  
MOBILE AB

org.nr 556496-1281

PHONERA  
KONSUMENT AB

org.nr 556523-1544

FELICITAS AB
org.nr 556654-0125

PHONERA  
TELEFONI AB

org.nr 556661-9689

AVAILO  
NETCAMP AB

org.nr 556520-4061

AVAILO 
HOLDING AS

org.nr 995571773

AVAILO AS 
org.nr 984671687

AVAILO AB (publ.)
org.nr 556330-3055

Phonera Företag AB med dotterbolag är avyttrat.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets  utgång

Extra bolagsstämma den 14 mars 2014
Med anledning av avyttringen av Phonera Företag AB med dotter-
bolag höll Availo AB (publ.) extra bolagsstämma den 14 mars 2014 
i Malmö.

Bolagsstämman beslutade att godkänna försäljningen av samtliga 
aktier i dotterbolaget Phonera Företag AB,  org. nr. 556434-4397, till 
Com Hem Holding AB. 

Bolagsstämman beslutade även om antagande av ny bolagsord-
ning vilket innebär att bolagets firma ändrats till Availo AB (publ.), 
att bolagets säte ändrats till Stockholms kommun, samt att bolagets 
verksamhetsföremål ändrats till följande: ”Bolaget har till föremål för 
sin verksamhet att självt eller genom dotterbolag bedriva försäljning 
och konsulttjänster inom datakommunikation avseende hård- och 
mjukvara, äga och förvalta fast och lös egendom inklusive aktier, 
samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.”

Förändringar i valberedningen
Steinar Torsvik, företrädare för Holder Fast AS, har i februari 2014 
ersatt Paul Rönnberg i valberedningen. Ny ordförande är Fredrik 
Olsson.

Jesper Otterbecks avgår ur Availos styrelse
Den 27 mars 2014 meddelades att Jesper Otterbeck av personliga 
skäl har begärt utträde ur styrelsen för Availo AB (publ.). Jesper 
Otterbeck har varit med i styrelsen för Availo sedan 2007.

Ny VD och ny finanschef
I samband med Com Hems tillträde den 31 mars lämnade Availos VD 
Robert Öjfelth och finanschef Susanne Oberlies sina tjänster i Availo 
AB (publ.) för att fortsätta driva telefoniverksamheten under Com 
Hems ägande. Styrelsen beslutade att utse Peter Ahldin till ny VD i 
Availo AB (publ.) samt Sara Kåberg till ny finanschef.

Legal struktur
Koncernen består av moderbolaget Availo AB (publ.), organisations-
nummer 556330-3055, med säte i Stockholm, samt dotterbolagen i 
organisationsschemat på föregående sida. 

Det helägda dotterbolaget Phonera Företag AB med tillhörande 
dotterbolag avyttrades den 20 december till Com Hem Holding AB 
med tillträde den 31 mars 2014 och redovisas i denna årsredovisning 
som verksamhet under avveckling.

I moderbolaget drivs ingen verksamhet förutom koncernledning. 
Verksamheten bedrivs i Availo Networks AB med dotterbolag. 

Utöver dessa bolag äger Availo AB (publ.) ett helägt dotterbolag 
i Hong Kong vid namn Viking Asia Limited, som är under avveckling, 
samt vilande dotterbolag enligt följande; Viking Telecom AB 
(556702-6942), Availo Managed Services AB (556351-1715), Triple 
Play Sverige AB (556696-2535) och Disciplin Inkasso AB (556353-
2695).

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamhet för 2013 
uppgår till 129,8 (134,1) mkr.

Nettoomsättningen för Availo uppgår till 129,9 (134,1) mkr. 
Nettoomsättningen för Phonera Telefoni uppgår för 2013 till 265,1 
(263,7) mkr.

Resultat
Koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamhet uppgår för 
2013 till -7,9 (-5,0) mkr.

Rörelseresultatet för Availo uppgår för 2013 till 1,2 (6,1) mkr. Rörelse-
resultatet för Phonera Telefoni uppgår för 2013 till 43,5 (39,5) mkr.

Koncerngemensamma kostnader har belastat resultatet för 
kvarvarande verksamhet med -9,1 (-11,1) mkr. 

Anläggningstillgångar
Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar 
uppgår per 31 december 2013 till 237,5 (267,8) mkr. 

I inventarier ingår finansiellt leasade inventarier till ett bokfört 
värde av 49,4 (44,2) mkr.

Övriga anläggningstillgångar utgörs av uppskjutna skatteford-
ringar på 3,7 (9,3) mkr samt lämnad deposition till Skanova och 
upplupen ränta på densamma - (2,2) mkr.

För anläggningstillgångar hänförliga till verksamhet under 
avveckling, se not 24.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgår per den 31 december 2013 till 7,1 (7,4) mkr.

Nettoupplåningen i den kvarvarande verksamheten uppgår per 
31 december 2013 till 80,4 (135,3) mkr. De räntebärande skulderna 
utgörs av leasingskuld på 40,5 (40,0) mkr, kortfristig factoringkredit 
på 5,1 (25,1) mkr, samt banklån på 41,9 (77,6) mkr.

För information om ställda säkerheter hänvisas till not 11. 
Koncernens egna kapital uppgår per den 31 december 2013 till 

166,1 (153,8) mkr.
Koncernens soliditet uppgår per den 31 december 2013 till 44,4 

(39,0) %.

Nettoupplåning

KONCERNEN

mkr 2013-12-31 2012-12-31

Räntebärande skulder

Leasingåtaganden  40,5     40,0    

Kortfristig factoringkredit 5,1  25,1    

Skulder till kreditinstitut 41,9  77,6    

Summa räntebärande skulder 87,5  142,7    

Likvida medel  7,1     7,4    

Nettoupplåning 80,4  135,3    

Forskning och utveckling
Availo bedriver ingen forskning och kostnaderna för produktutveck-
ling är inte av väsentlig betydelse för verksamheten.

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår för helåret till 
43,6 (2,5) mkr, varav förändring av rörelsekapital uppgår till -0,5 
(-35,4) mkr.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har 
påverkat kassaflödet med -14,6 (-58,7) mkr. 

I kassaflödet från finansieringsverksamheten för helåret 2013 
ingår lämnad utdelning om -5,0 (-25,0) mkr, återbetalning av 
deposition om 2 mkr samt nettoupplåning om -26,3 (71,4) mkr.
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Investeringar
Totalt har koncernen investerat 27,1 (94,2) mkr i materiella 
anläggningstillgångar under 2013. Huvudsakligen avser detta 
tilläggsinvesteringar i infrastruktur för datahallar och nät.

Medarbetare
Antal anställda i koncernen uppgår per den 31 december 2013 till 
128 (122), varav 21 (20) deltidsanställda.

Genomsnittligt antal anställda under året var 117 (115). 

Moderbolaget
Moderbolaget har främst koncerngemensamma funktioner och all 
fakturering sker normalt till dotterbolag.

Moderbolagets nettoomsättning uppgår för helåret 2013 till 15,0 
(15,1) mkr. Resultat före skatt uppgår för samma period till 190,1 
(18,0) mkr. Resultatet har påverkats positivt med erhållen utdelning 
från Phonera Företag AB med totalt 187 (12,2) mkr. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal risk- och osäkerhetsfaktorer kan komma att påverka 
verksamheten i Availo. Nedan anges ett sammanfattande urval av de 
mest väsentliga faktorer som kan få betydelse för bolagets framtida 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Verksamhets- och branschrelaterade risker
Marknaden Availo verkar på är under förändring. Ändrade mark-
nadsförutsättningar kan komma att påverka hög exponering inom 
enstaka affärsområde eller tjänst samt lagda expansionsplaner.

En långsiktig försvagning av marknaden kan komma att påverka 
den tillgängliga marknaden negativt. Även om styrelsen bedömer 
att ökade marknadsandelar och nya tjänster mer än väl balanserar 
denna marknadsrisk kan detta inte tas för givet. Konkurrenters 
agerande kan komma att påverka prisbild och churn.

Det finns också risk för missbedömningar vid lansering av nya 
tjänster och erbjudanden som gör att uppsatta mål inte nås eller 
tar längre tid att uppnå än ursprungliga bedömningar. Availo växer 
organiskt, primärt genom att nya kunder tillkommer, men även 
genom att nya tjänster adderas.

Kostnaden för tillväxt tas direkt i resultaträkningen och denna 
kostnad kan snabbt minskas om ett sådant behov av någon 
anledning skulle uppstå. Det finns en relation mellan tillväxt och 
resultat. Lägre tillväxt skulle därmed tillfälligt kunna öka Availos 
resultatnivå. Det är styrelsens bedömning att Availo har tillräckligt 
rörelsekapital för sin framtida organiska utveckling. Det finns dock 
ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå.

Regulatorisk osäkerhet
Den svenska telekombranschen har under många år levt under 
regulatorisk osäkerhet då kostnadsnivåer för samtrafik varit oklara. 
Osäkerheten är en följd av flera faktorer, men kan förenklat samman-
fattas med att Post- och Telestyrelsens (PTS) beslut regelmässigt har 
överklagats av flera aktörer på marknaden och att beslutsprocesser-
na i rättssystemet varit mycket långdragna.

Den 23 juni 2011 beslöt kammarrätten att ogiltigförklara 
beslut som PTS under de senaste åren fattat gällande samtrafik. 
Kammarrättens domar innebär att den kostnadsorienterade 
prissättning som PTS beslutat avseende TeliaSoneras fasta samtrafik 
från den 24 april 2008 respektive 1 januari 2009 till den 1 mars 2010, 
samt Tele2:s samtalsterminering i mobilnät från 1 juli 2009 till den 1 
mars 2010 inte gäller. Ingen annan operatör överklagade PTS beslut. 

Kammarrätten undanröjde PTS beslut på formella grunder. En 
avgörande faktor bakom kammarrättens domar var ett formellt 
fel där PTS i en fotnot hänvisade till fel version av modell för 
kostnadsberäkningar. PTS har åtgärdat felet i nya föreskrifter som 

gäller från 1 mars 2010. De av PTS beslutade prisnivåerna har prövats 
och godtagits av domstolen i första instans men inte prövats i sak av 
kammarrätten.  

Det är idag osäkert vilken nivå som gäller för samtrafik för 
perioden april 2008 fram till mars 2010. Det kan dröja länge innan 
nivåerna för dessa år slutligen fastställs genom antingen domstols-
processer, skiljeförfaranden eller tvistlösningar. 

För Availo innebär detta en risk att kostnaden för teletrafik ökar 
retroaktivt för perioden och belastar resultatet med en engångs-
kostnad. Risken togs ursprungligen av Phonera Företag AB, men i 
samband med avyttringen övertogs risken av Availo AB (publ.).

Tidigare har risken uppskattats till ca 14 mkr, men i samband med  
Phonera Företag AB:s uppgörelse med TDC i det tredje kvartalet 
2012 bedöms den regulatoriska risken framåt reduceras med ca 50 %.

I december 2013 kom PTS med ett första beslut angående två på-
gående tvistlösningar med anledning av de s.k. fotnotsmålen. Detta 
första beslut gällde nivåer för samtrafikavgiften för fast telefoni. 
Beslutet gjorde gällande att samtrafikavgifterna är på mycket lägre 
nivåer som helhet än i de tidigare kraven från TeliaSonera. Availos 
bedömning är att detta sänker den kvarvarande risken väsentligt. 
Beslutet kan dock bli föremål för överklagande och innan det finns 
ett lagakraftvunnet beslut kvarstår bedömningen gällande 50 % av 
den ursprungliga risken på 14 mkr.

Bolagsstyrningsrapport
Som noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB omfattas Availo AB 
(publ.)  av kravet att följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Availo AB (publ.) är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. 
Availos aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm 
(»Börsen«). Availo arbetar aktivt med bolagsstyrningsfrågor i syfte 
att uppnå en god kvalitet i styrning och rapportering. Detta för att 
skapa den tydlighet, öppenhet och transparens som är önskvärt för 
ett bolag av Availos storlek.

I detta avsnitt beskrivs Availos bolagsstyrning, ledning och 
förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen.

Bolagsstyrningsstruktur
Bolagsstyrningen skapar goda förutsättningar för att utöva en aktiv 
och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans 
mellan ägare, styrelse och verkställande ledning. Till grund för 
styrningen i koncernen ligger bland annat aktiebolagslagen, Börsens 
regelverk för emittenter och god sed  på aktiemarknaden inklusive 
Svensk kod för bolagsstyrning.

Utöver detta utgör Availos BOLAGSORDNING ett centralt 
dokument som bland annat fastställer bolagets firma, säte, 
verksamhetsinriktning och gränserna för bolagets aktiekapital. 
Availos bolagsordning finns under rubriken Bolagsstyrning på 
hemsidan, ir.availo.se

BOLAGSSTÄMMAN är det högsta beslutande organet i Availo. De 
aktieägare som närvarar på bolagsstämman utser styrelse, valbered-
ning och revisor samt fattar bland annat beslut om vinstdisposition, 
ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapitalet. Varje 
aktie medför en röst på bolagsstämman.

VALBEREDNINGEN är bolagsstämmans organ för beredning av 
stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra 
underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

STYRELSEN har det övergripande ansvaret för den interna 
kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar 
och koncernens tillgångar samt att garantera att den ekonomiska 
information som Availo avger är tillförlitlig. Utöver tillämpliga lagar, 
övriga regelverk och rekommendationer, styrs styrelsearbetet av 
styrelsens arbetsordning vilken fastställs en gång per år. 
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REVISORERNA utses av ägarna på årsstämman. Revisorerna 
granskar Availos årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper 
samt styrelsens och VD:s förvaltning. 

VD tillsätts av styrelsen med uppgiften att svara för den löpande 
förvaltningen av Availo enligt styrelsens anvisningar. VD:s arbetsupp-
gifter tydliggörs i den arbetsinstruktion som fastställs av styrelsen. 

Verksamheten i Availo har under 2013 drivits i två affärsområden; 
Phonera telefoni och Availo. Från april 2014 drivs verksamheten i ett 
affärsområde; Availo.

Avvikelser mot Svensk kod för bolagsstyrning
Valberedningens sammansättning avviker från Svensk Kod för 
Bolagsstyrning i fråga om att båda de styrelseledamöter som ingår 
i valberedningen är beroende i förhållande till Bolagets större 
aktie ägare. Bolagets större aktieägare, som föreslagit ledamöter till 
valberedningen, anser att avvikelsen är motiverad av att valbered-
ningen genom de i valberedningen ingående ledamöterna besitter 
adekvat kompetens och erfarenhet inom områdena »styrelsearbete« 
och »utvärdering och rekrytering av ledamöter« samt relevant 
kunskap om Availo, vilket gagnar Bolaget och samtliga aktieägare.

Årsstämma
Availos årsstämma hålls normalt i maj varje år i någon av kommu-
nerna Göteborg, Malmö eller Stockholm. På stämman väljs styrelse 
i Availo och även revisor. På årsstämman beslutas bland annat om 
eventuell utdelning för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämma 2014
Availo AB (publ.) håller årsstämma torsdagen den 15 maj i bolagets 
lokaler på Hammarby Fabriksväg 25 i Stockholm. Kallelse med 
förslag till dagordning till stämman är publicerad på hemsidan samt i 
Post- och Inrikes Tidningar.

Årsstämma 15 maj 2013
Availo AB (publ.) höll årsstämma onsdagen den 15 maj 2013. Nedan 
följer en sammanfattning av de beslut som fattades av Availos 
årsstämma, vilka alla överensstämmer med de huvudsakliga förslag 
till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som 
hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Följande beslut fattades på årsstämman:
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Årsstämman fastställde utdelning till 0,64 (3,20) kr per aktie med 

avstämningsdag den 7 oktober 2013.
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades 

ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2012.
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter minskas med 

en ledamot, d.v.s. att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, 
utan suppleanter.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter 
Ahldin, Sven Berg, Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck och Henric 
Wiklund. Henric Wiklund valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman utsåg det registrerade revisionsbolaget Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget.

Årsstämman beslutade att styrelsen arvoderas med 
752 000 kronor att fördelas inom styrelsen enligt följande: 
400 000 kronor till ordförande Henric Wiklund samt 88 000 

kronor till var och en av Peter Ahldin, Sven Berg, Kenneth Gustafsson 
och Jesper Otterbeck.

Årsstämman beslutade att arvodet till revisorerna ska utgå enligt 
av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman fastställde instruktioner för valberedningen i 
enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Henric 
Wiklund som representant för Investment AB Klöverön, Paul 
Rönnberg som representant för Högberga Invest AB, Peter Ahldin 
som representant för Alencia AB och Fredrik Olsson som represen-
tant för Kongsvik Egendom AB. 

Beslut om bemyndigande till nyemission
Årsstämman 2013 beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller 
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission 
av upp till 798 898 aktier mot kontant betalning och/eller genom 
apport och/eller kvittning av fordran. Det beslutades att tecknings-
kursen, vid utnyttjandet av bemyndigandet, ska  bestämmas till en 
kurs som, med hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att 
emissionen ska kunna genomföras, sätts så nära den vid emissionen 
aktuella noterade kursen för bolagets aktie som möjligt. Skälet till 
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emis-
sionerna ska kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare 
och/eller nuvarande aktieägare och/eller att nyemitterade aktier ska 
kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i 
bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå 
en bättre aktieägarstruktur. 

Beslut om återköp och försäljning av aktier
Årsstämman 2013 bemyndigade vidare styrelsen att för perioden 
intill årsstämman 2014, vid ett eller flera tillfällen, besluta om 
och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i bolaget på 
Börsen. Enligt bemyndigandet får ett förvärv inte omfatta fler aktier 
än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, 
uppgår till högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Försäljning får 
maximalt omfatta samtliga de aktier som bolaget från tid till annan 
innehar, dvs. maximalt 10 % av samtliga aktier i bolaget. Återköp 
och försäljning ska ske i enlighet med bestämmelserna i bolagets 
noteringsavtal med Börsen. 

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att 
fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur efter bolagets 
behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

Styrelsen
Mellan bolagsstämmorna utgör styrelsen det högsta beslutande 
organet inom Availo och dess uppgifter regleras av bolagsordningen 
och aktiebolagslagen. Därutöver styrs styrelsearbetet av den 
arbetsordning som styrelsen varje år i samband med det konstitue-
rande styrelsemötet själv antar. 

Den nuvarande styrelsen valdes på årsstämma den 15 maj 2013. 
Availo genomför under ett verksamhetsår vanligtvis sju ordinarie 
styrelsemöten samt ett konstituerande styrelsemöte. Extra styrel-
semöten hålls vid behov. Styrelsen består av fem (5) stämmovalda 
ordinarie ledamöter, utan suppleanter. I styrelsen ingår inga kvinnor.

Styrelsen har under året genomfört 12 (10) protokollförda möten. 
Vid dessa möten har avhandlats strategiska och verksamhetsmässiga 
frågor, se specifikation nedan.

Styrelseordföranden följer nära bolagets utveckling och ansvarar 
för att övriga ledamöter får den information som krävs för att 
styrelsearbetet ska vara effektivt och ändamålsenligt. 

VD rapporterar till styrelsen om det operativa arbetet i koncernen 
samt ser till att styrelsen får ett sakligt och relevant informations-
underlag för beslutsfattande.  Under året har även tjänstemän inom 
koncernen deltagit i styrelsens sammanträden som föredragande.
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AKTIEÄGARNA 

VALBEREDNINGEN ÅRSSTÄMMAN
FÖRSLAG

STYRELSE, ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSUTSKOTT

VAL

VD OCH BOLAGSLEDNING

MÅL OCH STRATEGIER RAPPORTER OCH KONTROLL

VAL

INFORMATION

REVISOR
Ansvarar för kontroll av hela  

verksamheten. Rapporterar till  
styrelsen och aktieägarna.INFORMATION

EXTERNA STYRINSTRUMENT
Aktiebolagslag, årsredovisningslag, andra  
relevanta lagar, regelverk för emittenter  

samt Svensk kod för bolagsstyrning.

INTERNA STYRINSTRUMENT
Affärsidé och mål, bolagsordning, styrelsens  
arbetsordning, VD-instruktioner, strategier,  

policys, uppförandekod och kärnvärden.

Styrelsens möten 2013
Styrelsens möten har under 2013 i huvudsak avhandlat följande 
ämnen: 

Februari Bokslutskommuniké för 2012. Beslut om förslag till utdelning. 
Avrapportering från revisorn gällande granskning av årsbokslut och 
intern kontroll. Revisionskommitté. Årsstämma. Ersättningskommitté. 
VD-rapport. Förvärvsmöjlighet.

April Godkännande av årsredovisning 2012. Fastställelse av kallelse till 
årsstämma. Organisationsförändringar. Potentiella förvärv.

Maj Delårsrapport januari-mars. VD-rapport. 
Konstituerande styrelsemöte efter årsstämma. 

Juni VD-rapport. Försäljningsintäkter Availo. Bud på Phonera Telefoni. 
Visning av Datacenter Oslo. 

Augusti Halvårsrapport januari-juni. Avyttring av Phonera Telefoni. 
VD-rapport.

September Extra styrelsemöte. Avyttring av Phonera Telefoni.

Oktober Strategimöte. Strategi för 2014-2015.

November Delårsrapport januari-oktober. VD-rapport. Avyttring av Phonera 
Telefoni.

December Budget och prognos. Förberedelser inför årsbokslut. Investeringar. 
VD-rapport. Avyttring av Phonera Telefoni.

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande 
styrelsesammanträdet och revideras därutöver vid behov.

En utvärdering av styrelsens arbete äger rum årligen. För 2013 
har ordföranden tillsett att styrelsens arbete har utvärderats och att 
valberedningens ordförande, Fredrik Olsson, har informerats om 
resultatet av utvärderingen inför valberedningens nomineringsarbete 
till årsstämman 2014. 

Availo styrelse
Henric Wiklund (ordförande)
Göteborg, född 1970.
MBA Thunderbird University, Phoenix, Arizona.
Styrelseledamot sedan 2011.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Lidan Marine AB.
Nuvarande huvudsysselsättning: Bedriver investeringsverksamhet.
Aktieinnehav: 2 265 663 via Investment AB Klöverön.
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets 
större aktieägare.
 

Kenneth Gustafsson
Malmö, född 1951.
Styrelseledamot sedan 2007.
Övriga styrelseuppdrag: Inga övriga styrelseuppdrag.
Tidigare befattningar: Senior Sales Director Oracle Svenska AB, VD 
Hotsip AB 2002-2006. Tele2 1993-2001 m.fl.
Aktieinnehav: 0 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets 
större aktieägare.
 
Peter Ahldin
Stockholm, född 1975
High School, International School of Brussels.
Styrelseledamot sedan 2008.
Övriga styrelseuppdrag: Insplanet AB, Danckwardt-Lillieström & 
Germer Fonder AB, AlenciaAB.
Tidigare styrelseuppdrag: Bl.a. Trade Doubler AB och Remium AB.
Nuvarande huvudsysselsättning: VD för Availo AB.
Aktieinnehav: 927 685 aktier via bolag.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt beroende 
i förhållande till bolagets större aktieägare.
 
Sven Berg
Stockholm, född 1957.
Ekonomistudier vid Uppsala Universitet.
Styrelseledamot sedan 2011.
Övriga styrelseuppdrag: Vingcar Holding AB,  
Bilia Group i Stockholm AB.
Nuvarande huvudsysselsättning: VD Målhammar Gård AB.
Tidigare befattningar: Huvudägare och VD för Bilcentralen i 
Stockholm AB, VD och delägare i Unlimited Travel Group, VD för 
Cap Gemini i Sverige, VD och Partner Ernst & Young Management 
Consulting, flertal ledande befattningar i Skandia-koncernen.
Aktieinnehav: 0 aktier. Delägare i Högberga Invest som i sin tur äger 
ca 10 % av kapital och Röster i Availo.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt beroende 
i förhållande till bolagets större aktieägare.
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Styrelsemedlemmar 2013

Medlem  Valår Oberoende Möten Aktieinnehav

Henric Wiklund, ordf. 2011 Nej** 11/12 2 265 663

Jesper Otterbeck 2007 Ja 10/12 0

Kenneth Gustafsson 2007 Ja 11/12 0

Peter Ahldin 2008 Nej * 11/12  927 685

Sven Berg 2011 Ja 11/12 0

Paul Moonga*** 2012 Ja 1/3 2 813

Aktieinnehav är per 2013-12-31
* Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
** Ej oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledning samt större aktieägare i bolaget enligt 
Svensk kod för bolagsstyrning.
***Lämnade styrelsen vid årsstämman 2013 och hade därmed bara möjlighet att närvara vid tre 
(3) möten.

Mer information om styrelseledamöterna finns under avsnittet 
»Styrelse«, sidan 17.

Valberedning
Årsstämman väljer en representant vardera från de röstmässigt 
fyra största aktieägarna i Bolaget som uttalat sin vilja att genom 
representant delta i valberedningen, till ledamöter i valberedningen. 
Därutöver kan årsstämman utse Bolagets styrelseordförande till 
ledamot i valberedningen.

Vid bedömningen av vilka ägare som är röstmässigt starkast 
ska Euroclear Sweden AB:s uppgifter om ägarförhållandena per 
avstämningsdagen för årsstämman, eller annan tillförlitlig och/eller 
senare information som tillhandahålls, läggas till grund. Förändringar 
i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de 
skett.

Årsstämman 2013 beslutade att valberedningen ska bestå av 
Henric Wiklund som respresentant för Investment AB Klöverön, Paul 
Rönnberg som representant för Högberga Invest AB/Alencia AB/
Kongsvik Egendom AB, Peter Ahldin som representant för Alencia 
AB och Fredrik Olsson som representant för Alencia AB/Kongsvik 
Egendom AB. 

Steinar Torsvik, representant för Holder Fast AS, har i februari 
2014 ersatt Paul Rönnberg i valberedningen. Ny ordförande är 
Fredrik Olsson.

Valberedningens medlemmar representerar cirka 60 % (per 
2013-12-31) av rösterna i Availo. 

Under året har valberedningen genomfört 3 (4) protokollförda 
möten och telefonkonferenser avseende utvärdering och förslag 
inför årsstämman 2014.

Inför årsstämman i maj 2014 lämnar valberedningen med 
kallelsen till årsstämman förslag om ordförande vid stämman, 
antalet styrelseledamöter, styrelseordförande, val av ledamöter samt 
revisorer, val av valberedningens ledamöter samt förfarande för att 
vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess 
arbete är slutfört, instruktioner för valberedningen. Valberedningen 
lämnar även förslag till arvodering för arbete i styrelsen samt arvode 
till revisorn. 

För arbete i valberedningen har ingen särskild ersättning utgått 
från bolaget till ledamöterna i valberedningen.

Aktien
Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. 
Aktiekapitalet per 31 december 2013 uppgår till 15 977 966 kronor 
och är fördelat på 7 988 983 aktier. Kvotvärdet per aktie är 2,00 
kronor.

Återköp av aktier
Availos styrelse erhöll på ordinarie bolagsstämma i maj 2013  
bemyndigande att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller 
flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av 
egna aktier i Availo AB (publ.) på NASDAQ OMX Stockholm. 

Under 2013 har bolaget ej återköpt några aktier. Bolaget innehar 
181 829 egna aktier per 2013-12-31 vilket motsvarar 2,28 % av det 
totala antalet aktier i bolaget.

Största aktieägarna

2013-12-31 Antal aktier Innehav (%) Röster (%)

Investment AB Klöverön 2 265 663 28,36    29,02    

Alencia AB 927 685 11,61    11,88    

Kongsvik Egendom AB 852 250 10,67    10,92    

Högberga Invest AB 800 000 10,01    10,25    

I tabellen ovan redovisas samtliga direkta eller indirekta aktieinnehav 
i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet.

Ledning
Koncernen hade under räkenskapsåret, förutom VD, fyra (4) 
ledande befattningshavare, två (2) kvinnor och två (2) män. Dessa 
är fördelade på finanschef i moderbolaget, ekonomichef i Availo 
Networks AB, VD i Availo AS och VD i Availo Networks AB. Under 
året har det tillsatts en ny VD i Availo AS och därmed har bolaget 
under året haft två personer på denna tjänst.

Information om VD Peter Ahldins utbildning, arbetslivserfarenhet 
samt övriga uppdrag finns presenterat på föregående sida (17).

Ersättningar
Årsstämman beslutar om styrelsens ersättning och antar riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare. Några avgångsvederlag 
förekommer inte inom Availo.

Ersättning till styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt 
årsstämmans beslut om 752 tkr, vilket avser perioden maj 2013-april 
2014, fördelat på 400 tkr till ordförande och 88 tkr till var och en av 
Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck, Peter Ahldin och Sven Berg. 

Något avtal om pensioner eller annan ersättning föreligger inte 
för styrelseordförande och ledamöter. Separat avtal finns gällande 
arbetande styrelseordförande Henric Wiklund avseende perioden 
januari - maj 2013,  där förmåner och pensionsavsättningar har 
avtalats. Ingen bonus finns för arbetande styrelseordförande under 
2013. 
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Ersättningskommitté
Ersättningsfrågor för ledande befattningshavare hanteras av en 
ersättningskommitté. Ersättningskommittén bestod 2013 av Henric 
Wiklund (styrelsens ordförande), Sven Berg (styrelseledamot) och  
Peter Ahldin (styrelseledamot).

Ersättningskommitten upprättar årligen ett förslag till riktlinjer 
för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande 
direktören och övriga i Availos ledning.

Samtliga ledamöter i Ersättningskommittén har deltagit vid 
samtliga sammanträden. 

Ersättningskommittén  har ingen beslutanderätt utan lämnar 
förslag till riktlinjer som styrelsen beslutar.

Ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare
VD har under räkenskapsåret uppburit fast lön, bonus, pensions-
förmån och förmånsbil. Härutöver uppbär VD inga arvoden eller 
ersättningar. Pensionsförmån motsvarar 25 % av lönen. Bonusen kan 
högst uppgå till 50 % av den fasta lönen. 

För VD gäller uppsägningstid om 24 mån vid bolagets uppsäg-
ning och tolv månader vid VDs uppsägning, inget avgångsvederlag 
är avtalat. VD har rätt att gå i pension vid 65 års ålder. Pensionen är 
avgiftsbestämd och får tas ut från 65 års ålder.

Under räkenskapsåret har till ledande befattningshavare 
utbetalats lön, bonus och förmåner motsvarande 7 042 tkr varav 
rörliga delar har utbetalats med 287 tkr och övriga förmåner har 
tillgodogjorts med 373 tkr. Avgiftsbestämda pensionspremier har 
kostnadsförts under året om 896 tkr. Ledande befattningshavare 
har rätt att gå i pension vid 65 års ålder då pensionen ska utgå. För 
koncernens ledande befattningshavare gäller ömsesidig uppsäg-
ningstid om sex till tolv månader, inget avgångsvederlag är avtalat.

Övriga ledande befattningshavare har bonusavtal som upprättats 
i linje med Availos ersättningspolicy, vilket innebär att de speglar 
verksamhetens huvudinriktning för att förstärka möjligheten att 
Availo når uppsatta mål och att bonus utgår med en nivå motsvaran-
de tre till sex månadslöner på årsbasis.

Revisorer
Revisionsbyrå vald vid årsstämma 15 maj 2013 är Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB. Ansvarig revisor är Lars Nilsson. 

Revisionsbyrån är vald för tiden intill nästa årsstämma. Vid 
årsstämman 2013 beslöts att arvode till revisorerna skulle utgå enligt 
av Bolaget godkänd räkning. 

I anslutning till att förslaget till bokslutskommuniké för 2013 togs 
fram avrapporterade Lars Nilsson årets revisionsarbete till styrelsens 
ordförande.

Revisionskommitté
Availos revisionskommitté har under året bestått av hela styrelsen. 
Revisionskommitténs arbete har, utöver vad som föreskrivs i lag och 
Svensk kod för bolagsstyrning, bestått i att fastställa rutiner för fortsatt 
utveckling av arbetet med den interna kontrollen under 2013. 

Revisionskommitténs frågor har under året behandlats på de 
ordinarie styrelsemötena, för närvaro av ledamöterna se tabell på 
sidan 18. 

Revisionskommittén  har ingen beslutanderätt utan lämnar 
förslag till riktlinjer som styrelsen tar beslutar.

Intern kontroll
Styrelsen ansvarar för Availos interna kontroll, vars övergripande 
syfte är att skydda bolagets tillgångar och därigenom ägarnas 
investering. Styrelsen har valt att integrera rapporten om den interna 
kontrollen i bolagsstyrningsrapporten och enbart beskriva hur den 
är organiserad utan att lämna ett uttalande om hur väl den har 
fungerat och utan revisorsgranskning. 

I syfte att säkerställa bästa möjliga styrning, utvärdering och 
uppföljning avseende den interna kontrollen använder Availo 
ramverket COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission). COSO underlättar vid kommunikation 
internt och externt och används i tillämpliga delar, inte minst för 
att möjliggöra slutsatser om ändamålsenlighet, effektivitet och 
funktionalitet. Beslut om tillvägagångssätt och åtgärder i Availo  
är och förblir dock en fråga för styrelsen och bolagsledningen.

COSO beskriver den interna kontrollen som uppdelad på fem 
komponenter – Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter, 
Information och kommunikation samt Uppföljning.

Utifrån COSO identifieras utvecklingsområden, vilka prioriteras 
i det löpande arbetet med intern kontroll. Under 2013 har fortsatt 
fokus legat på uppdatering, genomgång och implementering av för 
koncernen gemensamma ekonomisystem samt rapportverktyg.

1. Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för bolagets interna kontroll. 
Kontrollmiljön innefattar den kultur som styrelse och bolagsledning 
kommunicerar och verkar utifrån. Den omfattar i huvudsak integritet 
och etiska värderingar, kompetens, ledningsfilosofi och stil, 
organisationsstruktur, ansvar och befogenheter, personalpolicies och 
rutiner samt skapar disciplin och struktur för övriga komponenter. 
En del av kontrollmiljön är »Arbetsordning för styrelsen« samt 
»Arbetsinstruktion för VD«.

En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter 
och ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika 
nivåer i organisationen samt att styrande dokument i form av interna 
policies, riktlinjer, manualer och koder omfattar alla identifierade 
väsentliga områden och att dessa ger erforderlig vägledning till olika 
befattningshavare inom Availo.

Som ett led i att stärka den interna kontrollen har Availo valt att 
samla styrdokumenten i en ekonomihandbok. Ekonomihandboken 
ger en överskådlig bild av befintliga policies, regelverk och rutiner.

2. Riskbedömning
En strukturerad riskbedömning möjliggör identifiering av de 
väsentliga riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen samt identifiering av var dessa risker 
finns på såväl bolags-, affärsenhets-, funktions- som på processnivå. 
Vid riskbedömningen tas särskild hänsyn till risken för oegentligheter 
och otillbörligt gynnande av annan part på bolagets bekostnad samt 
risk för förlust eller förskingring av tillgångar. Riskbedömningen 
resulterar i kontrollmål som stödjer att de grundläggande kraven på 
de finansiella rapporterna uppfylls, s.k. räkenskapspåståenden. 

Exempel på sådana ges nedan.
• Existens: en tillgång eller skuld existerar vid ett givet datum.
• Inträffande: en affärstransaktion eller händelse har ägt rum 

under perioden och hänför sig till bolaget.
• Fullständighet: det finns inga tillgångar, skulder, affärstransak-

tioner som inte är bokförda eller poster för vilka erforderliga 
upplysningar saknas.

• Värdering: en tillgång eller skuld är bokförd och värderad 
enligt god redovisningssed samt tillämpliga lagar och 
förordningar.

• Mätning: affärstransaktioner är bokförda till rätt belopp och 
en intäkt eller kostnad är hänförd till rätt period.

• Rättigheter och förpliktelser: en tillgång eller skuld hänför sig 
till bolaget vid ett givet datum.

• Presentation och upplysning: en post är klassificerad och 
beskriven enligt god redovisningssed, tillämpliga lagar och 
förordningar, samt krav på noterade bolag. 
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Verksamheten arbetar utifrån kontrollmålen för att hantera 
riskerna inom de ramar styrelsen och bolagsledningen fastställt. 
Riskbedömningen uppdateras löpande för att omfatta förändringar 
som väsentligen påverkar den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen.

3. Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter som lever upp till de fastställda kontrollmålen 
utformas för att hantera väsentliga risker avseende den finansiella 
rapporteringen, inklusive väsentliga redovisningsprinciper som 
identifierats under riskbedömningen. Ändamålsenliga kontrollakti-
viteter utformas och dokumenteras på såväl bolags-, affärsenhets-, 
funktions- som på processnivå och inkluderar både övergripande och 
mer detaljerade kontroller som syftar till att förebygga, upptäcka 
och korrigera fel och avvikelser. Vid utformning av kontrollaktivi-
teterna säkerställs att de utförs på rätt sätt och i rätt tid. Generella 
IT-kontroller är ändamålsenligt utformade för de system som stödjer 
de processer som påverkar intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen. För verksamhet som utförs för bolagets räkning av 
tredje part har ändamålsenliga kontroll aktiviteter utformats. 

Områden som omfattas av kontrollaktiviteter är exempelvis:
• Behörigt godkännande av affärstransaktioner.
• Affärssystem som påverkar den finansiella rapporteringen 

inklusive verifikationshantering.
• Redovisningsprocessen inklusive bokslut och eventuell 
• koncernredovisning och dess överensstämmelse med 

tillämpliga regelverk i form av god redovisningssed, tillämpliga 
lagar och förordningar samt krav på noterade bolag.

• Väsentliga och ovanliga eller komplicerade affärstransaktioner 
samt affärstransaktioner eller värderingar av tillgångar eller 
skulder som inrymmer väsentliga element av bedömning.

• Balansposter, som kundfordringar och leverantörsskulder samt 
likvida medel, stäms av månadsvis.

4. Information och kommunikation
Availos informations- och kommunikationsvägar, till den del de 
omfattar intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, 
är ändamålsenliga och kända samt möjliggör rapportering och 
återkoppling från verksamheten till styrelse och bolagsledning. 
Interna policies, riktlinjer, manualer och koder är kommunicerade till 
rätt personer i verksamheten och såväl innebörden som konsekven-
ser vid avsteg förstås.

5. Uppföljning
En ändamålsenlig process finns för löpande uppföljning och årlig 
utvärdering av efterlevnaden av interna policies, riktlinjer, manualer 
och koder samt av ändamålsenlighet och funktionalitet i etablerade 
kontrollaktiviteter. En särskild process finns för uppföljning av att 
rapporterade brister åtgärdas.

Erforderlig information finns som underlag för den årliga utvär-
deringen av hur väl den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen fungerat under det senaste räkenskapsåret.

Intern revision
Bolaget har under 2013 haft en enkel operativ struktur med 
två separata affärsområden/dotterbolagskoncerner med skilda 
förutsättningar för intern kontroll. Av Bolaget utarbetade styr-  
och internkontrollsystem följs, vad gäller efterlevnad, regelbundet 
upp av VD och finanschef på moderbolagsnivå. Dotterbolagens 
ekonomichefer genomför dessutom löpande analyser av bolagens 
rapportering och ekonomiska utfall i syfte att säkerställa utveckling-

en. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående valt att inte  
ha en särskild intern revision. 

Framtidsutsikter
Availos kärnverksamhet förväntas fortsatt ha förutsättningar för en 
god utveckling under 2014. Bolaget har en renodlad verksamhet, en 
sund kostnadsstruktur och positiva kassaflöden från rörelsen. 

Planen för fortsatt tillväxt fortgår med tydligt sälj- och 
produktfokus. Kassaflödena förväntas påverkas positivt i och med 
att relationen mellan EBITDA och nettoskulden successivt förbättras. 
Tillväxt förväntas främst från produktområdet hosting. Med två 
nya datacenter kommer Availo att satsa allt mer på marknad och 
försäljning. Detta kommer initialt att belasta resultatet. Från och med 
färdigställande av datacenter aktiveras avskrivningarna och samtidigt 
förväntas intäkterna öka successivt.

Vinstdisposition
Availos styrelse har som mål att långsiktigt lämna en utdelning till 
sina aktieägare motsvarande 50 % av resultatet efter skatt, givet att 
styrelsens mål om en soliditet som långsiktigt överstiger 30 % infrias. 
Styrelsen kommer vid varje givet tillfälle att göra en bedömning 
av om det finns alternativ kapitalanvändning, såsom organiska 
tillväxtsatsningar eller förvärv som förväntas skapa bättre värde för 
aktieägarna än kontantutdelning.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Förslag till vinstdisposition, kr

Balanserat resultat -141 468 692

Överkursfond 154 713 055

Årets resultat 186 137 843

Summa 199 382 206

Styrelsen föreslår årsstämman att vinstmedlen disponeras enligt 
följande: Till aktieägarna utdelas 25,50 (0,64) kronor per utdelnings-
berättigad aktie för verksamhetsåret 2013, varav 1 kr utgör ordinarie 
utdelning och 24,50 kr utgör extra utdelning.

Att utdelas, kr 199 082 427

Att balanseras i ny räkning, kr 299 779

Summa 199 382 206

Förslag till avstämningsdag
Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 20 maj 2014. Om 
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning 
komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg 
fredagen den 23 maj 2014.

Till förslaget fogas styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § 
aktiebolagslagen (2005:551):

Yttrande enligt 18 kap. 4 § Aktiebolagslagen (2005:551)
Enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen ska styrelsen avge ett yttrande 
avseende sitt förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår att 25,50 kronor per utdelningsberättigad aktie 
delas ut till aktieägarna, varav 1 kr utgör ordinarie utdelning och 
24,50 kr utgör extra utdelning. Styrelsen finner att full täckning finns 
för Bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. 

Grunderna för styrelsens förslag är i korthet följande:
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Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen 
och avgiven årsredovisning. Den verksamhet som bedrivs i Bolaget 
och övriga bolag i koncernen medför inte risker utöver vad som 
i allmänhet är förenat med bedrivande av näringsverksamhet av 
denna art respektive vad som förekommer eller kan antas förekom-
ma i branschen. 

Av årsredovisningen framgår även vilka principer som tillämpats 
vid värderingen av Bolagets tillgångar, avsättningar och skulder. 
Ingen del av Bolagets egna kapital beror på att tillgångar eller 
skulder har värderats till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § 
årsredovisningslagen (1995:1554).

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt
Den föreslagna utdelningen utgör 80 procent av moderbolagets 
egna kapital per den 31 december 2013. Den föreslagna utdelningen 
medför en sänkning av moderbolagets soliditet till från 92 procent 
till 70 procent per den 31 december 2013. Koncernens resultat 
och finansiella ställning per den 31 december 2013 innefattar inte 
försäljningen av Phonera Företag AB inklusive dess dotterbolag till 
Com Hem Holding AB, en försäljning som kommer att resultera i 
en väsentlig reavinst för koncernen under Q1 2014. Försäljningen 
slutfördes den 31 mars 2014 och kontant likvid erhölls samma dag. 
I relation till de förhållanden som råder inom den bransch som 
Bolaget och koncernen verkar i, samt mot bakgrund av den slutförda 
försäljningen av Phonera Företag AB och att koncernens verksamhet 
fortsatt bedrivs med lönsamhet, är soliditeten betryggande.

De investeringar som bedömts vara erforderliga äventyras inte ge-
nom den föreslagna utdelningen. Inte heller bedöms den föreslagna 
utdelningen äventyra eventuella nödvändiga framtida investeringar 
och den påverkar inte Bolagets eller koncernens förmåga att i rätt tid 
infria befintliga och förutsedda betalnings förpliktelser. Likviditeten i 
koncernen bedöms kunna upprätthållas  på en betryggande nivå. 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger mot bakgrund 
av ovanstående inte upphov till annan bedömning än att Bolaget 
och koncernen kan fortsätta bedriva sin verksamhet med fortsatt 
lönsamhet samt kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort 
som lång sikt.

Förslagets försvarlighet
Styrelsen finner mot ovan angiven bakgrund att den föreslagna ut-
delningen är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 
kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Styrelsen har 
således i sin bedömning tagit hänsyn till de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets respektive 
koncernens egna kapital samt tagit hänsyn till Bolagets respektive 
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
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Resultaträkning
KONCERNEN
tkr Not 2013 2012

KVARVARANDE VERKSAMHET

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2, 3 129 866 134 113

129 866 134 113

Rörelsens kostnader

Trafikkostnader och handelsvaror -59 477 -63 479

Övriga externa kostnader 4, 9 -19 378 -20 890

Personalkostnader 5, 6 -35 512 -40 210

Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) 15 499 9 534

Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 7, 8 -23 399 -14 534

Rörelseresultat (EBIT) 2 -7 900 -5 000

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 267 768

Finansiella kostnader -2 938 -4 209

Valutapåverkan av investering i utlandsverksamhet -11 269 1 699

Resultat före skatt -21 840 -6 742

Inkomstskatt 15 5 124 588

Årets resultat från kvarvarande verksamhet 2 -16 716 -6 154

VERKSAMHET UNDER AVVECKLING 24

Årets resultat från verksamhet under avveckling 33 285 28 730

Årets resultat 16 569 22 576

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

Valutadifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 666 -16

Årets totalresultat 17 235 22 560

Resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare -16 716 -6 154

Resultat från verksamhet under avveckling hänförligt till moderbolagets aktieägare 33 285 28 730

Totalresultat fr. kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare -16 050 -6 170

Totalresultat fr. verksamhet under avveckling hänförligt till moderbolagets aktieägare 33 285 28 730

Årets/periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamhet (kr)* -2,14 -0,79

Årets/periodens resultat per aktie för verksamhet under avveckling (kr)* 4,26 3,68

Utdelning per aktie, kr** 25,50 0,64

Antal utestående aktier 7 807 154 7 807 154

* Availo AB (publ.) har ingen utspädning av aktier för räkenskapsåren 2013 och 2012.
** För 2013, enligt styrelsens förslag
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Balansräkning
KONCERNEN
tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 7 82 853 104 782

Immateriella tillgångar 7 5 913 7 917

Inventarier 8 148 712 155 083

Uppskjuten skattefordran 17 3 651 9 276

Depositioner 11 - 2 190

Summa  
anläggningstillgångar

241 129 279 248

Omsättningstillgångar

Varulager - 364

Kundfordringar 12. 22 12 288 54 996

Övriga kortfristiga fordringar 12. 22 2 036 6 503

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

12. 22 8 556 45 787

Likvida medel 21, 22 7 034 7 371

Summa  
omsättningstillgångar

29 914 115 021

Tillgångar i avyttringsgrupp 
som innehas för försäljning

24 103 239 -

Summa tillgångar 374 282 394 269

tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 13, 16

Aktiekapital 15 978 15 978

Övrigt tillskjutet kapital 12 465 12 465

Balanserat resultat 137 629 125 392

Summa eget kapital 166 072 153 835

Icke räntebärande långfristig 
skuld

Uppskjuten skatteskuld 18 1 585 2 770

Summa icke räntebärande 
långfristiga skulder

1 585 2 770

Räntebärande långfristiga 
skulder

Leasingåtaganden 9 29 466 32 444

Skulder till kreditinstitut 19, 22 27 000 38 459

Summa räntebärande långfristiga 
skulder

56 466 70 903

Räntebärande kortfristiga skulder

Leasingåtaganden 9 11 055 7 590

Skulder till kreditinstitut 19, 22 20 017 64 192

Summa räntebärande kortfristiga 
skulder

31 072 71 782

Icke räntebärande kortfristiga 
skulder

Leverantörsskulder 22 19 857 42 254

Övriga skulder 22 3 656 5 305

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

14, 22 20 145 47 420

Summa icke räntebärande 
kortfristiga skulder

43 658 94 979

Skulder i avyttringsgrupp  
som innehas för försäljning

24 75 429 -

Summa eget kapital och 
skulder

374 282 394 269

För information om koncernens ställda panter samt eventual-
förpliktelser, se not 11.
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Resultat räkning Balansräkning
MODERBOLAGET
tkr Not 2013 2012

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 15 000 15 099

15 000 15 099

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4 -5 736 -5 599

Personalkostnader 5, 6 -3 413 -5 065

Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar

8 -15 -29

Rörelseresultat 5 836 4 406

Resultat från andelar i 
koncernföretag

10 187 569 12 160

Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter

1 192 1 872

Övriga räntekostnader och 
liknande resultatposter

-4 493 -408

Resultat före skatt 190 104 18 030

Lämnade koncernbidrag -3 967 -

Skatt på årets resultat 15 - -

Årets resultat 186 137 18 030

MODERBOLAGET
tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier 8 10 25

Andelar i dotterföretag 10 208 660 208 660

Summa 
 anläggningstillgångar 

208 670 208 685

Omsättningstillgångar

Kundfordringar - 114

Fordran dotterbolag 60 426 49 413

Övriga fordringar 306 301

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

12 165 391

Kassa och bank 21 263 522

Summa 
 omsättningstillgångar

61 160 50 741

Summa tillgångar 269 830 259 426

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

Eget kapital 13

Aktiekapital 15 978 15 978

Reservfond 33 307 33 307

Bundet eget kapital 49 285 49 285

Balanserat resultat -141 469 -154 505

Överkursfond 154 713 154 713

Årets resultat 186 137 18 030

Fritt eget kapital 199 381 18 238

Summa eget kapital 248 666 67 523

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 076 5 412

Leverantörsskulder 1 600 433

Skulder till dotterföretag 17 196 182 461

Övriga skulder 594 615

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

14 698 2 982

Summa  
kortfristiga skulder

21 164 191 903

Summa eget kapital och 
skulder

269 830 259 426

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 11 12 815 12 815

Pantsatta aktier i dotterbolag 
för kredit hos bank

11 142 300 142 300

Eventualförpliktelse

Borgen dotterföretag 11 52 642 97 247
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                                               KONCERNEN MODERBOLAGET
tkr Not 2013 2012 2013 2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 35 647 34 485 5 836 4 406

Av- och nedskrivningar 25 008 16 500 15 29

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde 144 346 -4 328 -12

Övriga likviditetspåverkande poster 25 -13 719 -11 101 - -

Summa 47 080 40 230 1 523 4 423

Erhållen utdelning - - - 12 500

Erhållen ränta m.m. 411 2 759 1 192 1 872

Erlagd ränta m.m. -1 856 -3 932 -165 -408

Betald inkomstskatt -1 451 -1 084 -2 -329

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

44 184 37 973 2 548 18 058

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning (-), minskning (+) av varulager -205 -115  - -

Ökning (-), minskning (+) av kortfristiga fordringar 2 254 -27 848 3 926 -5 221

Ökning (+), minskning (-) av kortfristiga icke räntebärande skulder -2 596 -7 445 2 600 16 583

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 637 2 565 9 074 29 420

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -14 617 -58 729  - -13

Återbetald deposition 2 000 -  - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 617 -58 729 - -13

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån - 93 683 - -

Amortering av lån -26 326 -22 300 -4 336 -4 336

Utdelning till aktieägarna -4 997 -24 982 -4 997 -24 983

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -31 323 46 401 -9 333 -29 319

Årets kassaflöde -303 -9 763 -259 88

Likvida medel vid årets början 7 372 17 134 522 434

Likvida medel vid årets slut 7 069 7 371 263 522

Se även not 24 för Kassaflöde i sammandrag för verksamhet under avveckling.

Kassaflödesanalys
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KONCERNEN Hänförligt  till moderbolagets aktieägare

tkr Aktiekapital Övrigt  tillskjutet 
kapital

Reserver Balanserad vinst Summa eget kapital

Eget kapital 2011-12-31 15 978 12 465 35 127 779 156 257

Årets resultat - - - 22 576 22 576

Valutakursdifferenser - - -16 - -16

Summa totalresultat - - -16 22 576 22 560

Återköp av egna aktier - - - - -

Utdelning avseende 2011 - - - -24 982 -24 982

Utgående eget kapital 2012-12-31 15 978 12 465 19 125 373 153 835

Årets resultat - - - 16 569 16 569

Valutakursdifferenser - - 666 - 666

Summa totalresultat - - 666 16 569 17 235

Utdelning avseende 2012 - - - -4 998 -4 998

Utgående eget kapital 2013-12-31 15 978 12 465 685 136 944 166 072

MODERBOLAGET Hänförligt  till moderbolagets aktieägare

tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Ansamlad förlust Summa eget kapital

Eget kapital 2011-12-31 15 978 33 307 154 713 -129 519 74 479

Årets resultat - - - 18 030 18 030

Summa totalresultat - - - 18 030 18 030

Återköp av egna aktier - - - - -

Utdelning avseende 2011 - - - -24 982 -24 982

Eget kapital 2012-12-31 15 978 33 307 154 713 -136 471 67 527

Årets resultat - - - 186 137 186 137

Summa totalresultat - - - 186 137 186 137

Utdelning avseende 2012 - - - -4 998 -4 998

Eget kapital 2013-12-31 15 978 33 307 154 713 44 668 248 666

Förändringar i eget kapital
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmän information
Availo AB (publ.), tidigare Phonera AB (publ.), (Moderföretaget) och dess dotterbolag 
(sammantaget Koncernen) är en entreprenörsdriven utmanare som levererar tjänster 
inom telefoni, internet och hosting till företag. Availo bedriver verksamhet i Stockholm, 
Linköping och Oslo.

Moderföretaget är ett svenskt, publikt aktiebolag registrerat och med säte i 
Stockholms kommun, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Hammarby Fabriksväg 25, 
120 33 Stockholm. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, sektor 
Technology, kortnamn AVAILO.

Grund för rapportens upprättande
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning 
upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade 
år, om inte annat anges.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) med tolkningsuttalanden från International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC) i den form de antagits av EU. Availo tillämpar IFRS 
från och med räkenskapsåret 2006. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, fastställd i 
januari 2012, tillämpats. Under året införda redovisningsstandarder och tillämpningar 
har haft en marginell påverkan på koncernens resultat och ställning.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del 
viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen 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 betydelse för koncernredovisningen anges 
i not 21.

Införande av nya redovisningsprinciper
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2013 har ett flertal 
standarder och tolkningar publicerats.

Nedan anges de standarder som koncernen tillämpar för första gången för 
räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 och som har väsentlig inverkan på koncernens 
finansiella rapporter:

I IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” har införts ändringar avseende övrigt 
totalresultat. Den mest väsentliga förändringen i den ändrade IAS 1 är kravet att de 
poster som redovisas i ”övrigt totalresultat” ska presenteras fördelat på två grupper. 
Fördelningen baseras på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträk-
ningen (omklassificeringsjusteringar) eller ej.

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som 
ännu inte har trätt i kraft och som inte tillämpats i förtid av koncernen:
IFRS 9 “Financial instruments” hanterar klassificering, värdering och redovisning 
av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 9 gavs ut i november 2009 för finansiella 
tillgångar och i oktober 2010 för finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som 
är relaterat till klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger 
att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; värdering till verkligt 
värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs vid första 
redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i 
de avtalsenliga kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört 
med IAS 39. Den största förändringen avser skulder som är identifierade till verkligt 
värde. För dessa gäller att den del av verkligt värdeförändringen som är hänförlig till 
den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt totalresultat istället för resultatet såvida 
detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch). Koncernen 
har ännu inte utvärderat effekterna. Koncernen kommer att utvärdera effekterna av de 
återstående faserna avseende IFRS 9 när de är slutförda av IASB.

IFRS 10 »Consolidatated financial statements« bygger på redan existerande 
principer då den identifierar kontroll som den avgörande faktorn för att fastställa om ett 
företag ska inkluderas i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning för 
att bistå vid fastställandet av kontroll när detta är svårt att bedöma. Koncernen avser 
att tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och har ännu inte 
utvärderat den fulla affekten på de finansiella rapporterna.

IFRS 12 »Disclosures of interests in other entities« omfattar upplysningskrav för 
dotterföretag, joint arrengements, intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade 
företag. Koncernen avser att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 
2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna.

Inga andra av de IFRS- eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft väntas 
ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och 
operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till 

mer än hälften av rösträtterna. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från 
och med den dag då bestämmande inflytande överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. För förvärv 
under räkenskapsåret 2010 och framåtriktat utgörs köpeskillingen för förvärvet av 
ett dotterföretag av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som 
emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar 
eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 
Villkorade köpeskillingar klassificeras antingen som eget kapital eller finansiell skuld 
beroende på om den regleras med eget kapital instrument eller kontanter och redovisas 
initialt till verkligt värde. Omvärderingar avseende villkorade köpeskillingar, som 
redovisas i efterföljande perioder, redovisas antingen som eget kapital instrument eller 
finansiell skuld med omvärdering till verkligt värde över resultaträkningen.

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga 
värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan 
bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller 
till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. Det 
belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt 
verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på 
koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. 
Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets netto 
tillgångar, i händelse av ett s.k. »bargain purchase«, redovisas mellanskillnaden direkt 
i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster 
elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för 
den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande 
fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av Koncernens principer.

Anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper)  
som innehas för försäljning
Anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) klassificeras som tillgångar som innehas 
för försäljning när deras redovisade värde huvudsakligen kommer att återvinnas genom 
en försäljningstransaktion och en försäljning anses mycket sannolik. De redovisas till det 
lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader.

Segmentsredovisning
Rörelsesegment innehåller produkter eller tjänster som är föremål för risker och 
avkastning som skiljer sig från andra rörelsesegment. Koncernen har hittills haft två 
rörelsesegment, Phonera Telefoni och Availo. Efter avyttring av Phonera Telefoni 
kvarstår ett rörelsesegment. Därutöver finns en central administration vars kostnader 
inte fördelas på rörelsesegment. 

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 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 rörelsesegmentets resultat. Högste verkställande beslutsfattare i 
koncernen är VD.

Omräkning av utländsk valuta 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor. Varje koncernföretags redovisning 
för koncernändamål sker i den valuta där företaget har majoriteten av sina intäkter 
och kostnader; normalt är detta valutan i det land där bolaget är beläget. Koncernens 
rapporteringsvaluta är svenska kronor.

Vid upprättandet av koncernens bokslut omräknas samtliga poster i resultaträk-
ningarna för utländska dotterföretag till svenska kronor enligt de genomsnittliga 
valutakurserna under räkenskapsåret (genomsnittskurser). Samtliga tillgångs- och 
skuldposter i balansräkningarna omräknas till valutakurserna vid respektive årsskiften 
(balansdagens kurser). Alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt 
totalresultat.

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 anskaffningsvärde 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 anskaffningsvärde eller omvärderat belopp ner 
till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt 
följande:

Noter
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- Datahallar 10 år
- Datorutrustning 3-8 år
- Möbler och annan kontorsutrustning 5-10 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid 
behov. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvär-
de skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade 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 dotterföretagets identifierbara nettotillgångar 
vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella 
tillgångar. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov 
och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 
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 har hittills fördelats på två kassagenererande enheter vid prövning av 
eventuellt nedskrivningsbehov. Efter avyttring av Phonera Telefoni kvarstår endast 
en kassagenererande enhet. 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 tillgångar
Bland övriga poster har kategoriserats programvara, kundkontrakt och aktiverat arbete 
för egen räkning. 

Förvärvade programvarulicenser 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 fem år).

Kostnader för utveckling eller underhåll av programvara kostnadsförs när de 
uppstår. Kostnader som är direkt förknippade med utveckling av identifierbara och 
unika programvaruprodukter som kontrolleras av koncernen och som har sannolika 
ekonomiska fördelar 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 programvaruprodukter och en skälig andel av indirekta 
kostnader.

Utvecklingskostnader för programvara som redovisas som tillgång skrivs av under 
sin bedömda nyttjandeperiod (inte överskridande fem år). Kundkontrakt redovisas till 
anskaffningsvärde. Kundkontrakt skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod (inte 
överskridande fem år).

Nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen 
avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med 
avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar 
att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med 
det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljnings-
kostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella tillgångar och goodwill, 
som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör 
göras.

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar inkluderar kundfordringar och lånefordringar. De redovisas 
initialt till anskaffningsvärde motsvarande tillgångens verkliga värde med tillägg 
för transaktionskostnader. Redovisning sker därefter beroende på hur tillgången 
klassificeras. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när skulden/instru-
mentet slutbetalats alternativt upphört att gälla eller överförts genom att alla risker och 
fördelar övergått till extern part. Förvärv och avyttring avista av finansiella tillgångar 
redovisas på likviddagen, som utgör den dag då tillgången levereras. Kundfordringar tas 
upp i balansräkningen när faktura har skickats.

Bolagets finansiella tillgångar klassificeras i värderingskategorin »lånefordringar 
och kundfordringar«. Innehav värderade till verkligt värde via resultaträkningen: 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som 
har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv 
marknad. Fordringarna uppkommer då pengar, varor eller tjänster tillhandahålles 
direkt till kredittagaren utan avsikt att idka handel i fordringarna. Tillgångar i denna 
kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. De ingår i omsättningstillgångar, 
med undantag för poster med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 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 rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar be-
traktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. 
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 Övriga 
externa kostnader i resultaträkningen.  

  
Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar 
med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen bedömer löpande om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. Om sådant 
bevis föreligger bokförs skillnaden mellan redovisat värde och aktuellt verkligt värde 
i resultaträkningen. Nedskrivningsprövning av kundfordringar baseras på individuell 
bedömning av osäkra fordringar.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 
Nettoförsäljningsvärdet ska utgöra det uppskattade försäljningspriset i den löpande 
verksamheten med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

Aktiekapital
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner 
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har 
förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare. Om inte 
de, tas de upp som långfristiga skulder.

Upplåning/lånekostnad
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 
Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan 
erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i 
resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig 
rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.

Lånekostnad redovisas enligt IAS 23 vilket innebär att den belastar resultatet för 
den period till vilken den hänför sig.

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt baserar 
sig på respektive bolags deklaration medan uppskjuten skatt beaktar skatteeffekten på 
obeskattade reserver, temporära skillnader och underskottsavdrag.

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader som uppkommer mellan 
det skattemässiga 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 transaktion 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 -lagar) som 
har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas 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 uppkommer på andelar i 
dotterföretag och intresseföretag, förutom där tidpunkten för återföring kan styras av 
koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras 
inom överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt 
för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna 
och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet 
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och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt 
att reglera saldona genom nettobetalningar.

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i 
resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas som en komponent i 
övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt 
totalresultat respektive i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som beräknas på skattepliktigt 
resultat för perioden. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Ersättningar till anställda
Se även not 5 på sidan 31 samt förvaltningsberättelsen på sidan 13.

Bonusersättningar
Koncernen redovisar en skuld när det finns en legal förpliktelse eller en informell 
förpliktelse på grund av tidigare praxis.

Pensionsförpliktelser
Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Utbetalningar avseende 
pensionsplanerna redovisas som kostnader under den period de anställda utfört de 
tjänster avgiften avser. En avgiftsbestämd plan är en pensionsplan enligt vilken koncernen 
betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller 
informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har 
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med 
de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. 

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen har hittills huvudsakligen utgjorts av trafikavgifter inklusive 
samtrafik och roaming, abonnemangs-, anslutnings- och installationsavgifter, 
serviceintäkter, försäljning av kundutrustning samt intäkter från serverhosting, 
driftstjänster och nättjänster.

Intäkter från försäljning redovisas till verkligt värde, vilket vanligtvis är försäljnings-
värdet, efter avdrag för handelsrabatter, andra rabatter och omsättningsbaserade skat-
ter. Intäktsredovisning görs i den period tjänsten utförs, utifrån verklig trafik eller över 
avtalets löptid, beroende på vad som är tillämpligt. Tjänsteuppdrag intäktsredovisas 
när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen 
kommer att tillfalla koncernen och när inkomsten samt därtill relaterade utgifter som 
uppkommit eller kommer att uppkomma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter 
från telefoni - och datatjänster redovisas när tjänsterna utnyttjas av kunden.

Abonnemangsavgifter intäktsförs över abonnemangsperioden. Anslutningsavgifter 
intäktsredovisas separat när anslutningsarbetet slutförts, under förutsättning att 
avgifterna inte innehåller någon del som avser efterföljande tjänster utan enbart täcker 
anslutningskostnaderna. Avgifter som avser efterföljande tjänster periodiseras. Intäkter 
från försäljning av kundutrustning redovisas när leverens har skett och de väsentliga 
riskerna och förmånerna har överförts till kunden, det vill säga vanligtvis vid leverans 
och efter godkännande av kunden.

Koncernen paketerar tjänster och produkter till ett samlat kunderbjudande. Ett 
erbjudande kan innefatta leverans eller utförande av ett flertal produkter eller tjänster 
(»multiple deliverables«). I vissa fall omfattar paketeringarna förstagångsinstallation 
och start- eller aktiveringstjänster och ersättning kan utgå som en fast avgift eller en 
fast avgift tillsammans med fortlöpande periodavgifter.

 
Ränteintäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på bankmedel och fordringar och 
räntebärande värdepapper, valutakursdifferenser samt orealiserade och realiserade 
vinster på finansiella placeringar. Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden 
med tillämpning av effektivräntemetoden.

Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts.

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 leasetagaren. I övriga fall föreligger operationell leasing. Koncernen följer i 
koncernredovisningen denna rekommendation. För finansiella leasingavtal redovisas 
ett värde motsvarande förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter som en 
finansiell skuld. Avskrivning sker genom tillämpning av samma nyttjandetid som övriga 
motsvarande tillgångar. I koncernresultaträkningen redovisas således avskrivning 
och räntekostnad. Finansiell leasing avser datorutrustning och tjänstebilar medan 
operationell leasing främst avser lokaler. Leasingavgifter avseende operationell leasing 
kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel 
klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella 
placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels 
handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid 
än tre månader från anskaffningstidpunkten.

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

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 
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall 
som anges nedan under respektive avsnitt. De avvikelser som förekommer mellan 
moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att 
tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt 
i vissa fall av skatteskäl. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

Leasade tillgångar
Finansiella leasingavtal kan inte redovisas i juridisk person eftersom 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 erforderliga 
nedskrivningar.

Definitioner
EBITDA-marginal  Resultat före avskrivningar i förhållande till 
  nettoomsättning.
Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter.
Soliditet  Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Nettoupplåning Räntebärande skulder minskade med räntebärande   
  tillgångar.
Eget kapital  Summa eget kapital enligt koncernbalansräkningen.
Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal   
  aktier.
Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier   
  vid årets slut.

NOT 2 – SEGMENTSINFORMATION

Bakgrund 
Availokoncernen tillämpar IFRS 8 Segmentsrapportering. Enligt detta regelverk är ett 
rörelsesegment en redovisningsmässigt identifierbar del av företaget som tillhandahåller 
varor eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från 
andra rörelsesegment. Bolaget har med utgångspunkt från dessa regler identifierat 
rörelsesegmenten Phonera Telefoni och Availo. 

Under 2013 har verksamheten bedrivits genom dessa två olika rörelsesegment 
men som kommunicerats i december 2013 är Phonera Telefoni avyttrat, varför Phonera 
Telefoni genomgående i denna  årsredovisning redovisas som Verksamhet under 
avveckling. Med anledning av detta redovisas nedan kvarvarande verksamhet med 
rörelsesegmentet Availo medan rörelsesegmentet Phonera Telefoni redovisas i not 24 
»Verksamhet under avveckling«. 

Rörelsesegmentet Availo utvecklar och säljer hosting, internetanslutningar och 
datakommunikationstjänster i egna datacenter och eget nät. Utöver resultatmåtten som 
redovisas nedan har Availo särskilda resultatmått i form av fyllnadsgrad, snittintäkt 
samt intäkt per verksamhetsgren.

Rörelsesegmentstillgångar består framför allt av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar samt fordringar. Rörelsesegmentsskulder består av skulder till 
kreditinstitut och leasingskulder samt övriga skulder. Ofördelade tillgångar och skulder 
består av likvida medel samt moderbolagets rörelseposter.

Identifieringen av rapporterbara segment görs baserat på den interna rappor-
teringen till den högste verkställande beslutsfattaren, vilket är koncernens VD och 
koncernchef. Segmentsindelningen för tjänsteverksamheterna baseras på tjänsternas 
innehåll och karaktär.

Moderbolagets verksamhet omfattar lednings- och stabsfunktioner samt övriga cen-
trala kostnader och moderbolaget fakturerar respektive segment för dessa kostnader. 
Försäljning mellan segmenten har skett huvudsakligen till kostnadsbaserade priser och 
avser främst kostnadersättningar för funktioner för teknisk utveckling och support.
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RESULTATRÄKNING PER RÖRELSESEGMENT, 2013

tkr Availo Ej fördelat Totalt

Intäkter extern försäljning 129 866 - 129 866

Summa intäkter 129 866  - 129 866

Rörelsekostnader -105 252 -9 115 -114 367

Avskrivningar -23 384 -15 -23 399

Rörelseresultat 1 230 -9 130 -7 900

Finansiella intäkter 265 2 267

Finansiella kostnader -9 716 -4 491 -14 207

Skatteintäkter 5 124  - 5 124

Årets resultat -3 097 -13 619 -16 716

RESULTATRÄKNING PER RÖRELSESEGMENT, 2012

tkr Availo Ej fördelat Totalt

Intäkter extern försäljning 134 113 - 134 113

Summa intäkter 134 113 - 134 113

Rörelsekostnader -113 541 -11 038 -124 579

Avskrivningar -14 504 -30 -14 534

Rörelseresultat 6 068 -11 068 -5 000

Finansiella intäkter 592 176 768

Finansiella kostnader -2 217 -293 -2 510

Skatteintäkter 588 - 588

Årets resultat 5 031 -11 185 -6 154

BALANSRÄKNING PER RÖRELSESEGMENT, 2013-12-31 

tkr Availo Ej fördelat Totalt

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 241 119 10 241 129

Omsättningstillgångar 22 352 528 22 880

Likvida medel 6 707 327 7 034

Summa tillgångar 270 178 865 271 043

Eget kapital och skulder

Eget kapital - 166 072 166 072

Räntebärande långfristiga skulder 56 466 - 56 466

Räntebärande kortfristiga skulder 29 996 1 076 31 072

Icke räntebärande skulder 42 315 2 928 45 243

Summa eget kapital cch skulder 128 777 170 076 298 853

BALANSRÄKNING PER RÖRELSESEGMENT, 2012-12-31*

tkr Phonera Telefoni Availo Ej fördelat Totalt

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 5 871 265 203 8 174 279 248

Omsättningstillgångar 76 386 30 223 1 040 107 649

Likvida medel 14 6 769 589 7 372

Summa tillgångar 82 271 302 195 9 803 394 269

Eget kapital och skulder

Eget kapital - - 153 835 153 835

Räntebärande 
långfristiga skulder 

- 69 846 1 057 70 903

Räntebärande 
kortfristiga skulder

33 569 33 802 4 412 71 782

Icke räntebärande skulder 40 900 52 776 4 072 97 749

Summa eget kapital 
och skulder

74 469 156 424 163 376 394 269

*Innefattar även Phonera Telefoni som 2013 redovisas som verksamhet under avveckling.

GEOGRAFISK FÖRDELNING, 2013

tkr Sverige Norge Övrigt Totalt

Intäkter externa kunder 73 411 56 455 - 129 866

Anläggningstillgångar 108 446 132 683 - 241 129

GEOGRAFISK FÖRDELNING, 2012

tkr Sverige Norge Övrigt Totalt

Intäkter externa kunder 74 089 60 024 - 134 113

Anläggningstillgångar 139 424 139 824  - 279 248

FÖRDELNING PER INTÄKTSSLAG OCH RÖRELSESEGMENT, 2013

tkr Availo Ej fördelat Totalt

Intäkter serverhosting 63 864 - 63 864

Intäkter driftstjänster 21 824 - 21 824

Intäkter nättjänster 44 178 - 44 178

Summa intäkter 129 866 - 129 866

FÖRDELNING PER INTÄKTSSLAG OCH RÖRELSESEGMENT, 2012

tkr Availo Ej fördelat Totalt

Intäkter serverhosting 59 632 - 59 632

Intäkter driftstjänster 26 642 - 26 642

Intäkter nättjänster 47 839 - 47 839

Summa intäkter 134 113 - 134 113

NOT 3 - NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Koncernen står under bestämmande inflytande av Investment AB Klöverön samt Alencia 
AB då representanter för dessa bolag sitter i styrelsen.

MODERBOLAGET

tkr 2013 2012

Försäljning av tjänster

Helägda dotterbolag (managementtjänster) 15 000 15 000

Ersättning till högsta ledningen
Se not 6 »Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare«.

NOT 4 - ARVODE TILL REVISORER

KONCERNEN MODERBOLAGET

tkr 2013 2012 2013 2012

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Revision 461 500 244 405

Revisionsverksamheten 
utöver revisionsuppdraget

90 85 - 85

Skatterådgivning 47 10 - 10

Övriga tjänster 616 728 137 728

Summa 1 214 1 323 381 1 228
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NOT 6 - ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till ledande befattningshavare för 2013

Styrelsen
Styrelsen består av en ordförande samt fyra ledamöter, i styrelsen ingår inga kvinnor. Till 
styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut om 752 
tkr, vilket avser perioden maj 2013-april 2014, fördelat på 400 tkr till ordförande och 88 
tkr till var och en av Kenneth Gustafsson, Jesper Otterbeck, Peter Ahldin och Sven Berg. 
Jesper Otterbeck lämnade styrelsen på egen begäran i mars 2014.

Något avtal om pensioner eller annan ersättning föreligger inte för styrelseordfö-
rande och ledamöter. Separat avtal finns gällande arbetande styrelseordförande Henric 
Wiklund avseende perioden januari - maj 2013,  där förmåner och pensionsavsättningar 
har avtalats. Ingen bonus finns för arbetande styrelseordförande under 2013.

Verkställande direktören
VD har under räkenskapsåret uppburit fast lön, bonus, pensionsförmån och förmånsbil. 
Härutöver uppbär VD inga arvoden eller ersättningar. Pensionsförmån motsvarar 25 % 
av lönen. Bonusen kan högst uppgå till 50 % av den fasta lönen. 

För VD gäller 24 månaders uppsägningstid vid uppsägning av bolaget och tolv 
månader vid VDs uppsägning, inget avgångsvederlag är avtalat. VD har rätt att gå i 
pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbestämd och får tas ut från 65 års ålder. I maj 
månad 2012 övergick VD Henric Wiklund till en tjänst som arbetande styrelseordförande. 
I maj 2013 avslutade Henric Wiklund sitt uppdrag som arbetande styrelseordförande och 
fortsatte endast sitt styrelsearbete som ordförande.

Andra ledande befattningshavare
Koncernen hade under räkenskapsåret, förutom VD, fyra ledande befattningshavare, 
två kvinnor och två män. Dessa är fördelade på finanschef i moderbolaget, ekonomichef 
i Availo Networks AB, VD i Availo AS och VD Availo Networks AB. Under året har det 
tillsatts en ny VD i Availo AS och därmed har bolaget under året haft två personer på 
denna tjänst.

 Under räkenskapsåret har till ledande befattningshavare utbetalats lön, bonus och 
förmåner motsvarande 7 042 tkr varav rörliga delar har utbetalats med 287 tkr och 
övriga förmåner har tillgodogjorts med 373 tkr. Avgiftsbestämda pensionspremier har 
kostnadsförts under året om 896 tkr. Ledande befattningshavare har rätt att gå i pension 
vid 65 års ålder då pensionen ska utgå. För koncernens ledande befattningshavare gäller 
ömsesidig uppsägningstid om sex till tolv månader, inget avgångsvederlag är avtalat.

Aktierelaterade ersättningar till anställda 
Ledande befattningshavare innehade per den 31 december 2012 inga teckningsoptioner 
i Availo AB (publ.) eller liknande finansiella instrument.

NOT 5 – MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

KONCERNEN KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAGET

MEDELANTALET ANSTÄLLDA 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2013 2012

Kvarvarande verksamhet Verksamhet under 
avveckling

Sverige Norge Sverige Norge Sverige Norge

Män 17 14 52 - 64 17 1 1

Kvinnor 4 1 29 - 31 3 2 2

Summa 21 15 81 - 95 20 3 3

KONCERNEN MODERBOLAGET

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR, tkr 2013 2012 2013 2012

Styrelsens ordförande 850 188 850 188

Övriga styrelseledamöter  392     420     392     420    

Verkställande direktören  1 660     1 456     -       473    

Övriga ledande befattningshavare  4 777     5 525     1 264     2 264    

Övriga anställda  55 094     48 275     28     759    

varav vidarefakturerat   -   -   - -527    

varav belöpande på verksamhet under avveckling -32 092    -25 988     -       -      

Summa löner och andra ersättningar  30 681     29 876     2 534     3 577    

KONCERNEN MODERBOLAGET

SOCIALA KOSTNADER, tkr 2013 2012 2013 2012

Pensionskostnader för verkställande direktören  410     283     -  124    

Pensionskostnader för övriga ledande befattningshavare  704     1 107     418     404    

Pensionskostnader för övriga anställda  2 871     2 573     56     147    

Sociala avgifter enl. lag och avtal  16 430     15 023     945     1 281    

varav belöpande på verksamhet under avveckling -11 240    -7 484     -       -      

Summa sociala kostnader  9 175     11 502     1 419     1 956    

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader  39 856     41 378     3 953     5 533    

Aktiverat i balansräkningen som anskaffningskostnader -4 609    -1 398      -   -  

Summa kostnad i resultaträkningen  35 247     39 980     3 953     5 533    

Forts. på nästa sida
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ERSÄTTNINGAR 2013, tkr Utbetalt  
arvode

Fast 
ersättning

Rörlig 
ersättning

Pensions-
kostnader

Övriga  
förmåner

Summa

Styrelsen

Arbetande styrelseordförande jan-maj 2013 Henric Wiklund 300 550 - 125 55 1 030

 Kenneth Gustafsson 88 - - - - 88

Avgick i mars 2014 Jesper Otterbeck 88 - - - - 88

Peter Ahldin 84 - - - - 84

Sven Berg 88 - - - - 88

Avgick vid årsstämman 2013 Paul Moonga 44 - - - - 44

Summa ersättning styrelsen 692 550 - 125 55 1 422

Ledande befattningshavare

Verkställande direktör Robert Öjfelth - 1 353 177 330 131 1 991

Övriga i koncernledningen 4 befattningar - 5 029 110 571 242 5 952

Summa ersättning ledande befattningshavare - 6 382 287 901 373 7 943

ERSÄTTNINGAR 2012, tkr Utbetalt  
arvode

Fast 
ersättning

Rörlig 
ersättning

Pensions-
kostnader

Övriga  
förmåner

Summa

Styrelsen

Ordförande t o m årsstämman 2012 Sven Uthorn 88 - - - - 88

Arbetande styrelseordförande  
fr o m årsstämman 2012

Henric Wiklund 100 1 040 - - 105 1 245

 Kenneth Gustafsson 88 - - - - 88

Jesper Otterbeck 88 - - - - 88

Peter Ahldin 80 - - - - 80

Sven Berg 80 - - - - 80

Paul Moonga 44 - - - - 44

Avgick vid årsstämman 2012 Michael Lindström 40 - - - - 40

Summa ersättning styrelsen 608 1 040 - - 105 1 753

Ledande befattningshavare

Verkställande direktör t o m bolagsstämman 2012 Henric Wiklund - 420 - 100 53 573

Verkställande direktör fr o m bolagsstämman 2012 Robert Öjfelth - 800 121 128 63 1 112

Övriga i koncernledningen 4 befattningar - 4 674 405 691 446 6 216

Summa ersättning ledande befattningshavare - 5 894 526 919 562 7 901

Ledande befattningshavares förmåner

Principer
Availo ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att 
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. 

Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast lön, eventuell 
rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Om styrelsen därutöver bedömer att nya 
aktierelaterade incitament, till exempel personaloptioner, bör införas, ska förslag därom 
föreläggas årsstämman för beslut. 

Fast lön
Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Omprövning 
bör ske årligen. 

Rörlig lön
Den rörliga lönen ska vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och 
kvalitativa mål.

Pension
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern ska vara 65 år. 
Pensionspremien för verkställande direktören ska motsvara 25 % av den fasta lönen. 
För övriga ledande befattningshavare ska pensionspremien motsvara lägst vad som 
gäller enligt ITP-planen och högst 25 % av den fasta lönen.

Ersättning i samband med uppsägning
För VD gäller 24 månaders uppsägningstid vid uppsägning av bolaget och tolv månader 
vid VDs uppsägning. För övriga ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig 
uppsägningstid om sex till tolv månader. Avgångsvederlag ska inte utgå. 

Övriga förmåner
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom 
tjänstebil, företagshälsovård och dylikt. 

Forts. från föregående sida
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PHONERA TELEFONI AVAILO TOTALT

GOODWILL, tkr 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 16 240 16 240 94 469 93 602 110 709 109 842

Genom förvärv av verksamheter - - - - - -

Omklassificeringar - - - - - -

Årets omräkningsdifferenser/valutaeffekt - - -5 689 867 -5 689 867

Summa 16 240 16 240 88 780 94 469 105 020 110 709

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början - - -5 927 -5 927 -5 927 -5 927

Årets nedskrivning - - - - - -

Summa - - -5 927 -5 927 -5 927 -5 927

Överförd till avyttringsgrupp klassficierad som innehav för försäljning -16 240 - - - -16 240 -

Redovisat värde - 16 240 82 853 88 542 82 853 104 782

PHONERA TELEFONI AVAILO TOTALT

ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR, tkr 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 3 335 3 294 36 081 35 739 39 416 39 033

Genom förvärv av verksamheter - - - - - -

Övriga förvärv immateriella tillgångar - 41 345 - 386

Omklassificeringar - - - - - -

Årets omräkningsdifferenser/valutaeffekt - - -685 -3 -685 -3

Summa 3 335 3 335 35 396 36 081 38 731 39 416

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början - - -17 082 -17 082 -17 082 -17 082

Årets nedskrivning - - - - - -

Summa - - -17 082 -17 082 -17 082 -17 082

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -3 305 -3 294 -11 112 -9 447 -14 417 -12 741

Årets avskrivningar enligt plan -14 -11 -1 289 -1 665 -1 303 -1 676

Summa -3 319 -3 305 -12 401 -11 112 -15 720 -14 417

Överförd till avyttringsgrupp klassficierad som innehav för försäljning -16 - - - -16 -

Redovisat värde - 30 5 913 7 887 5 913 7 917

Övriga immateriella tillgångar är uppdelat på följande poster: 2013-12-31 2012-12-31

Availo, infrastruktur Norge 5 660 7 528

Availo, licenser 253 346

Availo, infrastruktur  Linköping - -

Availo, kundrelaterade engångsavgifter - 13

Phonera Telefoni, licenser - 30

Summa 5 913 7 917

NOT 7 - IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Prövning av nedskrivningsbehov goodwill
Tillämpningen av IFRS regelverk innebär att Phonera inte gör avskrivningar på 
goodwill som löpande belastar koncernresultaträkningen. Goodwill har allokerats till 
kassagenererande enheter enligt Phoneras affärsmässiga organisation, det vill säga 
Phonera Telefoni och Availo. Redovisade värden för dessa kassagenererande enheter 
prövas årligen med avseende på nedskrivningsbehov. 

Per den 31 december 2013 befanns värdena, baserade på genomförda impairmenttest 
för de kassagenererande enheterna och externa marknadsbedömningar, inte i något fall 
understiga redovisade värden, varför nedskrivning av tillhörande goodwillposter ej var 
nödvändig.
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NOT 8 - MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN

INVENTARIER, tkr 2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 222 215 127 986

Årets anskaffningar 27 194 94 140

Årets omräkningsdifferenser/valutaeffekt -7 056 89

Summa 242 353 222 215

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -67 132 -52 253

Årets avskrivningar enligt plan -23 705 -14 824

Årets omräkningsdifferenser/valutaeffekt 269 -55

Summa -90 568 -67 132

Överförd till avyttringsgrupp klassficierad som innehav för försäljning -3 073 -

Redovisat värde 148 712 155 083

 
I posten materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt som koncernen innehar enligt finansiella leasingavtal med följande belopp:

KONCERNEN

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Anskaffningsvärde 66 306 54 200

Ackumulerade avskrivningar -16 902 -9 993

Redovisat värde 49 404 44 207

Av årets anskaffningar avser 12 106 (35 484) tkr finansiell leasing.

NOT 9 - LEASINGÅTAGANDEN

KONCERNEN

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Bruttoskulder avseende finansiell leasing – minimileaseavgifter

Inom 1 år 12 911 8 793

Mellan 1 och 5 år 34 076 37 506

Mer än 5 år - -

Framtida finansiella kostnader för finansiell leasing 6 466 6 265

Nuvärde på skulder avseende finansiell leasing 40 521 40 034

Nuvärde på finansiella leasingskulder är som följer:

Inom 1 år 11 055 7 590

Mellan 1 och 5 år 29 466 32 444

Mer än 5 år  - -

Summa 40 521 40 034

De leasade objekten utgörs av utrustning till datacenter och nät.
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NOT 10 - ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 271 241 271 241

Årets förändring - -

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

271 241 271 241

Ingående nedskrivningar -62 581 -62 581

Årets förändring - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -62 581 -62 581

Utgående redovisat värde 208 660 208 660

Resultat från andelar i koncernföretag

Utdelning från dotterföretag 187 569 12 160

Totalt resultat från andelar ioncernföretag 187 569 12 160

Företag Säte Kapital  
Röstandel  (%)

Antal  
aktier

Redovisat 
värde

Availo AS,  
org.nr. 984 671 687

Oslo 100 1 000 -

Availo Holding AS 
org. nr. 995 571 773

Oslo 100 1 000 -

Availo Managed 
Services AB  
org.nr 556351-1715

Göteborg 100 10 208 332 39 582

Availo Netcamp AB  
org.nr 556520-4061

Linköping 100 1 000 -

Availo Networks AB 
org.nr 556564-6196

Stockholm 100 1 000 26 665

Disciplin Inkasso AB  
org.nr 556353-2695 

Göteborg 100 1 000 - 

Felicitas AB  
org.nr 556654-0125

Malmö 100 1 000 -

Felicitas Mobile AB  
org.nr 556496-1281

Malmö 100 1 000 -

Phonera Företag AB  
org.nr 556434-4397

Malmö 100 1 000 142 300

Phonera Konsument AB 
org.nr 556523-1544

Malmö 100 1 000

Phonera Telefoni AB  
org.nr 556661-9689

Göteborg 100 1 000 -

Triple Play Sverige AB 
org.nr 556696-2535 

Göteborg 100 1 000 -

Viking Asia Ltd 
749068 

Hong Kong 100 10 000 13

Viking Telecom AB  
org.nr 556702-6942

Göteborg 100 1 000 100

Summa redovisat värde 208 660

Forts. på nästa sida

NOT 11 - STÄLLDA PANTER, EVENTUAL-
FÖRPLIKTELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

tkr

Egna avsättningar och skulder 2013 2012 2013 2012

Avseende skulder till 
kreditinstitut:

Företagsinteckningar 60 915 69 665 12 815 12 815

Pantsatta aktier i dotterbolag för 
kredit hos bank

71 812 268 407 142 300 142 300

Deposition 190 2 190 - -

Kundfordringar 33 780 25 147 - -

Forts.
varav belöpande på verksamhet 
under avveckling

-48 061 - - -

Summa ställda säkerheter 118 636 365 409 155 115 155 115

Eventualförpliktelser 2013 2012 2013 2012

Borgen för dotterbolag - - 52 642 97 247

Summa eventualförpliktelser - - 52 642 97 247

Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät 
Den svenska telekombranschen har under många år levt under regulatorisk osäkerhet då 
kostnadsnivåer för samtrafik varit oklara. Osäkerheten är en följd av flera faktorer, men 
kan förenklat sammanfattas med att Post- och Telestyrelsens (PTS) beslut regelmässigt har 
överklagats av flera aktörer på marknaden och att beslutsprocesserna i rättssystemet varit 
mycket långdragna. 

Den 23 juni 2011 beslöt kammarrätten att ogiltigförklara beslut som PTS under 
de senaste åren fattat gällande samtrafik. Kammarrättens domar innebär att den 
kostnadsorienterade prissättning som PTS beslutat avseende TeliaSoneras fasta 
samtrafik från den 24 april 2008 respektive 1 januari 2009 till den 1 mars 2010, samt 
Tele2:s samtalsterminering i mobilnät från 1 juli 2009 till den 1 mars 2010 inte gäller. 
Ingen annan operatör överklagade PTS beslut. 

Kammarrätten undanröjde PTS beslut på formella grunder. En avgörande faktor 
bakom kammarrättens domar var ett formellt fel där PTS i en fotnot hänvisade till fel 
version av modell för kostnadsberäkningar. PTS har åtgärdat felet i nya föreskrifter som 
gäller från 1 mars 2010. De av PTS beslutade prisnivåerna har prövats och godtagits av 
domstolen i första instans men inte prövats i sak av kammarrätten.  

Det är idag osäkert vilken nivå som gäller för samtrafik för perioden april 2008 fram 
till mars 2010. Det kan dröja länge innan nivåerna för dessa år slutligen fastställs genom 
antingen domstolsprocesser, skiljeförfaranden eller tvistlösningar. 

För Availo innebär detta en risk att kostnaden för teletrafik ökar retroaktivt för perioden 
och belastar resultatet med en engångskostnad. Risken togs ursprungligen av Phonera 
Företag AB, men i samband med avyttringen övertogs risken av Availo AB (publ.).

Tidigare har risken uppskattats till ca 14 mkr, men i samband med Phonera Företag 
AB:s uppgörelse med TDC i det tredje kvartalet 2012 bedöms den regulatoriska risken 
framåt reduceras med ca 50 %.

I december 2013 kom PTS med ett första beslut angående två pågående 
tvistlösningar med anledning av de s.k. fotnotsmålen. Detta första beslut gällde nivåer 
för samtrafikavgiften för fast telefoni. Beslutet gjorde gällande att samtrafikavgifterna 
är på mycket lägre nivåer som helhet än i de tidigare kraven från TeliaSonera. Availos 
bedömning är att detta sänker den kvarvarande risken väsentligt. Beslutet kan dock 
bli föremål för överklagande och innan det finns ett lagakraftvunnet beslut kvarstår 
bedömningen gällande 50% av den ursprungliga risken på 14 mkr. På grund av 
osäkerheten i sannolikheten och i beloppet har ingen reservering gjorts i bokslutet. 

NOT 12 - KUNDFORDRINGAR OCH ANDRA 
FORDRINGAR

KONCERNEN

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Kundfordringar 12 288 54 996

Skattefordringar 899 2 204

Övriga kortfristiga fordringar 1 138 4 299

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
enligt nedan

8 556 45 787

Summa fordringar 22 881 107 286
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KONCERNEN

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Kundfordringar inklusive reserveringar

Kundfordringar 13 025 59 511

Reserverade osäkra fordringar -737 -4 514

Summa kundfordringar 12 288 54 997

Åldersanalys av kundfordringar

Ej förfallna kundfordringar 7 796 45 234

Förfallna kundfordringar 0-30 dagar 4 289 10 309

Förfallna kundfordringar 31-60 dagar 183 1 243

Förfallna kundfordringar 61-90 dagar -8 -179

Förfallna kundfordringar > 90 dagar 765 2 904

Summa 13 025 59 511

Kundförluster

Reservation vid årets början -4 514 -3 579

Förändring under året 598 -935

Varav belöpande på verksamhet under avveckling 3 179 -

Reservation vid årets slut -737 -4 514

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KONCERNEN MODERBOLAGET

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

Upparbetad ej 
fakturerad teletrafik 
december

- 29 736 - -

Upplupna intäkter för 
IP-nät och Hosting

623 596 - -

Övriga interims- 
fordringar

- 7 559

Förutbetalda 
abonnemangskostnader

- 5 133 - -

Förutbetalda kostnader 
för IT-nät och Hosting 
samt anskaffning

6 812 1 890 - -

Förutbetalda kostnader 
övrigt

1 121 873 165 391

Utgående balans 8 556 45 787 165 391

Det verkliga värdet på kundfordringar och andra fordringar överensstämmer med 
bokfört värde. Kundfordringar bedöms individuellt vid varje bokslutstillfälle. Årets 
resultat har belastats med kostnader för kundförluster uppgående till 225 (3 270) tkr. 

Kostnaden för befarade och konstaterade kundfordringar ingår i posten 
övriga kostnader i resultaträkningen. Den maximala exponeringen för kreditrisk per 
balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. 

NOT 13 - EGET KAPITAL
Eget kapital
Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i tabellen »Förändringar i eget 
kapital« på sidan 26. Samtliga aktier har en röst.

Teckningsoptioner
Inga teckningsoptioner finns utställda.

Forts. från föregående sida
NOT 14 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN                    MODERBOLAGET

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

Upparbetad, av 
nätoperatör inte 
fakturerad, teletrafik 
december

- 252 - -

Upplupen kostnad 
ADSL + Telia

- 2 117 - -

Förutbetalda 
abonnemangsintäkter

14 904 23 444 - -

Upplupna mobil- 
kostnader

- 2 467 - -

Upplupna löner och 
semesterlöner

3 372 9 150 303 860

Upplupna sociala 
kostnader

899 2 502 95 270

Övriga interimsskulder 970 7 488 300 1 852

Utgående balans 20 145 47 420 698 2 982

NOT 15 - INKOMSTSKATT

KONCERNEN       

tkr 2013 2012

Aktuell  
skattekostnad

Aktuell skattekostnad - 381

Förändring uppskjuten skatt -4 264 -10 046

Varav belöpande på verksamhet under avveckling 9 388 10 253

Summa  
skattekostnad

5 124 588

Avstämning av skattekostnad

KONCERNEN       MODERBOLAGET

tkr 2013 2012 2013 2012

Resultat före skatt -21 840 -6 742 190 104 18 030

Skatt enligt gällande 
skattesats

4 805 1 773 -41 823 -4 742

Skatt pga. annan 
skattesats i utländskt 
dotterbolag

835 -138 - -

Skatt på ej avdragsgilla 
kostnader

-347 -132 -315 -6

Skatt på ej 
skattepliktiga intäkter

- - 41 265 3 198

Effekt av förändring 
av den svenska 
bolagsskatten

 - -1 593 - -

Justering avseende 
tidigare år utländskt 
dotterbolag

-169 678 - -

Skatteeffekt av lämnat 
koncernbidrag

 -  - 873  -

Utnyttjat ej tidigare 
redovisat underskotts-
avdrag

- - - 1 550

Summa  
skattekostnad

5 124 588 - -
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NOT 16 - EGNA AKTIER
Availo AB (publ.) har inte förvärvat egna aktier under 2013, ej heller under 2012. Vid 
återköp av egna aktier utgör utgifterna för detta en avdragspost från eget kapital. 

NOT 17 - UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

KONCERNEN

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans 9 276 19 020

Skatt på årets resultat -5 235 -9 744

Valutaeffekt -234 -

Utgående balans 3 807 9 276

Överförd till avyttringsgrupp klassficierad 
som innehav för försäljning

-156 -

Utgående balans 3 651 9 276

Underskottsavdrag i den kvarvarande verksamheten uppgår per 2013-12-31 till 12,8 
(4,0) mkr i NOK och i verksamhet under avveckling till 0,7 (31,4) mkr. Temporära 
skillnader i den kvarvarande verksamheten belöper på periodiseringsskillnader avseende 
Availo AS - (-235) tkr och goodwill avseende AO Availo - (2 812) tkr samt i verksamhet 
under avveckling goodwill avseende AO Phonera Telefoni - (3 053) tkr.  

Hela fordran beräknas komma att utnyttjas inom de kommande 12 månaderna. 

NOT 18 - UPPSKJUTEN SKATTESKULD 

KONCERNEN

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans 2 770 2 432

Skatt på årets resultat -970 302

Valutaeffekt -215 36

Utgående balans 1 585 2 770

Uppskjutna skatteskulder belöper på 2010 års förvärv av FastHost AS och 2011 
års förvärv av Ventelo Hosting AS. I samband med avskrivningar av de upptagna 
immateriella tillgångarna förändras uppskjutna skatteskulder löpande.

NOT 19 - RÄNTEBÄRANDE SKULDER

KONCERNEN

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Förfallodag <1 år 20 017 64 192

Förfallodag mellan 1-5 år 27 000 38 459

Utgående balans 47 017 102 651

Av de räntebärande skulderna är 4 472 (10 920) tkr i NOK och 42 545 (91 731) tkr i SEK. 
För redovisning kring leasingåtaganden, se not 9.
För samtliga räntebärande skulder utgår rörlig ränta varför det verkliga värdet 

överensstämmer med redovisat värde.    

NOT 20 – VIKTIGA BEDÖMNINGAR 
OCH UPPSKATTNINGAR FÖR 
REDOVISNINGSÄNDAMÅL

Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät 
Se not 11 »Ställda panter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar«

Bedömningar om immateriellla tillgångar
Se not 7 »Immateriella anläggningstillgångar«

NOT 21 – LIKVIDA MEDEL 
Likvida medel består uteslutande av bankmedel.

Forts. på nästa sida

NOT 22 – FINANSIELLA INSTRUMENT PER 
KATEGORI

KONCERNEN

LÅNE- OCH KUNDFORDRINGAR, tkr 2013 2012

Tillgångar i balansräkningen

Depositioner - 2 190

Kundfordringar 12 288 54 996

Övriga kortfristiga fordringar 2 036 6 503

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 556 45 787

Likvida medel 7 034 7 371

Summa 29 914 116 847

Nettovinst/förlust i resultaträkningen -100 565*

ÖVRIGA FINANSIELLA SKULDER, tkr 2013 2012

Skulder i balansräkningen

Räntebärande långfristiga skulder till kreditinstitut 27 000 38 459

Räntebärande kortfristiga skulder till kreditinstitut 20 017 64 192

Leverantörsskulder 19 857 42 254

Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder 3 656 5 305

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 145 47 420

Summa 90 675 197 630

Nettovinst/förlust i resultaträkningen -684  -1 281*

* Avser nettovinst/förlust i kvarvarande verksamhet

NOT 23 – RISKBEDÖMNING

Finansiella risker
Availo utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk, 
kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar 
på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar ett minimera 
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

Riskhanteringen sköts av finansavdelningen enligt styrelsens riktlinjer. Avdelningen 
identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med de 
operationella enheterna.

Valutarisker
Koncernen verkar i låg grad internationellt och större delen av Availos transaktioner 
sker i svenska kronor. Därmed är valutariskerna begränsade. Den norska verksamhetens 
transaktioner sker i norska kronor och deras verksamhet sker till största del nationellt. 
De fåtal utländska transaktioner som sker inom koncernen mot kunder och leverantörer, 
görs mot valutakonton och därmed sker ingen omväxling av dessa valutor. Detta 
minskar ytterligare de redan begränsade valutariskerna.

Värdet avseende koncernens tillgångar i den norska verksamheten följer den norska 
valutan varför koncernen därmed utsätts för viss valutaexponering.

Availo har inga derivatinstrument och därmed återspeglas balansposternas verkliga 
värde i balansräkningen.

Ränterisker
Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning, som görs 
med rörlig ränta, utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde vilken delvis 
neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta. Upplåning som görs med fast ränta 
utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. Under 2012 och 2013 
utgjordes koncernens upplåning av svenska och norska kronor till rörlig ränta.

Koncernen analyserar sin exponering för ränterisk dynamiskt. Olika scenarier 
simuleras, varvid refinansiering, omsättning av befintliga positioner, alternativ 
finansiering och säkring beaktas. Med dessa scenarier som utgångspunkt beräknar 
koncernen den inverkan på resultat som en angiven ränteändring skulle ha. För varje 
simulering används samma ränteändring för koncernens båda valutor. Scenarierna 
simuleras bara för de skulder som utgör de största räntebärande posterna.

Gällande årets känslighetsanalys; med anledning av försäljningen av affärsområde 
Phonera Telefoni kommer bolaget att lösa merparten av sina lån under det andra 
kvartalet 2014 och därmed är inte en känslighetsanalys av räntorna relevant att 
redovisa för den kvarvarande verksamheten.
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KVARVARANDE VERKSAMHET MODERBOLAGET

LÖPTIDSANALYS, tkr 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Upplåning (exkl. finansiell leasing)

Mindre än 3 månader 15 471 12 483 1 083 1 121

Mellan 3 månader och 1 år 32 815* 18 030 - 3 318

Mellan 1 och 2 år - 74 149 - 1 083

Summa 48 286 104 662 1 083 5 522

Leverantörsskulder och andra skulder

Mindre än 3 månader 44 332 91 595 1 600 646

Mellan 3 månader och 1 år 0 3 384 1 292 3 384

Mellan 1 och 2 år 1 585 2 770 - -

Summa 45 243 97 749 2 892 4 030

*Beloppet om 32 815 tkr är upptaget som långfristig räntebärande skuld i koncernens balansräkningmed men med anledning av försäljningen av affärsområde  
Phonera Telefoni kommer bolaget att lösa merparten av sina lån under det andra kvartalet 2014.

NOT 24 - VERKSAMHET UNDER AVVECKLING

De tillgångar och skulder som hänför sig till rörelsesegmentet Phonera Telefoni (Phonera Företag AB med dotterbolag) redovisas som verksamhet under avveckling, efter beslutad 
avyttring till Com Hem Holding AB. Tillträde var den 31 mars 2014. 

Phonera Telefoni är en virtuell operatör som säljer fast telefoni, mobiltelefoni, IP-telefoni, växeltjänster, bredband samt övriga tjänster som till exempel telekonferens. 
Särskilda resultatmått är antal tjänster per kund (RGU), ARPU per kund samt OPEX per kund.

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHET UNDER AVVECKLING, tkr 2013 2012

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 265 114 263 731

265 114 263 731

Rörelsens kostnader

Trafikkostnader och handelsvaror -127 251 -122 844

Övriga externa kostnader -54 980 -65 473

Personalkostnader -37 727 -33 963

Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt (EBITDA) 45 156 41 451

Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 609 -1 966

Rörelseresultat (EBIT) 43 547 39 485

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 144 162

Finansiella kostnader -1 018 -664

Resultat före skatt 42 673 38 983

Inkomstskatt -9 388 -10 253

Årets resultat 33 285 28 730

Årets resultat per aktie (kr) 4,26 3,68

Årets totalresultat från verksamhet under avveckling 33 285 28 730

Forts. från föregående sida

Kreditrisker
Kreditrisk hanteras på koncernnivå, med undantag för kreditrisk avseende utestående 
kundfordringar. Varje koncernföretag ansvarar för att följa upp och analysera 
kreditrisken för varje enskild befintlig och ny kund. Availo har fastställda riktlinjer för att 
säkra att försäljning av tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund.

Finansieringsrisk
Finansieringsrisk innebär risken för likviditetsbrist till följd av att erforderligt upplå-
ningsbehov inte går att tillgodose. Orsaken till detta kan vara att Availo inte förmår 
generera interna medel för finansieringen av verksamheten, att bolaget inte beviljas 
erforderlig rörelsefinansiering. Styrelsen ska se till, baserat på upprättade budget- och 
likviditetsprognoser, att bolaget har erforderlig rörelsefinansiering för verksamheten.

Likviditetsrisker
Hantering av likviditetsrisker sker med försiktighet som utgångspunkt. Vid varje 
tidpunkt eftersträvas att ha tillfredsställande tillgång till likvida medel för att möjliggöra 
långsiktigt riktiga investeringsbeslut.

Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande företag och 
aggregeras av finanschef. Finanschef följer noga rullande prognoser för koncernens 
likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med kassamedel för 
att möta behovet i den löpande verksamheten samtidigt som man löpande bibehåller 
tillräckligt med utrymme på avtalade kreditfaciliteter. Dessa prognoser beaktar 
koncernens amorteringsplaner, uppfyllelse av lånevillkor samt uppfyllelse av interna 
balansräkningsbaserade resultatmått. 

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder, uppdelade efter på 
den tid som balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp 
som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.
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KONCERNEN

KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG FÖR VERKSAMHET UNDER AVVECKLING, tkr 2013-12-31 2012-12-31

Kassaflöden från den löpande verksamheten 6 267 -36 055

Kassaflöden från investeringsverksamheten 722 -8 200

Kassaflöden från finansieringsverksamheten -6 986 33 570

Summa kassaflöden 3 -10 685

KONCERNEN

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR VERKSAMHET UNDER AVVECKLING, tkr 2013-12-31

Tillgångar i avyttringsgrupp klassificerad som innehav för försäljning

Goodwill 16 240

Immateriella tillgångar 16

Inventarier 3 073

Uppskjuten skattefordran 156

Depositioner 190

Varulager 569

Kundfordringar 25 696

Övriga kortfristiga fordringar 2 478

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 54 786

Likvida medel 35

Summa 103 239

Skulder i avyttringsgrupp klassificerad som innehav för försäljning

Räntebärande leasingåtaganden 684

Räntebärande skulder till kreditinstitut 26 586

Leverantörsskulder 30 105

Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder 2 422

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 632

Summa 75 429

NOT 25 - ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

KONCERNEN

LEASINGAVGIFTER, tkr 2013 2012

Erlagda leasingavgifter -13 719 -11 101

Summa -13 719 -11 101

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med internationella redovisningsstandarderIFRS sådana de antagits av EU och 
ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprät-
tats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande 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. 

Stockholm den 24 april 2014

Henric Wiklund, styrelsens ordförande Kenneth Gustafsson, styrelseledamot

Sven Berg, styrelseledamot Peter Ahldin, VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 april 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 
Lars Nilsson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Availo AB (publ), org.nr 556330-3055

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Availo AB (publ) för år 2013 med undantag för bolags-
styrningsrapporten på sidorna 36-41. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument 
på sidorna 34-59.

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 årsredovisningslagen och en 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 koncernredovis-
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen 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 årsredovisning-
en och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget 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 uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen 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 årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 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 avseenden 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 
36-41. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

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 beträf-
fande bolagets vinst eller förlust, samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Availo AB (publ) för år 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 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
36-41 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 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat styrelsens 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 enligt ovan 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 lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning 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 förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade 
information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Malmö den 24 april 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nilsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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