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Bokslutskommuniké 2010 

JANUARI – DECEMBER 2010 I SAMMANDRAG 

 Intäkter 3 852 (3 408) MSEK  

 Rörelseresultat 293 (496) MSEK  

 Resultat efter skatt 201 (269) MSEK  

 Avkastning på eget kapital 12 (16) procent 

 Soliditet 31 (40) procent 

 Resultat per aktie, före och efter utspädning 804 (1 076) SEK 

Ovanstående jämförelsesiffror avser kvarvarande verksamhet. 

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER 

Teracom-koncernens totala intäkter ökade under året med 13 procent, i huvudsak genom tillväxt i nya enheter, 

och närmar sig en årsomsättning på fyra miljarder kronor. Koncernen är inne i en omfattande investeringsfas. På 

de nya marknaderna Danmark och Finland investerar vi i att bygga upp en lönsam kundbas, medan det på den 

mogna marknaden Sverige innebär att stärka marknätets och Boxers konkurrenskraft med nya kanaler och nya 

tjänster. Detta har resulterat i en lägre lönsamhet för koncernen som helhet jämfört med föregående år. Under 

2010 har vi infört en tydlig koncernstruktur och även arbetat fram och antagit en mer fokuserad strategi.  

 

Koncernens stora styrka är sammanhållna tjänster i digitala marknät, något som varit och är en förutsättning för 

koncernens starka ställning på den svenska marknaden. Därför var köpet av Broadcast Service Denmark viktigt 

för att kunna utveckla den danska marknaden och därmed erbjuda prisvärda och attraktiva tjänster och 

produkter. Under det fjärde kvartalet har BSD införlivats i koncernen och i januari 2011 bytte bolaget namn till 

Teracom A/S. Systerbolaget Boxer Denmark startade i november 2009 i samband med att det analoga nätet 

släcktes. Försäljningen i Boxer Denmark gick sämre än väntat under årets första månader, men efter att 

försäljning och distribution förstärktes samt justeringar i paketstrukturen genomförts för att öka attraktiviteten i 

kunderbjudandet, har försäljningen gått bättre och det sista kvartalet visar på ett stabilt kundintag.  

 

Året har präglats av ett flertal satsningar för att stärka konkurrenskraften, något som är nödvändigt eftersom 

mediemarknaden utvecklas snabbt med allt hårdare konkurrens. Den 1 november lanserade koncernen 

tillsammans med att antal programbolag hdtv i det svenska marknätet. Sammanlagt under 2010 introducerades 

tolv kanaler i marknätet, både i hd- och i standardupplösning. Försäljningen av hdtv-abonnemang har gått över 

förväntan och vi kan anta en fortsatt stark utveckling under 2011 då fler kanaler börjar sända och antalet olika hd-

boxar ökar. Vi kan också vänta oss att den nya utsändningsstandarden - DVB-T2 - som vi använder för hdtv, snart 

kommer att vara inbyggd i ett stort antal av de tv-apparater som säljs. Det gör att många som köper en ny tv och 

använder den i marknätet, med automatik får tillgång till SVT:s hdtv-sändningar och därmed kan bli lockade av 

att få fler kanaler via Boxer. Fokuseringen på marknätet fortsätter med utbyggda hd-sändningar och studier av 

framtida 3D-sändningar. Utvecklingen av kommande Video On Demand-tjänster fortsätter också, ett 

utvecklingsarbete som är tänkt att över tid kunna användas av koncernens alla betal-tv-bolag. Teracom Sweden 

tecknade under slutet av året ett avtal om regional nedbrytning av TV4+ enligt samma modell som Tv4. Att en 

kanal kan sända olika reklamblock i olika regioner innebär att programbolagen kan bearbeta den mycket 
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intressanta regionala annonsmarknaden. Marknätet är utmärkt anpassat för regionalisering och vi investerar i 

denna tjänst eftersom vi märker ett ökat intresse för den. 

 

Den finländska marknaden har en delvis annorlunda struktur än våra andra två marknader. Själva marknätet har 

en stark ställning, men nätet är uppdelat mellan tre stycken olika nätoperatörsbolag, varav två planerar egna 

betal-tv-tjänster under 2011. Plus TV är dock det starkaste betal-tv-bolaget. Vi har förstärkt våra 

försäljningskanaler, både hos återförsäljare, via telefon och egen webbshop, och vi har under hösten effektiviserat 

anti-churnarbetet. Kundstocken har därför stabiliserats och vi har en allt större andel trogna kunder. Det finns en 

stor potential för betal-tv i Finland och när konkurrensen ökar så genereras en mer omfattande 

marknadsbearbetning vilket till viss del är positivt, och samtidigt kommer Plus TV ha ett stort övertag i 

försäljningsbearbetning och trogen kundbas.  

 

Mycket har fallit på plats under 2010 och koncernen har idag en stabil struktur och bolagens konkurrenskraft har 

stärkts. Detta har varit möjligt genom ett starkt engagemang från våra medarbetare och ett mycket bra samarbete 

inom koncernen.  

 

Crister Fritzson, koncernchef Teracom Group 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI – SEPTEMBER 2010 

 I juni slöts avtal med säljarna om förvärv av den danska marknätsoperatören Broadcast Service 

Denmark, en affär som avslutades den sista september. 

 
 I februari lanserades nya kanaler i det svenska marknät med tekniken MPEG4 och i juni gav 

Myndigheten för radio- och tv nya sändningstillstånd för både hdtv och standard-tv. Tillstånden gäller 

fram till mars 2014. 

 

 Under första halvåret genomfördes en omfattande omorganisation av koncernen och en tydlig 

koncernstruktur skapades.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER - DECEMBER 2010 

 

 Den 1 november lanserades hdtv i det svenska marknätet med den nya DVB-T2-standarden. Fem hd-

kanaler var med vid premiären, fler kommer att lanseras efterhand, bland andra TV3 HD och Kanal 5 

HD. 

 

 Boxer Sweden hamnade för andra året i rad i topp i Svensk Kvalitetsindex rankning av betal-tv-

operatörer med de sammanlagt nöjdaste kunderna. 

 
 Broadcast Service Denmark har under fjärde kvartalet införlivats i koncernen och ett projekt drivs för att 

identifiera och verifiera synergier med övriga koncernen. 
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 Boxer Denmark introducerade en mycket liten marknätsmottagare med plats för Boxers betal-tv-kort 

som ansluts till datorn, vilken då används som en portabel tv-skärm. 

 

 Gunilla Berg anställdes den 1 november som ny CFO och vice vd för Teracom Group. 

 

UTSIKTER 

Introduktionen av nya tjänster på den mogna svenska marknaden och de fortsatta försäljningssatsningarna i de 

danska och finländska betal-tv-bolagen kommer att kräva fortsatta investeringar. Nätoperatörsbolagen visar 

stabila resultat, och koncernens omsättning kommer till följd utav helårseffekt från förvärvet av BSD öka med ca 

350 MSEK jämfört med 2010. Det finns goda möjligheter att bredda den danska nätaffären med nya tjänster, 

precis som tidigare gjorts i Sverige. I Sverige kommer det att tas beslut om nya sändningstillstånd för digital radio, 

beslut som kan innebära nya affärsmöjligheter. Den svenska regeringen har fått klartecken från riksdagen att 

skapa ett holdingbolag för Teracom koncernen som möjliggör att anpassning kan ske av den juridiska 

bolagsstrukturen till affärsstrukturen. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

Broadcast Service Denmark bytte den 27 januari namn till Teracom A/S  
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FINANSIELL ÖVERSIKT 

 

 

Intäkter och resultat 

Koncernens intäkter för helåret 2010 uppgick till 3 852 (3 408) MSEK. Intäktsökningen med 13 procent jämfört 

med 2009 kom främst från koncernens verksamheter i Finland och Danmark. Den finska betal-tv verksamheten 

som förvärvades i juni 2009 stod för 231 MSEK, den danska betal-tv verksamheten som är under uppbyggnad för 

115 MSEK samt den danska nätverksamheten, som förvärvades 30 september 2010, stod för 60 MSEK av 

koncernens totala intäktsökning om 444 MSEK. Även den svenska nätverksamheten ökade intäkterna med drygt 

60 MSEK jämfört med föregående år rensat för avyttrad verksamhet. Intäkterna för svensk betal-tv var i stort sett 

oförändrade. 

Koncernens rörelseresultat för 2010 försämrades med 41 procent till 293 (496) MSEK. Nedgången orsakades av 

negativa resultat i Danmark och Finland där betal-tv-marknaderna är under uppbyggnad. Koncernens 

rörelsemarginal minskade med 7 procentenheter till 8 (15) procent, exklusive engångsposter uppgick 

rörelsemarginalen till 9 procent. Den svenska verksamheten var fortsatt stabil och redovisade en rörelsemarginal 

om 21 (20) procent. Fjärde kvartalets rörelseresultat var, i likhet med tredje kvartalet, en klar förbättring mot 

utfallet under första halvåret 2010. Årets resultat har belastats med engångsposter som under fjärde kvartalet 

ökade med 4 MSEK till 47 MSEK. Beloppet bestod dels av omstruktureringskostnader om 23 MSEK och dels av en 

kostnad om 24 MSEK till följd av beslutet att avveckla tv via bredband (iptv), främst nedskrivning av immateriella 

anläggningstillgångar och varulager.  

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 281 (483) MSEK, en nedgång med 42 procent jämfört med 2009. 

Ackumulerat finansnetto var i nivå med föregående år och uppgick till -12 (-13) MSEK. Förändring av orealiserat 

resultat hänförligt till elderivat påverkade finansnettot positivt med 14 (10) MSEK till följd av mycket höga 

Nyckeltal Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2010 Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2009

Intäkter (MSEK) 1040 932 960 920 964 911 804 729

Rörelseresultat (MSEK) 107 114 29 43 76 146 131 143

Rörelsemarginal 10% 12% 3% 5% 8% 16% 16% 20%

Resultat efter finansiella poster (MSEK) 111 107 31 32 87 144 128 124

Soliditet 31% 29% 38% 41% 40% 39% 35% 44%

Kassaflöde (MSEK) 151 145 23 -20 16 -80 -53 177

Antal nya digital-tv-abonnemang, tusental -4 -2 -8 -11 22 -2 269* -9

*) Inkl förvärvade abonnemang  i Finland.

Nyckeltal Q1-Q4 2009 Förändring

Intäkter (MSEK) 3 852 3 408 13%

Rörelseresultat (MSEK) 293 496 -41%

Rörelsemarginal* 8% 15% -7 p.e.

Resultat efter finansiella poster (MSEK) 281 483 -42%

Soliditet* 31% 40% -9 p.e.

Kassaflöde (MSEK) 299 60 398%

Antal digital-tv-abonnemang, tusental 944 969 -25

*)   Förändringen avser procentenheter (p.e.)

Q1-Q4 2010
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rådande elpriser. Resultat efter skatt försämrades med 25 procent och uppgick till 201 (269) MSEK.  En 

uppskjuten skattefordran om 105 (0) MSEK redovisades i fjärde kvartalet utifrån en värdering av underskotten i 

den danska verksamheten efter förvärvet av BSD, vilket påverkade resultatet efter skatt positivt. Ingen uppskjuten 

skattefordran har beaktats beträffande årets underskott i Finland. I förvärvet av betal-tv verksamheten i Finland 

2009 ingick en uppskjuten skattefordran om 46 MSEK och en uppskjuten skatteskuld om 46 MSEK, nettoeffekt 0. 

Resultat per segment 

 

Segment Betal-tv stod för 72 (71) procent av koncernens totala externa intäkter 2010. Intäkterna i segmentet 

under fjärde kvartalet ökade med 5 procent jämfört med motsvarande period 2009 och uppgick till 733 (696) 

MSEK. Årets intäkter ökade med 15 procent jämfört med föregående år till 2 783 (2 415) MSEK. Den finska 

verksamheten, som förvärvades i juni 2009, stod för 63 procent av segmentets totala intäktsökning i år.  

Segment * Q4 2010 Q4 2009 Förändring Q1-Q4 2010 Q1-Q4 2009 Förändring

Betal-tv

Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning 733 696 5% 2 783 2 415 15%

Rörelseresultat (MSEK) -14 -38 -63% -74 128 -158%

Rörelsemarginal ** -2% -5% 3 p.e. -3% 5% -8 p.e.

Tv och Radio

Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning 395 251 57% 1 200 989 21%

Rörelseresultat (MSEK) 99 99 0% 310 295 5%

Rörelsemarginal ** 25% 39% -14 p.e. 26% 30% -4 p.e.

Kapacitet, Inplaceringar och Service

Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning 109 114 -4% 395 424 -7%

Rörelseresultat (MSEK) 22 15 47% 57 73 -22%

Rörelsemarginal ** 20% 13% 7 p.e. 14% 17% -3 p.e.

Koncernelimineringar

Intäkter (MSEK) -197 -97 - -526 -420 -

Rörelseresultat (MSEK) 0 0 - - - -

Koncernens intäkter 1 040 964 8% 3 852 3 408 13%

Koncernens  rörelseresultat 107 76 41% 293 496 -41%

Koncernens rörelsemarginal (%) ** 10% 8% 2 p.e. 8% 15% -7 p.e.

Bredband (avyttrad verksamhet)

Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning - - - - 136 -

Rörelseresultat (MSEK) - - - - -82 -

Rörelsemarginal - - - - -60% -

Koncernens intäkter inkl avyttrad verksamhet 1040 964 8% 3 852 3 544 9%

Koncernens  rörelseresultat inkl avyttrad verksamhet 107 76 41% 293 414 -29%

Koncernens rörelsemarginal ** 10% 8% 2 p.e. 8% 12% -4 p.e.

*)  Segmentsinformation i enlighet med IFRS 8 redovisas i not 2.

**) Avser förändring i procentenheter (p.e.)

Mätsticka
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Rörelsemarginalen i fjärde kvartalet för segment Betal-tv uppgick till -2 (-5) procent, en förbättring med 3 

procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.  Årets rörelsemarginal uppgick till -3 (5) procent, 

en nedgång med 8 procentenheter. Försämringen orsakades främst av negativa resultat i Finland och Danmark 

där verksamheterna är under uppbyggnad. Beslutet i andra kvartalet att avveckla verksamheten inom tv via 

bredband, iptv, belastade segmentets resultat med 9 MSEK, främst avseende nedskrivning av 

anläggningstillgångar och varulager. Vid utgången av året redovisade verksamheterna i Sverige, Danmark och 

Finland 944 (969) tusen betal-tv-abonnemang. Den kvartalsvisa förändringen av antalet abonnemang har varit 

negativ under året men antalet avbokningar minskade under slutet av året på grund av stabilisering av kundbasen 

i Finland samt högre tillväxt i Danmark.  

Segment Tv och Radio svarade för 18 (18) procent av koncernens totala externa intäkter 2010. Intäkterna i 

segmentet under fjärde kvartalet ökade med 57 procent jämfört med motsvarande period 2009 och uppgick till 

395 (251) MSEK. Den danska nätverksamheten som förvärvades den 30 september i år stod för 80 procent av 

segmentets intäktsökning i fjärde kvartalet. Årets intäkter, inklusive försäljning till andra segment, ökade med 21 

procent jämfört med 2009 och uppgick till 1 200 (989) MSEK. I den svenska TV och Radio verksamheten 

förbättrades intäkterna av en utökad kapacitet i sändarnäten.  

Rörelsemarginalen i fjärde kvartalet för segment Tv och Radio uppgick till 25 (39) procent, en försämring med 14 

procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.  I fjärde kvartalets rörelseresultat ingick 

förvärvskostnader i samband med förvärvet av BSD med 16 MSEK. Årets rörelsemarginal minskade med 4 

procentenheter till 26 (30) procent. Segmentets ackumulerade resultat har belastats med nedskrivningar av 

immateriella anläggningstillgångar, 15 MSEK, till följd av beslutet i andra kvartalet att avveckla verksamheten 

inom tv via bredband, iptv. 

Segment Kapacitet, Inplaceringar och Service utgjorde 10 (11) procent av koncernens totala externa intäkter 2010.  

Intäkterna i segmentet under fjärde kvartalet minskade med 4 procent jämfört med motsvarande period 2009 och 

uppgick till 109 (114) MSEK. Årets intäkter uppgick till 395 (424) MSEK, en minskning med 7 procent jämfört 

med 2009. Segmentets rörelsemarginal i fjärde kvartalet förbättrades med 7 procentenheter jämfört med 

motsvarande period 2009 och uppgick till 20 (13) procent. Under kvartalet uppvisade främst serviceverksamheten 

ett starkt resultat, men också nya affärer tillkom inom kapacitet och inplaceringar. Årets rörelsemarginal 

minskade med 3 procentenheter till 14 (17) procent. Engångseffekter, främst i form av återföring av nedskrivning, 

hade en positiv effekt på segmentets rörelsemarginal 2009.  

Finansiell ställning 

Den 30 september 2010 förvärvade Teracom 100 procent av aktierna i bolagen Broadcast Service Denmark A/S, 

Broadcast Stations Company 1 A/S och Broadcast Stations Company 2 A/S. Bolagen äger och opererar det danska 

marknätet för radio och tv och utgör en kassagenererande enhet benämnd BSD. Den totala köpeskillingen, 1 394 

MSEK, finansierades med lån i kreditinstitut. Enligt den preliminära förvärvsanalysen allokerades 144 MSEK av 

bolagets totala värde till kundkontrakt, kundrelationer och goodwill. 

Koncernens räntebärande skulder ökade till följd av förvärvet av BSD och uppgick till 2 381 (1 016) MSEK. 

Balansomslutningen ökade med 1 508 MSEK till 5 698 (4 190) MSEK. Koncernens soliditet försämrades med 9 

procentenheter till 31 (40) procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. 

Vid utgången av året uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar, inklusive outnyttjade externa krediter i 

bank, till 1 577 (998) MSEK. 
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Kassaflöde 

Koncernen redovisade för året ett väsentligt förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket uppgick 

till 789 (286) MSEK. Kassaflödet har under året påverkats positivt av en minskad kapitalbindning främst till följd 

av riktade åtgärder inom varulager och kundfordringar samt lägre skattebetalningar.  

Kassaflödet påverkades med -1 241 MSEK vid förvärvet av BSD, till följd av preliminär köpeskilling minskad med 

skuldförd tilläggsköpeskilling och likvida medel.  Koncernens investeringar i materiella och immateriella 

anläggningstillgångar uppgick under året till 284 (239) MSEK. Utdelningen var 40 MSEK lägre jämfört med 

föregående år och uppgick till 110 (150) MSEK. Årets kassaflöde uppgick till 301 (60) MSEK.  

MODERBOLAGET 

Moderbolagets intäkter under 2010 uppgick till 1 480 (1 446) MSEK, en ökning med 2 procent jämfört med 

föregående år. Intäkterna under fjärde kvartalet ökade med 25 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2009 och 

uppgick till 389 (364) MSEK, främst till följd av utökad kapacitet i sändarnäten för digital-TV samt ökade 

serviceintäkter. Årets rörelseresultat ökade med 23 procent till 383 (311) MSEK. I rörelseresultatet ingick 

omstruktureringskostnader med 12 MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med 2009 och uppgick till 26 

(22) procent, främst till följd av de ökade intäkterna. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 6 procent 

till 490 (463) MSEK.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 572 (470) MSEK. Förbättringen med 102 MSEK under 

året var huvudsakligen en följd av ett förbättrat resultat, lägre skattebetalningar och förbättrade kundbetalningar. 

Utdelningar från dotterbolagen var 133 MSEK lägre än föregående år och uppgick till 100 (234) MSEK. 

Moderbolaget investerade 245 (187) MSEK i materiella och immateriella anläggningstillgångar, mestadels 

hänförliga till digital-tv-nätet. Vid en nyemission i dotterbolaget Digi TV Plus Oy i maj 2010, förvärvade 

moderbolaget aktier för totalt 29 MSEK. Moderbolagets ägarandel i Digi TV Plus Oy ökade från 51 procent till 53 

procent. Den 30 september 2010 förvärvade moderbolaget 100 procent av aktierna i bolagen Broadcast Service 

Denmark A/S, Broadcast Stations Company 1 A/S och Broadcast Stations Company 2 A/S. Bolagen utgör en 

kassagenererande enhet, benämnd BSD, som äger och opererar marknätet för radio och tv i Danmark. Den 

preliminära anskaffningskostnaden för BSD inklusive transaktionskostnader om 16 MSEK uppgick till 1 410 

MSEK, varav 6 MSEK har skuldförts. Förvärvet finansierades med lån från kreditinstitut. Lån om 600 MSEK 

förfaller till betalning inom tre månader. Nya kreditlöften med kredittid överstigande ett år är förhandlade och 

därmed har beloppet klassificerats såsom långfristig skuld.  

Utdelningen uppgick till 110 (150) MSEK. Årets kassaflöde uppgick till 123 (28) MSEK. 

Skuldsättningen ökade till följd av förvärvet av BSD och långfristiga skulder uppgick till 2 147 (934) MSEK. Vid 

utgången av året redovisade moderbolaget en soliditet om 44 (56) procent.   

MEDARBETARE 

Vid utgången av 2010 uppgick antalet tillsvidareanställda i koncernen till 704 (622). Av dessa var 509 (481) 

anställda inom moderbolaget Teracom AB.  Till följd utav förvärvet av BSD tillkom 71 tillsvidareanställda. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

För ytterligare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Teracoms årsredovisning för år 2009, sidorna 

68-73 respektive not 20. 
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RESULTATRÄKNING (MSEK)

2010-10-01 2009-10-01 2010-01-01 2009-01-01

Not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 1 045 970 3 848 3 402

Övriga intäkter -5 -6 4 6

2 1 040 964 3 852 3 408

Aktiverat arbete för egen räkning 5 2 9 9

Rörelsens kostnader

Materialkostnader -66 -25 -235 -200

Kostnader för ersättning till anställda -154 -113 -571 -472

Avskrivningar -101 -82 -331 -293

Återföring nedskrivningar/Nedskrivningar 3 0 0 -18 12

Övriga kostnader -617 -670 -2 413 -1 968

Rörelseresultat 2 107 76 293 496

Finansnetto 4 11 -12 -13

Resultat efter finansiella poster 111 87 281 483

Skatt på periodens resultat 39 -63 -80 -214

150 24 201 269

Periodens resultat från avvecklad verksamhet - 0 - -78

Periodens resultat 150 24 201 191

Hänförs till:

Moderbolagets aktieägare 150 24 201 191

Minoritetsintresse 0 0 0 0

Periodens resultat 150 24 201 191

DATA PER AKTIE 

Kvarvarande verksamhet

600 96 804 1 076

Totalt, inklusive avvecklad verksamhet

Antal aktier vid periodens utgång 250 000 250 000 250 000 250 000

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 250 000 250 000 250 000 250 000

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK 600 96 804 764

Periodens resultat för den kvarvarande 

verksamheten 

Resultat per aktie, före och efter utspädning,  SEK

Koncernen

Mätsticka
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (MSEK)

2010-01-01 2009-01-01

2010-12-31 2009-12-31

Periodens resultat kvarvarande verksamhet 201 269

Periodens resultat avvecklad verksamhet - -78

"Övrigt totalresultat":  *

Omräkningsdifferenser -33 -22

Inkomstskatt relaterad till "Övrigt totalresultat" poster 0 0

Summa "Övrigt totalresultat" -33 -22

Totalresultat för perioden 168 169

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 168 169

Minoritetsintresse 0 0

*Övrigt totalresultat avser i sin helhet den kvarvarande verksamheten.

Koncernen
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG (MSEK)

Koncernen Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 3 039 1 675

Immateriella tillgångar 1 565 1 405

Uppskjutna skattefordringar 0 12

Andra långfristiga fordringar 114 95

Summa anläggningstillgångar 4 718 3 187

Omsättningstillgångar

Varulager 25 62

Kortfristiga fordringar 578 863

Likvida medel 377 78

Summa omsättningstillgångar 980 1 003

SUMMA TILLGÅNGAR 2 5 698 4 190

Koncernen 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 743 1 685

Skulder till kreditinstitut 2 210 781

Långfristiga skulder och avsättningar 433 513

Kortfristiga skulder och avsättningar 1 312 1 211

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 698 4 190

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 0 0

Eventualförpliktelser 0 0

XXXXXXX
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 

Koncernen

MSEK Aktiekapital

 Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Omräknings-

reserv

Intjänade 

vinstmedel

Totalt eget 

kapital  

hänförligt till 

moderbolagets  

aktieägare

Minoritetens  

andel av  

eget kapital

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2009-01-01 250 653 6 757 1 666 0 1 666

Utdelning -150 -150 0 -150

Årets totalresultat -22 191 169 0 169

Utgående balans 2009-12-31 250 653 -16 798 1 685 0 1 685

Utdelning -110 -110 -110

Periodens totalresultat -33 201 168 0 168

Utgående balans 2010-12-31 250 653 -49 889 1 743 0 1 743

Koncernen

MSEK Aktiekapital

 Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Omräknings-

reserv

Intjänade 

vinstmedel

Totalt eget 

kapital  

hänförligt till 

moderbolagets  

aktieägare

Minoritetens  

andel av  

eget kapital

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2008-01-01 250 653 0 827 1 730 80 1 810

Förvärv av minoritetsandelar 0 0 -91 -91

Utdelning -400 -400 -80 -480

Årets totalresultat 6 330 336 91 427

Utgående balans 2008-12-31 250 653 6 757 1 666 0 1 666

Utdelning -150 -150 -150

Periodens totalresultat -22 191 169 0 169

Utgående balans 2009-12-31 250 653 -16 798 1 685 0 1 685
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG (MSEK)

2010-10-01 2009-10-01 2010-01-01 2009-01-01

Not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Resultat efter finansiella poster 111 87 281 483

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 103 -22 389 336

Betald inkomstskatt 11 7 -165 -255

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 225 72 505 564

Förändring av rörelsekapital -18 16 284 -278

Kassaflöde från den löpande verksamheten 207 88 789 286

-92 -63 -284 -239

Företagsförvärv 4 74 0 -1 241 -201

Avyttring av verksamhet 0 0 0 -63

Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet 14 0 -3 -16

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 -63 -1 528 -519

Kassaflöde före finansieringsverksamheten 203 25 -739 -233

Utdelning 0 0 -110 -150

Upptagna lån/Amortering -50 -9 1 150 443

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50 -9 1 040 293

153 16 301 60

Kassaflöde från avvecklad verksamhet

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 0 - -26

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 0 - -28

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 0 - 0

0 0 0 -54

Perioden/årets kassaflöde 153 16 301 6

Likvida medel vid perioden/årets början 226 62 78 72

Kursdifferens i likvida medel -2 0 -2 0

Likvida medel vid periodens slut 377 78 377 78

Koncernen

Förvärv av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar

Perioden/årets kassaflöde från kvarvarande 

verksamhet

Perioden/årets kassaflöde från avvecklad verksamhet
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK)

2010-10-01 2009-10-01 2010-01-01 2009-01-01

Not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 388 364 1 477 1 440

Övriga intäkter 1 0 3 6

389 364 1 480 1 446

Aktiverat arbete för egen räkning 5 2 9 9

Rörelsens kostnader

Materialkostnader -6 -7 -22 -36

Kostnader för ersättning till anställda -112 -114 -421 -407

Avskrivningar -65 -68 -257 -272

Återföring nedskrivningar/Nedskrivningar 3 0 0 -10 12

Övriga kostnader -107 -105 -396 -441

Rörelseresultat 104 72 383 311

Finansnetto 15 -3 107 152

Resultat efter finansiella poster 119 69 490 463

Bokslutsdispositioner -27 6 -27 6

Skatt på periodens resultat -26 -18 -98 -85

PERIODENS RESULTAT 66 57 365 384

Moderbolaget

Mätsticka
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK)

Moderbolaget 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 13 25

Materiella anläggningstillgångar 1 648 1 664

Finansiella anläggningstillgångar 3 300 1 812

Summa anläggningstillgångar 4 961 3 501

Omsättningstillgångar

Kortfristig fordran hos koncernbolag 148 44

Kortfristiga fordringar 179 259

Kortfristiga placeringar 0 0

Kassa och bank 167 44

Summa omsättningstillgångar 494 347

SUMMA TILLGÅNGAR 5 455 3 848

Moderbolaget 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 378 1 123

Obeskattade reserver 1 415 1 387

Avsättningar 12 33

Långfristiga skulder till koncernbolag 1 169

Långfristiga skulder 2 159 765

Kortfristiga skulder till koncernbolag 2 6

Kortfristiga skulder 488 365

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 455 3 848

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 0 0

Eventualförpliktelser 0 0

XXXXXXX

Mätsticka

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL  I SAMMANDRAG (MSEK)

Moderbolaget 2010-01-01 2009-01-01

2010-12-31 2009-12-31

Eget kapital vid periodens början 1 123 890

Periodens resultat 365 384

Utdelning -110 -150

Lämnade koncernbidrag, netto 0 -1

Eget kapital vid periodens slut 1 378 1 123

Mätsticka
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NOTER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Koncernens rapportering följer statens ägarpolicy och riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt 

ägande. Denna bokslutskommuniké är därmed upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och 

Årsredovisningslagen för koncernen samt för moderbolagets del i enlighet med Årsredovisningslagen.  

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2009 

med ett tillägg. Detta innebär att säkring av förvärvade nettotillgångar i Danmark har skett med lån i lokal valuta, 

vars omräkningsdifferens bokförts mot fritt eget kapital. Nya och ändrade IFRS-standarder som skall tillämpas 

från 2010 har inte påverkat Teracoms finansiella rapportering med väsentliga belopp. 

Koncernens verksamhet inom segment Bredband avyttrades i början av september 2009. I enlighet med IFRS 5 

”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter” har jämförelseperiodens 

resultat för den avyttrade verksamheten i segment Bredband redovisats i koncernens resultaträkning inom posten 

”Periodens resultat från avvecklad verksamhet”. Det innebär att intäkterna och kostnaderna för segment 

Bredband exkluderats från alla poster i resultaträkningen avseende jämförelseperioden 2009. Koncernens 

kassaflödesanalys för fjärde kvartalet 2009 redovisas också exklusive den avyttrade verksamheten.  

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MSEK)

2010-10-01 2009-10-01 2010-01-01 2009-01-01

Not 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Resultat efter finansiella poster 119 69 490 463

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 59 66 146 61

Betald inkomstskatt -6 -29 -92 -131

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 172 106 544 393

Förändring av rörelsekapital -107 23 28 77

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 129 572 470

Utdelning från dotterföretag 0 1 100 234

-80 -63 -245 -187

Förvärv av/tillskott till dotterföretag -21 0 -1 452 -365

Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet -12 -7 -30 -74

Kassaflöde från investeringsverksamheten -113 -69 -1 627 -392

Kassaflöde före finansieringsverksamheten -48 60 -1 055 78

Amortering/Upptagna lån 177 -18 1 288 100

Utdelning 0 0 -110 -150

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 177 -18 1 178 -50

Periodens kassaflöde 129 42 123 28

Likvida medel vid perioden/årets början 38 2 44 16

Likvida medel vid periodens slut 167 44 167 44

Moderbolaget

Förvärv av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar
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Not 2 Segmentinformation 

Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Försäljning mellan segment sker till 

priser som är goda uppskattningar av gällande marknadspriser. Segmentens prestationer bedöms utifrån 

rörelseresultaten. Finansiella kostnader, finansiella intäkter och inkomstskatt hanteras på koncernnivå. 

 

 

 

Koncernen, rörelsesegment Betal-tv

TV och 

Radio

Kapacitet, 

Inplacering 

och Service

Elimi-

nering

Summa 

kvarvarande 

verksamhet

Intäkter

Försäljning till externa kunder 2 757 700 395 0 3 852

Försäljning mellan segment 26 500 0 -526 0

Summa intäkter 2 783 1 200 395 -526 3 852

Resultat

Rörelseresultat -74 310 57 - 293

Finansnetto - - - - -12

Resultat före skatt 281

Inkomstskatt -80

Årets resultat 201

Tillgångar

Segmentens tillgångar 485 3 895 941 0 5 321

Ofördelade tillgångar - - - - 377

Summa tillgångar 5 698

Q1-Q4 2010

Mätsticka

Koncernen, rörelsesegment Betal-tv

TV och 

Radio

Kapacitet, 

Inplacering 

och Service

Elimi-

nering

Summa 

kvarvarande 

verksamhet Bredband

Summa inkl. 

avyttrad 

verksamhet

Intäkter

Försäljning till externa kunder 2 415 615 381 0 3 411 133 3 544

Försäljning mellan segment 0 374 43 -420 -3 3 0

Summa intäkter 2 415 989 424 -420 3 408 136 3 544

Resultat

Rörelseresultat 128 295 73 0 496 -82 414

Finansnetto - - - - -13 - -13

Resultat före skatt 483 -82 401

Inkomstskatt -214 4 -210

Årets resultat 269 -78 191

Tillgångar

Segmentens tillgångar 1 010 2 242 848 0 4 100 0 4 100

Ofördelade tillgångar - - - - 90 - 90

Summa tillgångar 4 190 0 4 190

Q1-Q4 2009

Mätsticka
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Not 4 Förvärvade verksamheter 

Den 30 september 2010 förvärvade Teracom 100 procent av aktierna i den danska marknätsoperatören BSD, 

bestående av de tre bolagen Broadcast Service Denmark A/S, Broadcast Stations Company 1 A/S och Broadcast 

Stations Company 2 A/S. Förvärvskostnaderna uppgick till 16 MSEK och dessa kostnader har belastat koncernens 

rörelseresultat per den 31 december 2010.  

De förvärvade bolagen utgör en kassagenererande enhet benämnd BSD. Förvärvsanalysen är preliminär då 

granskningen av öppningsbalanserna inte är slutförd.  De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet av BSD är 

enligt den preliminära förvärvsanalysen följande:

 

  

Not 3 Nedskrivningar

2010-01-01 2009-01-01 2010-01-01 2009-01-01

Tillgångar 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar -18 12 -10 12

Summa -18 12 -10 12

Årets nedskrivning i koncernen avser immateriella anläggningstillgångar, 15 MSEK inom segment 
Tv och Radio och 3 MSEK inom segment Betal-tv.

Koncernen Moderbolaget

MSEK Värden enligt förvärvsanalys

Materiella anläggningstillgångar 1 426

Kundkontrakt 20

Kundrelationer 12

Immateriella anläggningstillgångar 120

Kortfristiga fordringar - räntebärande 47

Kortfristiga fordringar - ej räntebärande 4

Kassa och bank 147

Avsättningar (uppskjutna skatteskulder) -8

Långfristiga skulder - räntebärande -241

Långfristiga skulder - ej räntebärande -98

Kortfristiga skulder - räntebärande -43

Kortfristiga skulder - ej räntebärande -104

Förvärvade identifierbara nettotillgångar 1 282

Goodwill 112

Köpeskilling för aktier i dotterbolag 1 394

Skuldförd köpeskilling -6

Erlagd köpeskilling -1 388

Likvida medel i förvärvade dotterföretag 147

Förändring av koncernens likvida medel vid årets förvärv -1 241
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ÅRSSTÄMMA 

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 14 april, klockan 13.00.  

Lokal: Summit Hitech building, Sveavägen 9-13. 

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Teracoms webbplats den 17 mars, www.teracom.se. 

 

FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 

Styrelsens förslag till vinstutdelning upprättas senare. 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 

 

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011 28 april 2011 

  

  

 

På uppdrag av Styrelsen 

Sundbyberg den 11 februari 2011 

 

 

Crister Fritzson 

Vd och Koncernchef 

 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 

Crister Fritzson, vd och koncernchef, 08-555 421 08 

Gunilla Berg, Vvd och CFO Teracom-koncernen, 08-555 421 37 

Johan Bobert, kommunikationsdirektör, 070-483 49 72 

 

 

Teracom AB Tel: 08-555 420 00 

Box 1366 Fax: 08-555 420 01 

172 27 Sundbyberg www.teracom.se 

 Organisationsnummer: 556441-5098 

 

http://www.teracom.se/

