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FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

JANUARI - MARS
I SAMMANDRAG

• Rörelseintäkterna uppgick till 194,5 MSEK (202,8)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -1,2 MSEK (1,4)

• EBITDA-resultatet uppgick till 16,5 MSEK (18,0)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,6 MSEK (31,4)

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,02 SEK (0,09)

• Operationella kostnader för kvartalet är 35,5 MSEK (39,9)

EBITA-MARGINAL %

UTVALDA FINANSIELLA DATA I SAMMANDRAG
BELOPP I MSEK

2020
JAN - MAR

2019
JAN - MAR

2019
JAN - DEC

Rörelseintäkter 194,5 202,8  805,8

EBITDA-resultat 16,5 18,0 72,5

EBITDA-marginal (%) 8,5 8,9 9,0

Rörelseresultat (EBIT) -1,2 1,4 4,2

Rörelsemarginal (%) -0,6 0,7 0,5

Resultat före skatt (EBT) -0,6 1,1 0,7

Vinstmarginal (%) -0,3 0,5 0,1

Nettoresultat 0,5 2,8 10,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,6 31,4 108,3

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 0,02 0,09 0,30
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Starten på 2020 kan knappast karakteriseras som ”business 
as usual”, då vi, liksom hela världen, påverkas av spridningen 
och utvecklingen av Coronaviruset/Covid-19. A3:s telekom-
verksamhet är solid med återkommande intäkter. Det är ett 
viktigt faktum att vi tillhandahåller produkter och tjänster 
som i allra högsta grad bidrar till att samhället fungerar, 
samt att dess invånare kan jobba på distans på ett effektivt 
och säkert sätt. Detta betyder att vårt finansiella resultat är 
relativt resistent, men absolut inte immunt då t.ex. affärs-
området för IT-tjänster påverkas av att företag nu i stor grad 
väljer att senarelägga planerade IT-investeringar. För oss 
betyder detta lägre hårdvaruförsäljning och omsättning 
kopplat till sådana projekt. Vi estimerar att den finansiella 
effekten av detta är ca - 2MSEK/månad i omsättning samt ca 
700 KSEK/månad i EBITDA bidrag. Vi har redan genomfört 
åtgärder för att mitigera effekten av detta men självklart 
kan en långvarig konjukturnedgång komma att påverka vårt 
resultat för 2020.

Våra anställdas välbefinnande är som alltid en av mina hög-
sta prioriteringar, och pandemin har påverkat hur vi arbetar. 
Idag jobbar mer än 75 procent av våra anställda hemifrån. 
Jag är otroligt stolt över hur väl våra medarbetare har 
hanterat situationen genom att varje dag göra en fantastisk 
viktig, och för samhället kritisk insats, - de upprätthåller en 
utmärkt drift av nät och kundsupport och därigenom bidrar 
de till att vardagen fungerar på bästa möjliga sätt för våra 
kunder.

Rent resultatmässigt är Q1 ett stabilt kvar tal men vårt 
affärsområde IT-tjänster är under press! Intäkterna uppgick 
till 194,5 MSEK (202,8) och bruttomarginalbidraget på 
koncernnivå uppgick till 52,1 MSEK vilket är 2,6 MSEK lägre 
än föregående kvartal (54,7). Omsättningen är något under 
förväntat utfall som en följd av; a) lägre hårdvaruförsäljning 
inom affärsområdet IT-tjänster (ca 4 MSEK) samt b) utfas-
ning av Sunset RGU:er (ca 1 MSEK).

Företagssegmentet visar intäkter om 52,9 MSEK (55,6) 
och ett EBITDA bidrag om 5,4 MSEK (4,5). Vi parerar omsätt-
ningstappet inom affärsområdet för IT-tjänster med de kost-
nadsförbättringar vi har genomfört löpande, och överlag 
så är resultatet stabilt. Orderingången har under perioden 
präglats av Covid-19 samt pågående omstrukturering av 
säljkåren. Trots rådande press på försäljning av IT-tjänster så 
är resultatet inom Företagssegmentet stabilt och vi förvän-
tar att kunna bibehålla detta momentum under kommande 
kvartal. Dock kan en långvarig och djup konjukturnedgång 
påverka resultaten för 2020.

På privatsidan viker intäkterna för första kvartalet något 
jämfört med föregående kvartal (141,6 MSEK vs 142,8), och 
sjunker med - 5,7 MSEK jämfört med föregående år (147,3 
MSEK). Detta beror främst på effekten att växla ut ”Sunset 
RGU:er” mot motsvarande för ”Sunrise”. För att förtydliga 
vad ”Sunseteffekten” innebär så hade Privatsegmentet 
”Sunsetintäkter” om 16,3 MSEK i Q1 (22,3). Nuvarande 
primärfokus är att accelerera intaget av fiberanslutna 
bredbandskunder och mot slutet av kvartalet så överträffa-
des de nivåer vi har legat på under 2019. Till exempel så var 
bruttointaget för mars månad strax under 3 000 nya kunder i 
öppna stadsnät och trenden håller även efter periodens slut 
där motsvarande siffra för april månad var strax under 4 000 
nya kunder.

De operationella kostnaderna uppgick till 35,5 MSEK (per-
sonal- och övrig Opex) för perioden, vilket är en förbättring 
om 4,4 MSEK från föregående år (39,9) samt något lägre än 
föregående kvartal (35,7). Vi avser att reducera denna kost-
nadsnivå ytterligare i kommande perioder.

EBITDA-resultatet för perioden är 16,6 MSEK (18,0) vilket är 
ca 8 % lägre än föregående år. Resultatet för perioden påver-
kas av; a) Covid-19 effekt på affärsområde IT-Tjänster ca - 0,9 
MSEK, b) strukturella åtgärder affärsområde IT-tjänster - 0,5 
MSEK samt c) investeringar om ca 4,8 MSEK i kampanjrabat-
ter och andra säljåtgärder.

Summa summarum kan jag konstatera att det har varit en 
”märklig” start på året där vår traditionella telekomverk-
samhet är stabil medan vårt nya affärsområde ”IT-tjänster” 
är under press. Faktum kvarstår dock att (i) vi är lönsamma, 
(ii) vi fortsätter amortera på våra lån, samt (iii) investerar för 
att öka antalet ”Sunrise” RGU:er! Just nu innebär ”Corona/
Covid-19” utmaningar inom affärsområdet för IT-tjänster 
men jag ser detta mer som ett hack i kurvan som kommer 
adresseras på samma sätt som vi successivt har förbättrat 
övriga delar av verksamheten under de föregående kvarta-
len.

Stockholm den 13 maj, 2020.

Paul Moonga
VD / CEO

VD-KOMMENTAR
Q1 - ”Stabilt finansiellt resultat inom Telekom men utökad press på 
resultatet för affärsområdet IT-tjänster”
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De operationella 
kostnaderna uppgick 

till 35,5 MSEK (39,9), vilket är 
en förbättring om 4,4 MSEK 
från föregående år.
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KONCERNENS NYCKELTAL

EBITDA-resultat
Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskriv-
ningar.

EBITDA-marginal
EBITDA-resultat i procent av rörelseintäkter.

EBIT
Resultat före räntor och skatter.

Rörelsemarginal
Rörelseresultatet i procent av rörelseintäkter.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av rörelseintäkter.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Resultat per aktie
Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 
vid periodens slut.

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

Tillgängliga likvida medel
Kassa och bank per balansdagen adderat med ej utnyttjat 
befintlig checkkredit.

Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutningen.

DEFINITIONER NYCKELTAL

BELOPP I TSEK
UTVALDA FINANSIELLA DATA

2020
JAN - MAR

2019
OKT - DEC

2019
JUL - SEP

2019
APR - JUN

2019
JAN - MAR

Rörelseintäkter 194 486 204 187 200 417 198 396 202 828

EBITDA-resultat 16 533 19 023 17 867 17 537 18 023

EBITDA-marginal (%) 8,5 9,3 8,9 8,8 8,9

Rörelseresultat (EBIT) -1 190 1 255 691 799 1 431

Rörelsemarginal (%) -0,6 0,6 0,3 0,4 0,7

Resultat före skatt (EBT) -622 -1 727 1 242 132 1 101

Vinstmarginal (%) -0,3 -0,8 0,6 0,1 0,5

Nettoresultat 530 5 517 1 285 346 2 839

Skuldsättningsgrad (ggr) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Resultat per aktie (SEK) 0,02 0,17 0,04 0,01 0,09

Eget kapital per aktie (SEK) 5,22 5,20 5,03 5,49 6,23

Antal aktier vid årets slut 32 857 443 32 857 443 32 857 443 32 857 443 32 857 443

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 581 11 380 26 149 31 866 31 378

Tillgängliga likvida medel 10 259 5 946 10 732 22 237 42 209

Balansomslutning 449 521 465 714 468 333 473 499 479 970

Räntebärande skulder 17 500 20 000 25 914 36 658 42 211

Soliditet (%) 38 37 35 38 43
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KONCERNENS UTVECKLING

Rörelsens intäk ter
Koncernens nettoomsättning för första kvartalet 2020 upp-
gick till 194,5 MSEK (202,8). Dels ett naturligt tapp av våra 
sunsetprodukter men också på grund av Covid-19.

Sunr ise vs Sunset
Vi delar upp våra produkter i Sunrise och Sunset. Sunrise 
består av produktområden vi ser tillväxt inom och fokuse-
rar på dvs. fibertjänster, mobiltjänster, molnservertjänster, 
VoIP och TV. RGU:er beskriver hur många intäktsbringande 
tjänster A3 levererar inom Telekomsegmentet. Vi mäter 
RGU:er för våra huvudprodukter, däribland Bredband, 
Växel, VOIP och Mobiltelefoni.

Vid utgången av första kvartalet var antalet Sunrise RGU:er 
275 844 (278 712).

Sunset består av tjänster där vi ser en minskande marknad, 
främst kopparbaserade tjänster. Antalet Sunset RGU:er var 
59 774 (77 010) per utgången av första kvartalet.

Pr ivatmarknaden
A3 levererar fast- och mobiltelefoni, bredbandstjänster, 
och tillhörande tilläggstjänster till privatkunder. Våra tjäns-
ter säljs under två varumärken: A3 och Universal Telecom.
Omsättningen för kvartalet inom privatsegmentet uppgick 
till 141,6 MSEK (147,3) med ett EBITDA bidrag om 8 % (9). 
Omsättningsminskningen beror till största del på utfas-
ningen av RGU:er inom produktsegmentet Sunset där vi 
fortsätter se en kundförlust inom kopparbaserade tjänster.

Vårt fokus på framtidssäkrade tjänster intensifieras och vi 
har etablerat en stark position som leverantörer av inter-
netaccess baserat på optisk fiberteknik. Under föregåen-
de perioder har nettointaget av unika kunder påverkats 
negativt av de prishöjningar som genomfördes samt det 
faktum att vi har haft högre priser i jämförelse med våra 
konkurrenter. Vår målsättning för året är att accelerera 
organisk kundtillväxt av fiberkunder och trenden är nu 
tydlig uppåtgående där vi i mars månad tar in strax under 
3 000 nya kunder samt efter perioden slut i april månad tar 
in ca 3 900 nya kunder. Vår Sunrise affär visar nu inte bara 
en förbättrad lönsamhet men även en tillväxttakt som vi 
avser bibehålla. 

Antalet intäktsbringande fiberanslutna bredbandstjänster 
uppgår till 159 675 (163 668) i de öppna stadsnäten. Utöver 
detta så tillhandahåller vi även fibertjänster till ca 40 000 
hushåll i exklusiva nät.

Företagsmarknaden
Under första kvartalet har aktiviteterna inom företags-
segmentet påverkats av spridningen av Coronaviruset/
Covid-19. Primärt ser vi en utökad press på försäljningen av 
IT-tjänster där företag i en långt större grad nu väljer att se-
narelägga och/eller pausa planerade IT-investeringar men 
även traditionell nykundsbearbetning påverkas något i ett 
läge där majoriteten av Sverige ’jobbar på distans’. Detta 
kräver att vi måste vara ’väldigt digitala’ i våra försäljnings- 
och affärsutvecklingsprocesser och själv nyttja våra egna 
lösningar på ett smart sätt för att maximera orderingång 
samt bearbetning av befintliga kunder. 

Under perioden har vi lyckats hålla orderingången inom 
affärsområde Telekom i paritet med föregående perioder 
samt fortsatt att vinna nya avrop genom vårt avtal med 
Kammarkollegiet. Bland annat driftsattes kommuni-
kationslösningar hos Polarforskningssekretariatet och 
Revisorinspektionen under Q1. Följande kunder kommer 
att driftsättas innan sommaren; (i) Swedac, (ii) Sveriges 
Geologiska undersökning, (iii) Arbetsmiljöverket, samt (iv) 
Konkurrensverket.  

Finansiellt är resultatet för perioden stabilt där omsättning-
en uppgick till 52,9 MSEK (55,6). EBITDA för kvartalet är 5,4 
MSEK (4,5). Nedbrutet per affärsområde så visar Telekom 
en omsättning om 38,9 MSEK (45,2) med ett EBITDA bidrag 
på 4,8 MSEK (3,5). Medan IT har en omsättning om 14,0 
MSEK (10,4) och ett EBITDA-bidrag på 0,6 MSEK (1,0). Trots 
rådande situation för affärsområdet IT-tjänster så är det 
övergripande resultatet inom Företagssegmentet starkt 
och vi förväntar oss att kunna bibehålla detta momentum 
under kommande kvartal. Dock kan en långvarig och djup 
konjekturnedgång påverka vår exponering gentemot even-
tuella kundförluster.

Rörelsens kostnader  och resultat
Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar för första kvar-
talet uppgick till 195,7 MSEK (201,4) och EBITDA-resultatet 
för kvartalet uppgick till 16,5 MSEK (18,0). EBITDA-resultatet 
har för första kvartalet minskat med 1,5 MSEK jämfört med 
samma period 2019. För att få en jämn personalkostnads-
fördelning över året, fördelar vi tredje kvartalets positiva 
effekt över året, semestereffekten under första kvartalet 
ger en positiv effekt på resultatet med 1,0 MSEK (1,0). 

Koncernens nettoresultat för första kvartalet uppgick till 
0,5 MSEK (2,8) vilket ger ett resultat per aktie om 0,02 SEK 
(0,09).

INTÄKTER OCH RESULTAT 
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FINANSIELL STÄLLNING

Kassaf löde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för 
första kvartalet till 12,6 MSEK (31,4).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för för-
sta kvartalet till -1,8 MSEK (-1,7) A3 har investerat i interna 
system.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om 
vinstutdelning med 0,50 kr (1,25) per aktie för 2019. Vidare 
har styrelsen föreslagit att avstämningsdagen ska vara den 
25 maj. En utdelning på 0,50 (1,25) kommer att påverka 
finansieringsverksamheten med 16,4 MSEK (41,1).

Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick den 31 mars 2020 till 171,4 
MSEK (204,8) och soliditet till 38 (43) procent. 

Lik v ida medel
Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 31 mars 
2020 till 10,3 MSEK (42,2 vilket även inkluderar outnyttjad 
checkräkningskredit om 9,7 MSEK (35,0). 

Finansier ing 
Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital 
och lån. Finansieringen innehåller följande covenanter: 
nettoskulden dividerat med total EBITDA för de senaste 
12 månaderna får uppgå till högst 1,5. Soliditeten ska 
vara minst 25%. Båda covenanterna överträffas med god 
marginal. Under kvartalet har lånet amorterats med 2,5 
MSEK (1,0). 

Per den 31 mars uppgår koncernens totala lån till 52,5 
MSEK (77,3) vilket inkluderar checkräkningskrediten om 
35,0 MSEK (35,0). Koncernens skuldsättningsgrad (räntebä-
rande skulder i relation till eget kapital) uppgår till 0,10 ggr 
(0,20).  

Medarbetare
Antalet anställda i koncernen uppgick den 31 mars 2020 till 
146(172).

Transak t ioner  med närstående 
A3 köper löpande tjänster av Schjödt Advokatfirma där 
A3s styrelseordförande Thomas Nygren är verksam. A3 
hyr även en lokal ifrån Medhelp i Stockholm, där Mark 
Hauschildt är delaktig. Ovannämnda kostnader har pris-
satts marknadsmässigt och uppgick under första kvartalet 
2020 till 0,8 MSEK (0,3).

Redov isningspr inciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS), 
som antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. 
Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredo-
visningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer. 
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårs-
rapportering och ÅRL.

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper 
som finns beskrivna i årsredovisningen för 2019. Inga nya 
standarder, ändrade standarder eller tolkningar har trätt i 
kraft under första kvartalet 2020 som fått väsentlig effekt.

Risk fak torer  
En redovisning av riskfaktorer återfinns i årsredovisningen 
för 2019 not K2 sid 64 - 66. Någon väsentlig förändring av 
riskbilden har inte skett sedan årsredovisningen avgavs i 
april 2020. 

Förvaltningsrätten i Umeå har i dom daterad den 23 januari 
2019 bifallit A3 överklagande av Skatteverkets beslut i sin 
helhet, samt tillerkänt A3 ersättning för processkostnader.
Efter en långvarig skatterevision erhöll A3 i december 2017 
Skatteverkets beslut avseende koncernens inkomstdekla-
rationer för åren 2013 och 2015. Skatteverkets beslut om 
begränsningar av tidigare års underskott med 111 MSEK, 
efterbeskattning samt 11 MSEK i skattetillägg. A3 överkla-
gade besluten till Förvaltningsrätten i Umeå som biföll 
A3s överklagande i sin helhet. Skatteverket har överklagat 
domen.

Moderbolaget
Koncernens moderbolag är A3 Allmänna IT- och teleko-
maktiebolaget (publ). Moderbolagets omsättning för första 
kvartalet uppgick till 8,7 MSEK (7,5) 

Nettoresultatet för första kvartalet uppgick till -0,3 MSEK 
(1,1). 

Moderbolagets lånefacilitet amorteras fram tom 31 mars 
2022. Den 31 mars 2020 uppgick lånet till 17,5 MSEK (42,2) 
varav 7,5 MSEK (22,2) är kortfristigt och förfaller inom ett år. 

Utdelning
A3s utdelningspolicy är att aktieägarna ska erhålla en 
direktavkastning som minst motsvarar eller är högre än 
genomsnittet för jämförbara bolag i telekombranschen 



handlade på reglerade eller oreglerade svenska marknads-
platser. Utdelningen ska dock alltid vara väl avvägd med 
hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk. Utdel-
ningsnivån gäller under förutsättning att styrelsen vid varje 
tillfälle gör bedömningen att storleken på utdelningen inte 
hindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt eller hindrar bolagets strategiska investeringar för 
framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv. 

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2020 beslutar att 
en utdelning med 0,5 (1,25) krona per aktie lämnas för 
2019. Vidare har styrelsen föreslagit att avstämningsdagen 
ska vara den 25 maj.
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AKTIEN

Ak tieägare 
Huvudägare är fd VD Mark Hauschildt, Johan Åsberg, Mi-
kael Holmlund, Pemberton Holding Ltd och bolagets fd VD 
och grundare Ola Norberg.

Nedan finns en lista över de största aktieägarna per den 31 
mars 2020.

Fördelning av  ak t ieinnehav
Fördelning av aktieinnehav i A3 per den 31 mars 2020.

AKTIEÄGARSTRUKTUR PER 31 MARS  2020
ANTAL 

AKTIEÄGARE
ANTAL 
AKTIER

ANDEL AV 
KAPITAL%

1 - 500 1 632 234 375 0,7%

501 - 1 000 351 293 597 0,9%

1 001 - 5 000 362 847 619 2,6%

5 001 - 10 000 55 413 982 1,3%

10 001 - 15 000 13 172 133 0,5%

15 001 - 20 000 10 176 030 0,5%

20 001 - 50 30 719 443 93,5%

SUMMA 2 473 32 857 443 100%

AKTIEÄGARE PER 31 MARS  2020 A-AKTIER KAPITAL &  RÖSTER %

Mark Hauschildt (privat och genom bolag)* 15 357 319 46,7 %

On Top Of It AB (Johan Åsberg) 2 769 231 8,4 %

Mikael Holmlund AB 2 769 231 8,4 %

Pemberton Holding limited 1 141 802 3,5 %

Ola Norberg (privat och via bolag) 1 027 912 3,1 %

Hans Hellspong 907 883 2,8 %

Six  Sis AG 900 032 2,7 %

Tobias Asarnoj 674 600 2,1%

Thomas Nygren (privat, familj och via bolag) 542 468 1,7 %

Milos Tankosic 517 432 1,6 %

Sasa Cvijic 500 000 1,5 %

Moses Ntereke 500 000 1,5 %

Avanza Pension 361 663 1,1 %

Peter Bellgran (privat och familj) 359 262 1,1 %

Anderhed Invest AB (Jörgen Anderhed) 307 692 0,9 %

Totalt övriga ägare 4 220 916 12,8 %

SUMMA 32 857 443 100 %

*Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkningen då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare. Hela resultatet är 
hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Ak tiekapital
A3s aktiekapital uppgick per den 31 mars 2020 till 6 571 
489 kr. Samtliga aktier i A3, 32 857 443, är den 31 mars 2020 
A-aktier. Kvotvärde per aktie är 0,20 kronor.
 
Handel i A3s ak t ie 
A3s aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Kort-
namnet är ATRE och börsvärdet uppgick den 31 mars 2020 
till 489,6 MSEK.
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VÄSTENTLIGA HÄNDELSER

A3 donerade 50 000 sek  t ill WWF Australien
A3 donerade 50 000 kr till Världsnaturfondens arbete i 
det katastrofdrabbade Australien, där en yta om 6 miljo-
ner hektar har brunnit, och 1 miljard djur uppskattas ha 
omkommit i bränderna. Det gläder oss att kunna bidra för 
assistans och hjälp till skadade djur, och återställning utav 
drabbade områden.

A3 lanserar  förbät trad sök- och beställningst jänst för  
bredband t ill små och medelstora företag
I slutet av första kvartalet lanserades en direktorderfunk-
tion av bredbandstjänster för företag via vår hemsida. Den 
automatiserade orderlösningen, riktad i största majoritet 
mot SME-sektorn, erbjuder även möjligheten för ytterligare 
köp, såsom premium SLA (service level agreement) och 
fasta IP-adresser. 

Målsättningen är att detta ska göra A3 mer tillgänglig för 
företag som leverantör, samt effektivisera vår säljprocess 
med utökade möjligheter till en uppföljande dialog med 
slutkunden.

Ny Head of  Corporate Sales
Tommy Inkilä har tagit över rollen som Head of Corporate 
Sales och blir därav övergripande ansvarig för vår försälj-
ningsfunktion mot företag.

Cov id-19
Den globala pandemin orsakat av utbrottet av det nya 
Covid-19 viruset har påverkat affärsliv, samhälle och 
privatpersoner världen över. A3 har vidtagit åtgärder för 
att mildra eventuell påverkan av vår affärsprestation och 
serviceleverans. Vi har anpassat vår verksamhet och följer 
noggrant alla rekommendationer från regeringen och 
WHO för att säkerställa största möjliga trygghet för vår 
kunder och anställda.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER KVARTAL ETT

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER  KVARTAL ETT

Vinstutdelning
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om 
vinstutdelning med 0,50 kr (1,25) per aktie för 2019. Vidare 
har styrelsen föreslagit att avstämningsdagen ska vara den 
25 maj för 2019. Det föreslås vidare att överskjutande del 
av årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanse-
ras i ny räkning.

A3 signerar  et t  ny t t  huvudsponsorav tal med 
Björk löven
Vi har förlängt vårt partnerskap med IF Björklöven, som 
startade 2013 till ytterligare tre säsonger. Kontraktet gäller 
till säsong 2022/2023, vilket gör att A3 blir huvudsponsor 
för klubben under ett helt decennium. I samband med det-
ta har avtalet om rättigheter till Arenanamnet för isarena i 
Umeå också förlängts. Arenan behåller namnet ”A3 Arena”.

A3 pausar  en eventuell utdelning av  innehavet i in-
tressebolaget Br ight 
På grund av rådande Corona/Covid-19 situation har A3 
beslutat att pausa en eventuell utdelning av innehavet i 
Bright. Frågan kommer att återupptas efter sommaren.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG*

*Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkningen då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare. Hela resultatet är 
hänförligt till moderbolagets aktieägare.

BELOPP I TSEK
2020

JAN - MAR
2019

JAN - MAR
2019

JAN - DEC

Nettoomsättning 194 473 201 480 804 012

Övriga intäkter 13 1 349 1 816

Rörelseintäkter 194 486 202 828 805 828

Produktionskostnader och teleutrustning -142 358 -144 906 -584 491

Övriga externa kostnader -12 106 -15 410 -50 371

Personalkostnader -23 489 -24 489 -98 516

Av- och nedskrivningar -17 723 -16 592 -68 274

Rörelsekostnader -195 676 -201 397 -801 652

Rörelseresultat (EBIT) -1 190 1 431 4 176

Finansnetto 568 -330 -3 427

Resultat före skatt (EBT) -622 1 101 749

Skatter 1 152 1 738 9 238

Nettoresultat 530 2 839 9 987

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 0,02 0,09 0,30

Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning 32 857 443 32 857 443 32 857 443
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK
2020

31 MAR 
2019

31 MAR
2019

31 DEC

Immateriella anläggningstillgångar 256 363 300 457 267 539

Materiella anläggningstillgångar 4 170 6 238 4 745

Nyttjanderättstillgångar 46 744 27 925 43 873

Uppskjuten skattefordran 20 697 20 697 20 697

Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 403 1 268 1 963

Summa anläggningstillgångar 331 377 356 630 338 818

Lager 2 728 1 215 1 835

Kundfordringar 78 162 83 619 95 110

Övriga kortfristiga fordringar 7 257 2 125 524

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 423 29 171 28 939

Likvida medel 575 7 209 490

Summa omsättningstillgångar 118 144 123 340 126 896

Summa tillgångar 449 521 479 970 465 714

Eget kapital exklusive årets resultat 170 853 201 936 160 865

Nettoresultat 530 2 839 9 987

Summa eget kapital 171 383 204 776 170 853

Uppskjuten skatteskuld 12 008 19 812 13 198

Långfristig del av lån 10 000 20 000 10 000

Långfristig del av leasingavtal 31 094 28 123 28 890

Summa långfristiga skulder 53 102 67 935 52 088

Kortfristig del av lån 7 500 22 211 10 000

Leverantörsskulder 69 703 79 993 81 421

Övriga kortfristiga skulder 35 951 10 204 35 157

Kortfristig del leasingavtal 16 648 15 777

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 95 235 94 852 100 418

Summa kortfrist iga skulder 225 037 207 259 242 773

Summa skulder och eget kapital 449 521 479 970 465 714
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK AKTIEKAPITAL

ÖVRIGT 
TILLSKJUTET 

 KAPITAL
BALANSERADE 
VINSTMEDEL

SUMMA EGET KAPITAL 
HÄNFÖRLIG TILL 
MODERBOLAGET

Belopp v id 2019 års ingång 6 571 333 291 -137 926 201 937

Utdelning -41 072 -41 072

Nettoresultat januari - december 2019 9 987 9 987

Belopp v id 2019 års utgång 6 571 333 291 -169 010 170 853

Utdelning 0 0

Nettoresultat januari - mars 2020 530 530

Belopp v id Q1 2020 års utgång 6 571 333 291 -168 480 171 383
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK
2020

JAN - MAR
2019

JAN - MAR
2019

JAN - DEC

Resultat före skatt (EBT) -622 1 101 749

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:

    Avskrivningar och nedskrivningar 17 723 13 403 68 274

    Övrigt -1 440 198 0

Betald skatt 4 693 -195 -2 663

Förändring av rörelsekapital -7 773 16 870 41 898

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 581 31 378 108 258

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 653 -1 569 -6 955

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -99 -167 -1 275

Förändring övriga finansiella tillgångar 0 0 -695

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 752 -1 736 -8 925

Utdelning 0 0 -41 072

Amortering av lån samt finansiell leasing -6 516 -1 015 -36 353

Förändring av checkräkningskredit -4 228 -22 145 -22 145

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 744 -23 160 -99 570

Periodens kassaflöde 85 6 482 -237

Likv ida medel v id periodens ingång 490 727 727

Periodens kassaflöde 85 6 482 -237

Likv ida medel v id periodens utgång 575 7 209 490
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING FEM KVARTAL

BELOPP I TSEK
2020

JAN - MAR
2019

OKT - DEC
2019

JUL - SEP
2019

APR - JUN
2019

JAN - MAR

Nettoomsättning 194 473 204 178 200 400 197 955 201 480

Övriga intäkter 13 8 18 441 1 349

Rörelseintäkter 194 486 204 187 200 417 198 396 202 828

Produktionskostnader -142 358 -149 474 -147 903 -142 208 -144 906

Övriga externa kostnader -12 106 -10 108 -11 896 -12 957 -15 410

Personalkostnader -23 489 -25 582 -22 751 -25 694 -24 489

Rörelsekostnader -177 953 -185 164 -182 550 -180 859 -184 805

EBITDA-resultat 16 533 19 023 17 867 17 537 18 023

EBITDA-marginal % 8,5% 9,3% 8,9% 8,8% 8,9%

Av- och nedskrivningar -17 723 -17 768 -17 176 -16 737 -16 592

EBIT-resultat -1 190 1 255 691 799 1 431

EBIT-marginal % -0,6% 0,6% 0,3% 0,4% 0,7%

Finansnetto 568 - 2 981 551 -667 -330

EBT-resultat -622 -1 727 1 242 132 1 101

Skatter 1 152 7 244 43 214 1 738

Nettoresultat 530 5 517 1 285 346 2 839



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK
2020

JAN - MAR
2019

JAN - MAR
2019

JAN - DEC

Rörelseintäkter 8 724 7 524 34 373

Rörelsens kostnader -8 781 -7 695 -34 646

Rörelseresultat -56 -171 -273

Finansiellt netto -249 1 289 -24 587

Resultat eft er finansiella poster -305 1 118 -24 860

Skatt -38 0 0

Nettoresultat 1 118 1 118 -24 860

 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
BELOPP I TSEK

2020
JAN - MAR

2019
JAN - MAR

2019
JAN - DEC

Immateriella tillgångar 208 0 0 

Materiella tillgångar 220 326 246

Finansiella anläggningstillgångar 454 097 452 902 454 097

Summa anläggningstillgångar 454 525 453 228 454 344

Övriga omsättningstillgångar 0 59 648 0

Kassa och bank 575 7 209 490

Summa omsättningstillgångar 575 66 857 490

Summa tillgångar 455 101 520 085 454 834

    

Eget kapital 191 112 256 269 191 455

Långfristiga skulder - lån 10 000 20 000 10 000

Kortfristig del av lån 7 500 22 211 10 000

Övriga skulder 246 489 221 605 243 379

Summa kortfrist iga skulder 253 989 243 816 253 379

Summa skulder och eget kapital 455 101 520 085 454 834
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NOTER

NOT 2: VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖM-
NINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL
 
Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som 
gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinci-
per beskrivs nedan. Om Bolaget av någon orsak ändrar sin 
bedömning av nedanstående punkterna kommer detta att 
påverka resultatet, positivt eller negativt.

Bedömning av  samtraf ik skostnader  i mobila nät
För mer information se Riskfaktorer sida 10.

Bedömning av  värdet av  goodwill
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbe-
hov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisning-
sprincip som beskrivs i årsredovisningen för 2019. Åter-
vinningsvärdet för kassagenererande enheter fastställs 
genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkning-
ar måste vissa uppskattningar göras. Vid indikation på 
nedskrivningsbehov testas värdet. Ett impairment test 
utförs under det fjärde kvartalet.
 
Bedömning av  värdet och ny t t jandeper iod avseende 
immater iella anläggningst illgångar
A3s immateriella anläggningstillgångar består till stor del 
av förvärvade kundrelationer samt goodwill. Värdet och 
nyttjandeperioden avseende immateriella anläggningstill-
gångar baseras på bedömda framtida och historiskt gen-
omsnittlig churnrate samt på framtida kassaflöden. Den 

NOT 1: SEGMENTSREDOVISNING* 

BELOPP I TSEK
2020

JAN - MAR
2019

JAN - MAR
2019

JAN - DEC

A3 Privat 141 631 147 271 582 175

A3 Företag 59 441 62 299 251 527

Koncerneliminering -6 586 -6 742 -27 874

Rörelseintäkter 194 486 202 828 805 828

A3 Privat 11 132 13 505 54 273

A3 Företag 5 401 4 518 18 176

EBITDA-resultat (Resultat före avskrivningar,  finansnetto och skatt) 16 533 18 023 72 449

   

BELOPP I TSEK
2020

JAN - MAR
2019

JAN - MAR
2019

JAN - DEC

A3 Privat 635 839 623 911 664 048

A3 Företag -186 318 -143 941 -198 334

Summa tillgångar 449 521 479 970 465 714

*Segmentredovisningen överensstämmer med totalresultaträkningen och totalbalansräkningen. 

bedömda nyttjandeperioden omprövas minst årligen. Om 
det finns indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden 
har förändrats genomförs ett nedskrivningstest.

Uppsk jutna skat tefordr ingar
Koncernens uppskjutna skattefordran är kopplade till 
koncernens ansamlade underskottsavdrag. Koncernled-
ningen har gjort antaganden och bedömning om koncern-
ens framtida intjäningsförmåga och utifrån detta bedömt 
möjligheterna till framtida kvittning av vinster mot dessa 
underskott.

NOT 3: ALTERNATIVA NYCKELTAL
 
A3s finansiella rapporter samt nyckeltal har upprättats i 
enlighet med IFRS. A3 använder sig utav ett antal finansiel-
la nyckeltal som inte definieras enligt IFRS som tex EBITDA 
resultat, EBITDA marginal, EBIT, rörelsemarginal, vinstmar-
ginal, skuldsättningsgrad, soliditet samt tillgängliga likvida 
medel. Dessa alternativa nyckeltal anser A3 vara viktiga 
för att investerare ska få en fullständig bild av delårsrap-
porten. 

EBITDA och EBITDA marginal
A3 anser att EBITDA är viktigt för att investeraren ska förstå 
vårt resultat före investeringar i anläggningstillgångar. 
EBITDA marginalen visar EBITDA i procent av rörelseintäk-
terna.



Finansiell information
Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentlig-
göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 
8:30 CET. 

Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på investors.a3.se alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se.

Granskning av delårsrappor ten
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Paul Moonga, CEO
Tel. 070 959 06 66 
paul@a3.se

Annika Westberg, CFO
Tel. 073 86 63 999
annika.westberg@a3.se

EBIT,  rörelse- och v instmarginal
EBIT är ett relevant mått för investerare för att förstå resul-
tatgenerering före skatt och räntenetto. Rörelsemarginalen 
visar EBIT i procent av rörelseintäkterna. Vinstmarginalen 
visar nettoresultatet i procent av rörelseintäkterna. 

Order värde
Totalt värde av nya avtal tecknade med företagskunder. 

Täckningsbidrag
Täckningsbidrag är ett intressant mått för A3. Täcknings-
bidraget är skillnaden mellan produkten särintäkt och 
särkostnad.

Skuldsät tningsgrad,  soliditet och t illgängliga lik v ida 
medel
Skuldsättningsgraden visar räntebärande skulder i förhål-
lande till eget kapital. Måttet är relevant då den visar hur 
skuldsättningen utvecklas jämfört med tidigare perioder 
och samt hur stor extern finansiering bolaget behöver. 
Soliditet är ett mått som visar hur stor del av balansom-

slutningen (tillgångarna) som finansierats av eget kapital. 
Det är ett relevant mått då det över tid ger en bild av hur 
stor del av finansieringen som kommer från eget kapital 
respektive extern finansiering. Tillgängliga likvida medel 
är viktigt att ta med då det visar likviditeten inklusive de 35 
MSEK som bolaget har i checkräkningskredit. Kassa och 
bank kan vara noll kronor på balansdagen men bolaget 
kan ändå ha likvida medel vilket måttet tillgängliga likvida 
medel visar.
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För detaljerad kommentar på första kvartalet, 
vänligen se länk v imeo.com/A3Sver ige
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STYRELSENS INTYG

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbola-
get och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 13 maj 2020.

A3 Allmänna IT- och Telekomak tiebolaget (publ)

Lars Roth 
Styrelseledamot

Björn Fernström
Styrelseledamot

Johan Åsberg
Styrelseledamot

Mark Hauschildt
Styrelseledamot

Thomas Nygren
Styrelseordförande

Paul Moonga
Styrelseledamot/VD
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