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FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

JULI - SEPTEMBER
I SAMMANDRAG

• Rörelseintäkterna uppgick till 188,7 MSEK (200,4)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -21,7 MSEK (0,7)

• EBITDA-resultatet uppgick till -3,5 MSEK (17,9)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,5 MSEK (26,1)

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,76 SEK (0,04)

EBITDA-MARGINAL I %

UTVALDA FINANSIELLA DATA I SAMMANDRAG
BELOPP I MSEK

2020
JUL - SEP

2019
JUL - SEP

2020
JAN - SEP

2019
JAN - SEP

2019
JAN - DEC

Rörelseintäkter 188,7 200,4 573,4 601,6 805,8

Rörelseresultat (EBIT) -21,7 0,7 -26,3 2,9 4,2

Rörelsemarginal (%) -11,5 0,3 -4,6 0,5 0,5

EBITDA-resultat -3,5 17,9 27,4 53,4 72,5

EBITDA-marginal (%) -1,9 8,9 4,8 8,9 9,0

Resultat före skatt (EBT) -24,7 1,2 -30,0 2,5 0,7

Vinstmarginal (%) -13,1 0,6 -5,2 0,4 0,1

Nettoresultat -25,0 1,3 -27,9 4,5 10,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,5 26,1 38,4 73,2 108,3

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,76 0,04 -0,85 0,14 0,30

JANUARI - SEPTEMBER
I SAMMANDRAG
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• Rörelseintäkterna uppgick till 573,4 MSEK (601,6)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -26,3 MSEK (2,9)

• EBITDA-resultatet uppgick till 27,4 MSEK (53,4)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,4 MSEK (73,2)

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,85 SEK (0,14)
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Q3 har varit ett mycket actionrikt kvartal där fokus har varit 
att exekvera vår plan för den underliggande verksamheten, 
slutföra omstrukturering av vårt affärsområde för IT-tjäns-
ter, samt hantering av vissa större engångshändelser. För 
att illustrera;

Den 14 september annonserade Bredband2 ett publikt 
uppköpsbud på A3. Den föreslagna transaktionen är för-
delaktig ur både strategiska och operationella aspekter och 
kommer skapa en mycket slagkraftig aktör på den svenska 
marknaden, samt leda till betydliga synergier för den sam-
manslagna verksamheten. Vi räknar med att transaktionen 
kommer slutföras i november och mer utförliga kommenta-
rer kommer presenteras vid ett senare tillfälle.  

I slutet av september beslöt Kammarrätten att ändra För-
valtningsrättens dom avseende vårt skattemål från 2013 
till Skatteverkets fördel. Vår övertygelse är att detta är felak-
tigt, och vi har därför överklagat beslutet. Trots att vi anser 
att det finns väldigt goda skäl att få prövningstillstånd och 
därigenom vinna i Högsta Förvaltningsdomstolen så har vi 
beslutat att belasta periodens resultat med en engångs-
post om -11,8 MSEK varav -10,2 MSEK påverkar periodens 
EBITDA-resultat.

Intaget av fiberkunder har varit urstarkt under Q3 och vi 
har tagit in mer än 14 000 nya kunder vilket inte bara inne-
bär en nettotillväxt om 4 800 kunder för perioden, men 
också att vi nu har ökat antalet fiberkunder sju månader i 
rad!  Detta är väldigt positivt, men betyder självklart också 
att vi under perioden har ökat vår investering i kundanskaff-
ningskostnader med ca 3 MSEK jämfört med föregående 
år (7,7 vs 4,9) vilket påverkar bruttomarginal och EBITDA för 
primärt privatsegmentet. Då vi nu klart och tydligt har de-
monstrerat att vi har en effektiv process för att driva tillväxt 
på egna meriter, kommer vi under kommande period att 
ändra fokus för att istället driva igenom prishöjningar och 
bruttomarginalsoptimering. 

Spridningen och omfattningen av covid-19 fortsätter att 
påverka vår verksamhet något. Först och främst inom 
affärsområdet för IT-tjänster där vi ser omsättningsnedgång 
om ca 8 MSEK jämfört med föregående år samt ett negativt 
EBITDA bidrag om -4,4 MSEK (+1,3) för perioden. För att 
kunna återgå till svarta siffror inom detta affärsområde har 
vi under perioden genomfört en omorganisation/omstruk-
turering av verksamheten som kommer leda till ett positivt 
resultat från Q1 nästa år samt ambitionen om ett EBITDA 
bidrag om ca 5 MSEK för verksamheten under nästa år. 

 

Rent resultatmässigt är Q3 ett bra kvartal för vår tel-
ekomverksamhet, men slutresultatet påverkas av ett 
otillfredsställande resultatbidrag från IT-tjänster samt 
engångsposter.

Intäkterna uppgick till 188,7 MSEK (200,4) och bruttomar-
ginalbidrag på koncernnivå uppgick till 40,6 MSEK vilket är 
5,5 MSEK lägre än föregående kvartal (46,1). Intäkterna är 
lägre än förväntat utfall som en följd av omsättningsned-
gång inom affärsområdet IT-tjänster (ca 8 MSEK). Brutto-
marginalen påverkas av; a) utökade kundanskaffningsinves-
teringar (ca 3 MSEK), b) covid-19 effekt inom affärsområdet 
IT-tjänster (ca 2 MSEK), samt c) engångsposter (ca 1 MSEK). 

De operationella kostnaderna uppgick till 44,1 MSEK 
(personal- och övrig Opex) för perioden engångsposter om 
10,2 MSEK avseende administrativa avgifter hänförliga till 
skattemålet. Justerat för detta är de operationella kostna-
derna 33,9 MSEK vilket är en förbättring om 0,7 MSEK från 
föregående år (34,6) samt 2,2 MSEK högre än föregående 
kvartal (31,7).  Utöver engångsposten för skattemålet på-
verkas vårt resultat för perioden av kostnader relaterat till 
Bredband2-transaktionen (0,5 MSEK) samt av engångspos-
ter kopplat till affärsområdet IT-tjänster.  

EBITDA-resultatet för perioden är -3,5 MSEK (17,9). 
Resultatet för perioden påverkas av; a) skattemålet från 
2013 -10,2 MSEK, b) negativt resultat från affärsområdet för 
IT-tjänster -5,7 MSEK samt c) ökade investeringar i kam-
panjrabatter och andra säljåtgärder ca -3 MSEK. 

Q3 har som sagt alltså varit actionpräglat, där vi dels har 
exekverat enligt plan för verksamheten samt även varit 
tvungna att hantera vissa ”engångshändelser” på ett ut-
märkt sätt. Vår traditionella telekomverksamhet fortsätter 
att utvecklas positivt med tydliga förbättringar både när 
det gäller kundintag och hantering av vår kostnadsbas. Vi 
har även slutfört en omorganisation av affärsområdet för 
IT-tjänster för att återigen kunna visa svarta siffror under 
kommande perioder.  

Stockholm den 12 november, 2020.

Paul Moonga
VD / CEO

Q3 - ”Fortsatt starkt kundinflöde där resultatet påverkas
negativt av engångsposter” 

VD-KOMMENTAR
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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.

Operationella kostnader
Indirekta kostnader adderat med personalkostnader.

För mer information se not 3.

DEFINITIONER NYCKELTAL

BELOPP I TSEK
UTVALDA FINANSIELLA DATA

2020
JUL - SEP

2020
APR - JUN

2020
JAN - MAR

2019
OKT - DEC

2019
JUL - SEP

Rörelseintäkter 188 712 190 245 194 486 204 187 200 417

EBITDA-resultat -3 519 14 372 16 533 19 023 17 867

EBITDA-marginal (%) -1,9 7,6 8,5 9,3 8,9

Rörelseresultat (EBIT) -21 660 -3 428 -1 190 1 255 691

Rörelsemarginal (%) -11,5 -1,8 -0,6 0,6 0,3

Resultat före skatt (EBT) -24 685 -4 658 -622 -1 727 1 242

Vinstmarginal (%) -13,1 -2,4 -0,3 -0,8 0,6

Nettoresultat -24 960 -3 468 530 5 517 1 285

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

Resultat per aktie (SEK) -0,76 -0,11 0,02 0,17 0,04

Eget kapital per aktie (SEK) 3,85 4,61 5,22 5,20 5,03

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 7 464 17 298 12 581 11 380 26 149

Tillgängliga likvida medel 11 573 8 385 10 259 5 946 10 732

Balansomslutning 415 945 439 632 449 521 465 714 468 333

Räntebärande skulder 17 500 17 500 17 500 20 000 25 914

Soliditet (%) 30 34 38 37 35
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KONCERNENS UTVECKLING

Rörelsens intäkter
Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2020 
uppgick till 188,7 MSEK (200,4). Minskningen beror dels av 
ett naturligt tapp av våra sunsetprodukter, dels på grund 
av Covid-19.

Sunrise 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 tredje kvartalet var antalet Sunrise RGU:er 
287 277 (280 553).

Sunset består av tjänster där vi ser en minskande marknad, 
främst kopparbaserade tjänster. Antalet Sunset RGU:er var 
55 028 (65 623) per utgången av tredje kvartalet. Om-
sättning kopplat till Sunset tjänster uppgick till 18 MSEK 
(28,4) för Q3 vilket är reduktion om ca 10 MSEK jämfört 
med föregående år samt ca 2,6 MSEK lägre än föregående 
kvartal (20,6).

Privatmarknaden
A3 levererar fast- och mobiltelefoni, bredbandstjänster, 
och tillhörande tilläggstjänster till privatkunder. Våra tjäns-
ter säljs under två varumärken: A3 och Universal Telecom. 

Huvudfokus för segmentet är tillväxt av nya intäktsbringan-
de tjänster (RGUs) inom Sunrise för att parera den omsätt-
ningsminskning som uppstår som en följd av kundtapp 
inom produktsegmentet Sunset (primärt kopparbaserade 
produkter). Intäkterna för Q3 uppgick till 144,2 MSEK (146,2) 
vilket är en ökning om 2 MSEK jämfört med föregående 
kvartal (142,4) och 2 MSEK lägre än föregående år. EBITDA 
för kvartalet är 2% (9). EBITDA påverkas negativt av omfat-
tande investeringar i förhöjda kundanskaffningskostnader 
(SAC) i jämförelse med tidigare kvartal samt av en engångs-
post avseende skattemålet från 2013. 

Intaget av fiberkunder har varit urstarkt under Q3 och vi har 
tagit in mer än 14 000 nya kunder vilket inte bara innebär 
en nettotillväxt om 4 800 kunder för perioden men också 
att vi nu har ökat antalet fiberkunder sju månader i rad! 
Tex så uppnådde vi i augusti årets toppnotering för antal 
aktiverade kunder under en kalendermånad. Då vi nu klart 
och tydligt har demonstrerat att vi har en effektiv setup för 
att driva tillväxt. Fokus under kommande perioder är på 
aktiviteter som resulterar i högre bruttomarginalsbidrag!

Antalet intäktsbringande fiberanslutna bredbandstjänster 
uppgår till 169 241 (161 363) i öppna stadsnät.

Företagsmarknaden
Omsättningen för kvartalet uppgick till 44,5 MSEK (54,2). 
EBITDA för kvartalet är -15% (8). Telekom har en omsätt-
ning på 36,2 MSEK (37,9) och IT har en omsättning på 8,2 
MSEK (16,3).  EBITDA-bidraget från Telekom är -2,3 MSEK 
(3,2) och IT -4,4 MSEK (1,3). Engångsposten avseende Kam-
marrättens beslut påverkar telekomsidan hårt (- 8,9 MSEK) 
medans covid-19 har påverkar resultatet för affärsområdet 
IT-tjänster (-5,7 MSEK). Vi har under perioden genomfört en 
omstrukturering/omorganisation av setup för IT-tjänster 
för att kunna återställa lönsamhet inom affärsområdet och 
förväntar att det skall ge effekt från och med start 2021.

Orderingången under perioden har varit stark för telekom-
tjänster både när det gäller avrop gentemot Kammarkol-
legiet samt normal SME försäljning. Vi har nu vunnit 20 
avtal genom Kammarkollegiet och successivt levererat en 
ökning av månatlig orderingång för SME försäljning vilket 
klart och tydligt visar att omstruktureringen av säljkåren 
ger resultat. Huvudfokus nu är a) bibehålla ett positivt 
momentum för telekomtjänster, och b) säkra att affärsom-
rådet IT-tjänster levererar ett EBITDA bidrag om minst 5 
MSEK för 2021.

Rörelsens kostnader och resultat
Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar för tredje kvar-
talet uppgick till 210,4 MSEK (199,7) och EBITDA-resultatet 
för kvartalet uppgick till -3,5 MSEK (17,9). EBITDA-resultatet 
har för tredje kvartalet minskat med 21,4 MSEK jämfört 
med samma period 2019, en stor del av detta kan förklaras 
med kammarrättens beslut angående underskotten och 
det skattetillägg som A3 har fått på grund av detta -10,2 
MSEK. Vi ser även lägre försäljning och resultat för vår 
IT-affär på grund av covid-19 med -5,7 MSEK. Kundintaget 
med medföljande investeringar på 3,0 MSEK är också en 
bidragande faktor till det lägre resultatet.

För att få en jämn personalkostnadsfördelning över året, 
fördelar vi tredje kvartalets positiva effekt över året, se-
mestereffekten under tredje kvartalet ger en negativ effekt 
på resultatet med -2,3 MSEK (-2,0). 

Koncernens nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till 
-25,0 MSEK (1,3) vilket ger ett resultat per aktie om -0,76 
SEK (0,04).

INTÄKTER OCH RESULTAT 
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FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för 
tredje kvartalet till 7,5 MSEK (26,1).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för 
tredje kvartalet till -2,1 MSEK (-1,2) A3 har investerat i inter-
na system.

Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick 30 september 2020 till 126,5 
MSEK (165,3) och soliditet till 30 (35) procent. 

Likvida medel
Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 30 
september 2020 till 11,6 MSEK (10,7) vilket även inkluderar 
outnyttjad checkräkningskredit om 10,1 MSEK (9,2). 

Finansiering 

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 mar-
ginal. Under kvartalet har lånet amorterats med 0,0 MSEK 
(10,7). 

Per den 30 september uppgår koncernens totala lån till 
59,5 MSEK (60,9) vilket inkluderar checkräkningskrediten 
om 42,0 MSEK (35,0). Koncernens skuldsättningsgrad 
(räntebärande skulder i relation till eget kapital) uppgår till 
0,10 ggr (0,20). 

Medarbetare
Antalet anställda i koncernen uppgick den 30 september 
2020 till 151 (153).

Transaktioner 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 tredje kvartalet 
2020 till 1,1 MSEK (0,3).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårs-
rapportering och ÅRL. Koncernen använder sig av samma 
redovisningsprinciper som finns beskrivna i årsredovis-
ningen för 2019. Moderbolagets redovisning har upprättats 
enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rappor-
tering 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 tredje kvartalet 2020 som fått väsentlig effekt.

Riskfaktorer 
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. 

Moderbolaget
Koncernens moderbolag är A3 Allmänna IT- och teleko-
maktiebolaget (publ). Moderbolagets omsättning för tredje 
kvartalet uppgick till 8,3 MSEK (7,9).

Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till -12,2 MSEK 
(-5,5). 

Moderbolagets lånefacilitet amorteras fram tom 31 mars 
2022. Den 30 september 2020 uppgick lånet till 17,5 MSEK 
(25,9) 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. 

Årsstämman 2020 beslutade att en aktieutdelning om 0,5 
krona per aktie, totalt 16 428 721,50 (41 071 803,75) skulle 
utgå. Årsstämman fastställde avstämningsdag för utdel-
ningen till 25 maj.

På en extra bolagsstämma den 16:e oktober beslutade 
stämman att dela ut A3 aktieinnehav i intressebolaget 
Bright Energy AB genom att dela ut alla aktier i det helägda 
dotterbolaget B Intressenter AB (publ) genom ett 1:1 för-
hållande. Avstämningsdagen för utdelningen av aktier var 
den 4 november.



AKTIEN

Aktieägare 
Huvudägare är fd VD Mark Hauschildt, Johan Åsberg, Mika-
el Holmlund, BNP Paribas SEC Services, och bolagets fd VD 
och grundare Ola Norberg.

Nedan finns en lista över de största aktieägarna per den 30 
september 2020.

Fördelning av aktieinnehav
Fördelning av aktieinnehav i A3 per den 30 september 2020.

AKTIEÄGARSTRUKTUR PER 30 SEPTEMBER  2020
ANTAL 

AKTIEÄGARE
ANTAL 
AKTIER

ANDEL AV 
KAPITAL%

1 - 500 1 697 208 071 0,6%

501 - 1 000 292 244 379 0,7%

1 001 - 5 000 278 633 052 1,9%

5 001 - 10 000 41 318 545 1,0%

10 001 - 15 000 11 146 475 0,4%

15 001 - 20 000 13 236 272 0,7%

20 001 - 45 31 070 649 94,6%

SUMMA 2 377 32 857 443 100%

AKTIEÄGARE PER 30 SEPTEMBER  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 %

BNP Paribas SEC Services 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 818 800 2,3 %

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

Milos Tankosic 517 432 1,6 %

Avanza Pension 512 946 1,6 %

Sasa Cvijic 500 000 1,5 %

Moses Ntereke 500 000 1,5 %

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

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

Totalt övriga ägare 3 925 433 11,9 %

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.

Aktiekapital
A3s aktiekapital uppgick per den 30 september 2020 till 6 
571 489 kr. Samtliga aktier i A3, 32 857 443, är den 30 sep-
tember A-aktier. Kvotvärde per aktie är 0,20 kronor.
 
Handel i A3s aktie 
A3s aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Kort-
namnet är ATRE och börsvärdet uppgick den 30 september 
2020 till 647,3 MSEK.

12 Delårsrapport  januari - september 2020
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VÄSTENTLIGA HÄNDELSER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL TRE

Bredband 2 placerar ett publikt uppköpsbud på A3
Den 14:e september, placerade Bredband 2 i Skandinavien 
AB (publ) ett publikt uppköpsbud mot aktieägarna i A3 
att överföra alla deras aktier i A3 till Bredband 2. Bakgrun-
den till budet är att både Bredband 2 och A3 verkar inom 
samma industri och marknad, där båda bolagen även har 
liknande tjänster och produkter riktade mot privat- tillika 
företagskunder.

Det finns uppenbara synergieffekter och skalfördelar som 
skulle leda till en sammanlagd verksamhet med mer än 450 
000 fiberkunder och en beräknad omsättning på ca 1,5 mil-
jarder SEK med en EBITDA om 148 miljoner SEK. Tidsfristen 
för godkännande av erbjudandet förväntas löpa fram till 
den 17:e november. 

A3 donerade 50 000 SEK till Röda Korset i Libanon
Den 4:e augusti inträffade en fruktansvärd explosion Liba-
nons huvudstad Beirut, som orsakade mer än 200 dödsfall, 
och lämnade 6 500 skadade och 300 000 hemlösa.

A3 var bland de första att agera på situationen och done-
rade 50 000 SEK till Röda Korset i Libanon, samt nollställde 
alla kostnader för samtal och SMS - från och till Libanon 
mellan den 4:e och 20:e augusti. 

Kammarrätten dömde till Skatteverkets fördel
Den 29:e september dömde Kammarrätten i Sundsvall, 
med ändring av Förvaltningsrättens dom, dömt till Skatte-
verkets fördel gällande underskottsavdrag. A3, som vann 
det tidigare målet i Förvaltningsrätten, har överklagat 
domen.

Genom domen biföll kammarrätten Skatteverkets över-
klagande i sin helhet om begränsningar av tidigare års 
underskott med 111 MSEK samt ca 12 MSEK i efterbeskatt-
ning och skattetillägg. 

Mer än 14 000 nya fiberkunder under det tredje kvartalet
Efter det rekordhöga nettointaget av bredbandskunder 
under förgående kvartal, har den starka intagstrenden 
fortsatt även in i det tredje kvartalet, med en all-time-high 
på 14 000 nya fiberkunder och mer än 4 800 i nettoökning 
av fiberkundlagret. 

Omorganisation av IT-försäljning 
Efter den svaga försäljningen och den finansiella utveck-
lingen hittills, på grund av lägre efterfrågan och som ett re-
sultat av covid-19-effekten, har IT-försäljningsavdelningen 
omorganiserats helt och inkorporeringen inom Corporate 
Sales fortgår. 

I samband med dessa förändringar har Peter Bylundh 
avgått som chef för IT-försäljning och lämnat A3 för nya 
utmaningar. Ny, omorganiserad försäljnings- och kon-
sultverksamhet kommer att ledas av nuvarande Head Of 
Corporate Sales. 

DDoS Guard, en skyddstjänst för företag har lanserats
A3 har lanserat en förbättrad version av sin skyddstjänst 
mot DDoS (Distributed Denial of Service). ”DDoS Guard” 
som tjänsten heter, gör det möjligt för oss att erbjuda 
tjänster som täcker behoven i den större offentliga sektorn 
i första hand, men är också avsedd för SMF-segmentet, 
vilket minskar hoten mot deras kritiska nättjänster.

DDoS-attacker är ett växande hot mot Internetberoende 
företag och myndigheter. Sommaren 2020 registrerades 
den största DDoS-attacken hittills, med ett toppflöde på 
2,3 Tbps, mot en enda värd.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTAL TRE

A3 tar återigen plats på Allbrights Gröna lista
För andra året i rad hamnar A3 på Allbrights Gröna lista 
för mest jämställda bolag, och klättrar upp till plats 26. 
Allbright rankar varje år börsbolagen från bäst till sämst på 
att befordra kvinnor till ledningsgruppen. A3 är det enda 
Telekombolaget i Sverige som tagit plats på den Gröna 
listan.

Utdelning av A3 aktieinnehav i intressebolaget Bright 
Energy AB
På en extra bolagsstämma den 16:e oktober beslutade 
stämman att dela ut A3 aktieinnehav i intressebolaget 
Bright Energy AB genom att dela ut alla aktier i det helägda 
dotterbolaget B Intressenter AB (publ) genom ett 1:1 för-
hållande. Avstämningsdagen för utdelningen av aktier var 
den 4 november. Aktierna kommer att handlas på Mang-
oldlistan.

A3 får förlängning av sitt ramavtal med Kammarkol-
legiet
A3 har förlängt sitt befintliga ramavtal med ytterligare 24 
månader (fram till slutet av 2022), vilket innebär en ytterli-
gare etablering inom den offentliga sektorn.

A3 ger stöd till Rosa Bandet
A3 anordnade en ”Rosa Dag” för samtliga kontor, där 
anställda bar det Rosa Bandet för att stötta kampen mot 
bröstcancer. I samband med detta har A3 även donerat    
15 000 kr till Cancerfonden.
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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

JUL - SEP
2019

JUL - SEP
2020

JAN - SEP
2019

JAN - SEP
2019

JAN - DEC

Nettoomsättning 188 700 200 400 573 404 599 834 804 012

Övriga intäkter 12 18 39 1 807 1 816

Rörelseintäkter 188 712 200 417 573 444 601 641 805 828

Produktionskostnader och teleutrustning -148 111 -147 903 -434 640 -435 017 -584 491

Övriga externa kostnader -10 223 -11 896 -32 242 -40 263 -50 371

Skattetillägg -10 210 0 -10 210 0 0

Personalkostnader -23 687 -22 751 -68 966 -72 934 -98 516

Av- och nedskrivningar -18 141 -17 176 -53 664 -50 505 -68 274

Rörelsekostnader -210 372 -199 726 -599 722 -598 720 -801 652

Rörelseresultat (EBIT) -21 660 691 -26 278 2 922 4 176

Finansnetto -3 025 551 -3 687 -446 -3 427

Resultat före skatt (EBT) -24 685 1 242 -29 965 2 476 749

Skatter -276 42 2 066 1 995 9 238

Nettoresultat -24 960 1 285 -27 899 4 470 9 987

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,76 0,04 -0,85 0,14 0,30

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

BELOPP I TSEK
2020

30 SEP 
2019

30 SEP
2019

31 DEC

Immateriella anläggningstillgångar 233 422 277 432 267 539

Materiella anläggningstillgångar 4 600 5 010 4 745

Nyttjanderättstillgångar 44 567 39 171 43 873

Uppskjuten skattefordran 20 697 20 697 20 697

Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 636 2 836 1 963

Summa anläggningstillgångar 306 922 345 146 338 818

Lager 5 629 1 570 1 835

Kundfordringar 72 303 92 928 95 110

Övriga kortfristiga fordringar 8 116 400 524

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 550 26 757 28 939

Likvida medel 1 424 1 531 490

Summa omsättningstillgångar 109 023 123 187 126 896

Summa tillgångar 415 945 468 333 465 714

Eget kapital exklusive årets resultat 154 472 160 865 160 865

Nettoresultat -27 899 4 471 9 987

Summa eget kapital 126 574 165 336 170 853

Uppskjuten skatteskuld 9 639 17 309 13 198

Långfristig del av lån 7 500 5 000 10 000

Långfristig del av leasingavtal 26 744 26 129 28 890

Summa långfristiga skulder 43 882 48 438 52 088

Kortfristig del av lån 10 000 20 914 10 000

Leverantörsskulder 74 126 90 350 81 421

Övriga kortfristiga skulder 51 350 34 149 35 157

Kortfristig del leasingavtal 17 823 13 606 15 777

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 92 190 95 541 100 418

Summa kortfristiga skulder 245 489 254 559 242 773

Summa skulder och eget kapital 415 945 468 333 465 714
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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 vid 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 vid 2019 års utgång 6 571 333 291 -169 010 170 853

Utdelning -16 429 -16 429

Nettoresultat januari - september 2020 -27 899 -27 899

Belopp vid Q3 2020 års utgång 6 571 333 291 -213 337 126 527
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK
2020

JUL - SEP
2019

JUL - SEP
2020

JAN - SEP
2019

JAN - SEP
2019

JAN - DEC

Resultat före skatt (EBT) -24 685 1 242 -29 965 2 476 749

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:

    Avskrivningar och nedskrivningar 18 141 17 176 53 664 50 505 68 274

    Andel i intressebolags resultat 0 -1 568 0 -1 568 0

    Övrigt 0 0 -1 049 0 0

Betald skatt 10 646 -1 337 17 153 -3 005 -2 663

Förändring av rörelsekapital 3 362 10 636 -1 428 24 757 41 898

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 464 26 149 38 375 73 165 108 258

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 376 -1 144 -4 400 -3 992 -6 955

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 380 -104 -1 643 -799 -1 275

Förändring övriga finansiella tillgångar 698 0 -624 0 -695

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 058 -1 248 -6 667 -4 791 -8 925

Utdelning 0 -16 429 -16 429 -41 072 -41 072

Amortering av lån samt finansiell leasing -4 748 -14 108 -14 345 -26 498 -36 353

Förändring av checkräkningskredit 0 0 0 0 -22 145

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 748 -30 537 -30 774 -67 570 -99 570

Periodens kassaflöde 658 -5 636 934 804 -237

Likvida medel vid periodens ingång 766 7 167 490 727 727

Periodens kassaflöde 658 -5 636 934 804 -237

Likvida medel vid periodens utgång 1 424 1 531 1 424 1 531 490
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING FEM KVARTAL

BELOPP I TSEK
2020

JUL - SEP
2020

APR - JUN
2020

JAN - MAR
2019

OKT - DEC
2019

JUL - SEP

Nettoomsättning 188 700 190 231 194 473 204 178 200 400

Övriga intäkter 12 14 13 8 18

Rörelseintäkter 188 712 190 245 194 486 204 187 200 417

Produktionskostnader -148 111 -144 171 -142 358 -149 474 -147 903

Övriga externa kostnader -10 223 -9 913 -12 106 -10 108 -11 896

Skattetillägg -10 210

Personalkostnader -23 687 -21 790 -23 489 -25 582 -22 751

Rörelsekostnader -192 231 -175 873 -177 953 -185 164 -182 550

EBITDA-resultat -3 519 14 372 16 533 19 023 17 867

EBITDA-marginal % -1,9% 7,6% 8,5% 9,3% 8,9%

Av- och nedskrivningar -18 141 -17 800 -17 723 -17 768 -17 176

EBIT-resultat -21 660 -3 428 -1 190 1 255 691

EBIT-marginal % -11,5 -1,8% -0,6% 0,6% 0,3%

Finansnetto -3 025 -1 230 568 - 2 981 551

EBT-resultat -24 685 -4 658 -622 -1 727 1 242

Skatter -276 1 190 1 152 7 244 43

Nettoresultat -24 960 -3 468 530 5 517 1 285



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK
2020

JUL - SEP
2019

JUL - SEP
2020

JAN - SEP
2019

JAN - SEP
2019

JAN - DEC

Rörelseintäkter 8 346 7 885 24 681 25 641 34 373

Rörelsens kostnader -8 385 -7 926 -24 804 -25 885 -34 646

Rörelseresultat -38 -41 -123 -244 -273

Finansiellt netto -12 204 -5 435 -15 389 -19 803 -24 587

Resultat efter finansiella poster -12 243 -5 476 -15 512 -20 047 -24 860

Skatt 0 0 -38 0 0

Nettoresultat -12 243 -5 476 -15 550 -20 047 -24 860

 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
BELOPP I TSEK

2020
JAN - SEP

2019
JAN - SEP

2019
JAN - DEC

Immateriella tillgångar 187 0 0 

Materiella tillgångar 167 273 246

Finansiella anläggningstillgångar 457 673 452 902 454 097

Summa anläggningstillgångar 458 027 453 175 454 344

Övriga omsättningstillgångar 61 311 59 272 61 348

Kassa och bank 1 424 1 531 490

Summa omsättningstillgångar 62 735 60 803 61 838

Summa tillgångar 520 762 513 978 516 182

    

Eget kapital 159 476 196 267 191 454

Långfristiga skulder - lån 7 500 5 000 10 000

Kortfristig del av lån 10 000 20 914 10 000

Övriga skulder 343 786 291 797 304 728

Summa kortfristiga skulder 353 786 312 711 314 728

Summa skulder och eget kapital 520 762 513 978 516 182
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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 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 nyttjandeperiod avseende 
immateriella anläggningstillgångar
A3s immateriella anläggningstillgångar består till stor del 
av förvärvade kundrelationer samt goodwill. Värdet och 
nyttjandeperioden avseende immateriella anläggning-
stillgångar baseras på bedömda framtida och historiskt ge-
nomsnittlig churnrate samt på framtida kassaflöden. Den 
bedömda nyttjandeperioden omprövas minst årligen. Om 

NOT 1: SEGMENTSREDOVISNING* 

BELOPP I TSEK
2020

JUL - SEP
2019

JUL - SEP
2020

JAN - SEP
2019

JAN - SEP
2019

JAN - DEC

A3 Privat 144 249 146 213 428 232 439 357 582 175

A3 Företag 50 715 60 847 165 332 183 490 251 527

Koncerneliminering -6 251 -6 642 -20 121 -21 206 -27 874

Rörelseintäkter 188 712 200 417 573 443 601 641 805 828

A3 Privat 3 230 13 390 24 350 41 367 54 273

A3 Företag -6 750 4 477 3 036 12 059 18 176

EBITDA-resultat (Resultat före avskrivningar, finansnetto 
och skatt) -3 520 17 867 27 386 53 427 72 449

     

BELOPP I TSEK
2020

JAN - SEP
2019

JAN - SEP
2019

JAN - DEC

A3 Privat 634 512 648 194 664 048

A3 Företag -218 567 -181 429 -198 334

Summa tillgångar 415 945 466 765 465 714

*Segmentredovisningen överensstämmer med resultaträkning och balansräkning. 

det finns indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden 
har förändrats genomförs ett nedskrivningstest.

Uppskjutna skattefordringar
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 lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information 
lämnades för offentliggörande den 12 november 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 delårsrapporten
Denna delårsrapport har 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 vinstmarginal
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.

Ordervärde
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.

Skuldsättningsgrad, soliditet och tillgängliga likvida 
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 42 
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.

För detaljerad kommentar på tredje kvartalet, 
vänligen se länk vimeo.com/A3Sverige
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A3 TAR ÄNNU BÄTTRE PLACERING PÅ 
ALLBRIGHTS GRÖNA LISTA

För andra året i rad hamnar A3 på Allbrights Gröna lista för mest jämställda, börsnote-
rade bolag, och klättrar upp till plats 26. A3 är det enda Telekombolaget i Sverige som 
tagit plats på den Gröna listan, och vi står i framkant inom branschen med mer än 
40% kvinnor i ledningsgruppen.

- Vårt arbete inom mångfald, inkludering och främ-
jandet av jämställdhet mellan könen är starkt inetsat 
inom vår arbetskultur. Vi både följer och utvecklar 
riktlinjer för att understryka vikten av att tillämpa 
den här typen av arbete i alltifrån vår interna kom-
munikation till rekryteringsprocesser. Att vi återigen 
är på den gröna listan är ett kvitto på att vi tar steg 
i vår utveckling att bli en än mer inkluderande och 
jämställd arbetsplats.

JENNIFER KARLSSON, HEAD OF HR

Allbright är en partipolitiskt obun-
den och icke-vinstdrivande stiftelse 
som arbetar för jämställdhet och 
diversifiering på ledande positioner 
i näringslivet. De kartlägger kontinu-
erligt näringslivets ledningsgrupper 
och styrelser för att belysa frågan 
om representation.



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 12 november 2020.

A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ)

Björn Fernström
Styrelseledamot

Johan Åsberg
Styrelseledamot

Mark Hauschildt
Styrelseledamot

Thomas Nygren
Styrelseordförande

Paul Moonga
Styrelseledamot/VD

Lars Roth 
Styrelseledamot

Anna Frick 
Styrelseledamot

REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT
A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ), org.nr 556626-2407 (publ)

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för 
A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) per 30 sep-
tember 2020 och den niomånadersperiod som slutade per 
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna del-
årsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport 
grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och om-
fattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd 
av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en an-
nan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
övrigt har. 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga om-
ständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 
uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad 
för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovis-
ningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Stockholm den 12 november, 2020.

Ernst & Young AB

Mikael Ikonen
Auktoriserad revisor
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