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AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) 

Delårsrapport januari-mars 2012 

Händelser under delårsperioden januari-mars 2012 

 Ökad omsättning med 77%  

 AllTele startar KO-verksamhet (kommunikationsoperatör) via Kramnet  

 Intensivt integrationsarbete med teknisk migrering har dominerat perioden 

 Förlängning av inneliggande avtal med ett flertal kommunala kunder (f.d. Ventelo) 

 

 

 

Viktiga händelser efter periodens slut 

 Avtal tecknat med Trafikverket ICT om rikstäckande samarbete inom ”Fiber till byn” 

 Under maj påbörjades lanseringen av ”SmartSim” i full bredd 

 Slutfas i migrering av ca 23 500 mobilkunder till AllTeles plattform 

 

  

ALLTELE I SIFFROR (MKR) Jan - mar 

2012

Jan - mar 

2011 Helår 2011

- Totala intäkter, Mkr 199,5 112,8 610,3

- Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr -12,4 28,6 69,5

- EBITDA, Mkr 15,5 6,5 26,8

- Rörelseresultat, Mkr 1,3 0,0 -11,2

- Periodens resultat, Mkr -0,5 -0,9 -18,2

- Resultat per aktie före utspädning, kr -0,04 0,08 -1,60

- Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,04 0,08 -1,60
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VD Kommentar 
 

AllTeles tionde verksamhetsår inleds med nära nog fördubblad omsättning och ett betydligt bredare 

leveransutbud. Venteloförvärvet under hösten har inneburit stora omställningar inom både försäljning 

och produktion med förändrade krav på företagets organisation. Vi har under kvartalet därför 

genomfört ett antal byten och nyrekryteringar på ledande befattningar. 

Glädjande är att vi också under perioden fått förnyat förtroende från befintliga publika kunder som nu 

förlängt innevarande avtal, trots att servicegraden under tidigare rekonstruktion i Ventelo givetvis var 

ifrågasatt innan AllTele tog över leveranserna. Med dessa referenser ser vi också ett stort intresse från 

många kommuner att modernisera sina telekommiljöer. Samtidigt sker en översyn och avveckling av 

tidigare mindre lönsamma affärer som ingick i Venteloförvärvet och som kortsiktigt påverkar 

omsättningen men samtidigt bundit resurser som efter avveckling på sikt stärker marginalerna. 

För att följa den tydliga trend som alla större operatörer uppvisar, startade AllTele under kvartalet 

verksamhet som kommunikationsoperatör med ett första insteg i Kramfors stadsnät. Samtidigt 

omvandlar vi dotterbolaget Kramnet till en renodlad kommunikationsoperatör. I linje med detta 

tecknades ett strategiskt samarbetsavtal med Trafikverket ICT som ger tillgång till en rikstäckande 

fiberinfrastruktur. Vi kommer tillsammans med ICT att både bygga och via Kramnet managera nya 

stadsnät enligt ”fiber till byn” konceptet. Av landets 290 kommuner är det fortfarande ca 100 

kommuner som tidigare inte haft eller har resurser och tillgång till infrastruktur. AllTele garanterar i 

projekten också leverans av kompletta triple-playtjänster i dessa nät.  

På privatmarknaden gör vi också fortsatta satsningar inom stadsnäten och har under perioden 

lanserat ett komplett TV-utbud i egen produktion mot stadsnät och bostadsrätter. Med ett komplett 

triple-playerbjudande i egen regi ser vi fortsatt tillväxt på den marknaden. Den kopparbaserade fasta 

telefonin uppvisar fortsatt negativ utveckling, detta då kunderna i ökande grad väljer IP-telefoni eller, i 

yngre hushåll, ren mobiltelefoni. 

På företagsmarknaden ser vi en uppgång i försäljningen av s.k. molnbaserade växeltjänster i 

kombination med fasta och mobila trafiktjänster i enhetlig växelinfrastruktur. Denna teknik har under 

den senaste tiden vunnit bredd ute på marknaden och de gamla PBX-växlarna byts ut i ett snabbt 

ökande tempo. 

AllTele har också som första partner nu tecknat avtal om 4G med Telia. Denna marknad kommer att 

utgöra ett starkt komplement till fasta bredbandslösningar och i takt med utbyggnaden också avlasta 

det i dag hårt utnyttjade mobila 3G-nätet. 

Sammantaget har kvartalet och perioden inneburit fokus på städning i företagskundstocken och 

genomgripande organisationsförstärkningar, detta parallellt med en stor satsning på egen 

nyförsäljning och en förstärkning av återförsäljarkanalen som förväntas ge effekter under andra 

halvåret.  

Vi ser också en fortsatt konsolidering på marknaden och är aktivt deltagande i den processen som 

sannolikt kommer att leda till ytterligare ett antal större och mindre förvärv under innevarande år. 

 

Skellefteå maj 2012  

Ola Norberg   
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Verksamheten under perioden 

Rörelsens intäkter 

Koncernens intäkter under första kvartalet 2012 uppgick till 199,5 (112,8) Mkr, en ökning med 77% 

jämfört med samma period 2011. Ökningen är i huvudsak hänförlig till förvärv av kundstocken i Blixtvik 

i mars 2011, organisk tillväxt från företagskunderna i Spinbox och förvärvet av Ventelo som under 

första kvartalet bidrar med 74,1 Mkr. 

Rörelsens kostnader och resultat 

Rörelsens kostnader för första kvartalet 2012 uppgick till 198,3 (112,8) Mkr, en ökning med 76% 

jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningen är i huvudsak hänförlig till förvärven av 

Spinbox, Blixtvik och Ventelo. Koncernens EBITDA för första kvartalet 2012 uppgick till 15,5 (6,5) Mkr, 

en ökning med 9 Mkr jämfört med samma period 2011. Koncernens resultat för första kvartalet 2012 

uppgick till -0,5 (-0,9) Mkr, vilket gav ett nettoresultat per aktie om -0,04 (0,08) kr. 

Investeringar 

Koncernen investerade 5,6 (3,7) Mkr under första kvartalet 2012 i maskiner och inventarier. 

Investeringarna avser främst tekniska infrastrukturanpassningar för att skapa ytterligare kapacitet för 

kundtillströmning. Inga förvärv av immateriella anläggningstillgångar har skett under det första 

kvartalet 2012 (38,2 Mkr). 

Kassaflöde 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till -12,4 Mkr 

jämfört med 28,6 Mkr för samma period förra året. Rörelsekapitalförändringar påverkade koncernens 

kassaflöde från den löpande verksamheten negativt med 22 Mkr under det första kvartalet, den 

negativa förändringen förklaras huvudsakligen av minskade leverantörsskulder, upplösning av 

omstruktureringsreserver samt avslutade av Ventelos tidigare fakturabelåning (28,3 Mkr).  

Finansiell ställning 

Det egna kapitalet uppgick den 31 mars 2012 till 126,2 (102,1) Mkr. Soliditeten uppgick till 26 (34)%. 

Ökningen i balansomslutningen förklaras framförallt av förvärvet av Ventelo. Koncernens tillgängliga 

likvida medel uppgick den 31 mars 2012 till 53,8 (54,0) Mkr, varav checkräkningskredit utgjorde 55,0 

(35,0) Mkr.  

Finansiering 

Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital samt genom lån. Koncernens räntebärande 

låneskuld minskade tack vare amorteringar under första kvartalet med 6,3 Mkr. Förvärvet av Ventelo 

finansierades till viss del av ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 40 Mkr vilket förklarar den ökade 

skuldsättningsgraden. Koncernen har under kvartalet ökat checkräkningskrediten med 20 Mkr till totalt 

55 Mkr och samtidigt avslutat ram för fakturakredit uppgående till 40 Mkr. 

Konvertibellånet löper med en ränta om 4 procent på det nominella beloppet. Enligt IFRS delas 

konvertibeln upp i ett skuldbelopp samt en konverteringsrätt varvid den senare redovisas inom eget 

kapital. En marknadsmässig ränta på lånet har bedömts vara 10,3 procent. 

Viktiga händelser efter rapportperioden 

Efter rapportperiodens slut har AllTele tecknat avtal med Trafikverket ICT om ett rikstäckande 

samarbete. Under maj månad påbörjades lanseringen av ”SmartSim” i full bredd. Bolaget är nu i 

slutfasen i migreringen av ca 23 500 mobilkunder till AllTeles plattform. 
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Finansiellt mål 

AllTeles strategi är tillväxt genom organisk försäljning såväl som genom förvärv. AllTele använder sig 

av olika kanaler för organisk tillväxt och befinner sig nära kunden genom direktförsäljning och ett 

utbrett återförsäljarled. Den historiska förvärvstakten kommer att upprätthållas genom sunda och 

strategiska förvärv. Styrelsens målsättning är att koncernen ska ha en årlig omsättning uppgående till 

1 700 Mkr senast vid utgången av 2014. 

Moderbolaget 

Koncernens moderbolag är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Moderbolagets 

omsättning för första kvartalet 2012 uppgick till 81,3 (72,5) Mkr, nettoresultatet uppgick till -5,3 (-2,0) 

Mkr och investeringarna till 5,4 (41,8) Mkr varav 0 (38,2) Mkr i immateriella anläggningstillgångar. 

Transaktioner med närstående 

AllTele köper löpande juristtjänster av Hamilton Advokatbyrå, i vilken AllTeles styrelseordförande är 

verksam. Dessa kostnader prissätts marknadsmässigt och uppgick under det första kvartalet 2012 till 

0 (0,3) Mkr. Närståendetransaktioner beskrivs utförligt i not 17 sid 48 i årsredovisningen för 

räkenskapsåret 2011. 

Riskfaktorer 

En redovisning av riskfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2012 not 2 sid 37-38. Någon väsentlig 

förändring av riskbilden har inte skett sedan årsredovisningen avgavs annat än vad som anges nedan. 

Den svenska telekombranschen präglas av regulatorisk osäkerhet som en följd av att Post- och 

Telestyrelsen (PTS) beslut regelmässigt överklagas. Aktuellt nu är de så kallade ”fotnotsmålen” som 

avser historisk fast- respektive mobilterminering.  

Den 23 juni i år beslöt kammarrätten att ogiltigförklara beslut som PTS under de senaste åren fattat 

gällande samtrafik. Kammarrättens domar innebär att den kostnadsorienterade prissättning som PTS 

beslutat avseende TeliaSoneras fasta samtrafik från den 24 april 2008 respektive 1 januari 2009 till 

den 1 mars 2010, samt Tele2:s samtalsterminering i mobilnät från 1 juli 2009 till den 1 mars 2010 inte 

gäller. Ingen annan operatör överklagade PTS beslut.  

AllTele-koncernen kan i framtiden komma att beröras genom antingen domstolsprocesser, 

skiljeförfaranden eller tvistlösningar. Exponering är dock begränsad som en konsekvens av den 

ackordsuppgörelse som Ventelo har träffat med kravställande parter samt att stora delar kommer att 

vidarefaktureras carrier/wholesale-kunder. Tillkommande engångskostnader om AllTele-koncernen 

skulle tvingas betala 2007 års prisnivåer skulle uppgå till 10 Mkr. Eventuell vidarefakturering till 

carrier/wholesale-kunder har i det oklara läget ej bekats även om kravbrev skickats. Delar av denna 

eventuella vidarefakturering kommer att avse närstående. 

Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards 

(IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets 

redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, 

Redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper som 

finns beskrivna i årsredovisningen för 2011. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 

Delårsrapportering och ÅRL. 

Ett antal nya tillägg till IFRS-standarder och tolkningsuttalanden från IFRIC har trätt ikraft från 1 januari 

2012. Ingen av dessa förändringar har haft någon väsentlig påverkan på AllTeles finansiella rapporter. 

En mer detaljerad beskrivning av de redovisningsprinciper som AllTele tillämpar presenteras i 

årsredovisningen 2011. 
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Aktien 

AllTeles aktiekapital uppgick per den 31 mars 2012 till 2 472 349 kr, fördelade på 12 366 746 aktier. 

Kvotvärde per aktie är 0,20 kronor. AllTeles aktie handlas sedan 15 juni 2009 på NASDAQ OMX 

Stockholm, Small Cap. 

Årsstämma 

Årsstämma hålls den 25 maj 2012, kl 10.00, i Aurum Konferenscenter, Skellefteå. Kallelse har 

publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt på www.alltele.se. Annons om årsstämman har införts i 

Svenska Dagbladet. 

 

Stockolm den 14 maj 2012 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) 

Styrelsen 

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål  

för granskning av AllTeles revisor 

  

http://www.alltele.se/
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Kommande rapporttillfällen 

25 maj 2012  Årsstämma 

22 augusti 2012 Delårsrapport april-juni 2012 

14 november 2012 Delårsrapport juli-september 2012 

14 februari 2013 Bokslutskommuniké 2013 

Kontaktinformation 

VD Ola Norberg  

Tel 0706-66 00 50  

ola.norberg@alltele.se  

 

CFO Daniel Ekberger  

Tel 0708-82 07 66  

daniel.ekberger@alltele.se  

För mer information se www.alltele.se 

Finansiell information 

Informationen är sådan som AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är skyldig att 

offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella 

instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 15 maj 2012 kl 08:45.  

 

Finansiell information kan beställas från bolaget via ir@alltele.se alternativt:  

AllTele, Investor Relations  

Box 42017 

126 12 Stockholm 
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Resultaträkning för koncernen 
 

 

* Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkning då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med 

moderbolagets aktieägare.  

Resultaträkningen i sammandrag, Kkr

Jan - mar 

2012

Jan - mar 

2011

Helår 

2011

Nettoomsättning 199 522 112 816 610 330

Totala intäkter 199 522 112 816 610 330

Produktionskostnader och teleutrustning -137 071 -77 851 -429 032

Övriga externa kostnader -18 384 -9 240 -65 678

Personalkostnader -28 517 -19 200 -88 849

Avskrivningar -14 289 -6 550 -37 973

Summa rörelsens kostnader -198 261 -112 841 -621 533

Rörelseresultat 1 261 -25 -11 204

Ränteintäkter 129 30 593

Räntekostnader, övriga finansiella -2 090 -1 287 -7 623

Finansiellt netto -1 961 -1 257 -7 030

Resultat efter finansiella poster -700 -1 282 -18 234

Skatter 184 337 0

Periodens resultat -516 -945 -18 234

Varav hänförligt ti l l:

- moderbolagets aktieägare -437 -914 -18 234

- innehav utan bestämmande inflytande -79 -31 -91

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,04 0,08 -1,60

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,04 0,08 -1,60

Genomsnittligt antal aktier 12 366 746 10 866 746 11 366 746
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Balansräkning för koncernen 
 

 

  

Balansräkningen i sammandrag, Kkr 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Immateriella anläggningstil lgångar 256 761 192 525 263 344

Materiella anläggningstil lgångar 47 888 16 523 49 929

Uppskjuten skattefordran - 3 420 -

Övriga finansiella anläggningstil lgångar 19 460 19 485

Summa anläggningstillgångar 324 108 212 468 332 758

Lager 6 120 6 772 7 358

Kundfordringar 78 446 30 157 70 769

Övriga kortfristiga fordringar 5 791 1 504 42 279

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72 364 33 159 89 460

Likvida medel 0 18 973 24 433

Summa omsättningstillgångar 162 720 90 565 234 298

Summa tillgångar 486 829 303 033 567 056

Eget Kapital

Eget kapital exklusive periodens resultat 125 572 101 791 143 715

Periodens resultat -437 -914 -18 143

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 125 135 100 877 125 572

Innehav utan bestämmande inflyttande 1 098 1 238 1 177

Summa eget kapital 126 233 102 115 126 749

Lån 40 621 14 984 42 685

Uppskjuten skatteskuld 7 253 7 437

Summa långfristiga skulder 47 874 14 984 50 123

Avsättningar 22 161 22 161

Kortfristig del av lån 16 829 31 516 18 984

Leverantörsskulder 94 590 65 203 118 480

Övriga kortfristiga skulder 56 375 10 773 82 056

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 122 766 78 442 148 503

Summa kortfristiga skulder 290 559 185 934 390 184

Summa skulder och eget kapital 486 829 303 033 567 056
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Specifikation av förändring i eget kapital för koncernen 
 

 

  

Koncernen - 

Förändring av eget kapital i  Kkr

Aktie-

kapital

Övrigt

 ti l lskjutet

 kapital

Ansamlad 

förlust

Eget kapital

 hänförligt ti l l

 moderbolaget

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande Summa

Belopp vid 2010 års utgång 2 173 109 438 -9 820 101 791 1 269 103 060

Utdelning -3 260 -3 260 -3 260

Nyemission 300 43 050 43 350 43 350

Kostnader för nyemission -2 709 -2 709 -2 709

Eget kapital del av 

konvertibelt skuldebrev 4 542 4 542 4 542
Periodens resultat -18 143 -18 143 -92 -18 234

Belopp vid 2011 år utgång 2 473 154 321 -31 223 125 571 1 177 126 749

Periodens resultat -437 -437 -79 -516

Belopp vid kvartal 1 2012 utgång 2 473 154 321 -31 660 125 134 1 098 126 233
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Kassaflödesanalys för koncernen 
 

 

  

Kassaflödesanalyser i  sammandrag, Kkr

Jan - mar 

2012

Jan - mar 

2011

Helår 

2011

Rörelseresultat efter finansiella poster -700 -1 282 -18 234

Justering poster som ej ingår i  kassaflödet:

   Avskrivningar 14 289 6 550 37 973

   Övriga ej kassaflödespåverkande poster 936 3 431 5 363

   Förändring omstruktureringsreserv -1 350 - 14 200

Förändring av rörelsekapital -25 610 19 939 30 221

Kassaflöde från löpande verksamheten -12 436 28 638 69 524

Investeringar i  immateriella anläggningstil lgångar - -33 045 -39 745

Förvärv av dotterbolag - - 13 442

Inventarier, maskiner och datorer -5 664 -3 742 -16 935

Övriga finansiella ti l lgångar - - -1 490

Summa kassaflöde från investeringsverksamheten -5 664 -36 787 -44 728

Kassaflöde efter investeringar -18 099 -8 149 24 797

Upptagna lån - 24 000 24 000

Amortering av lån -6 333 -4 519 -26 036

Kostnader för emittering av aktier 0 - -2 709

Utdelning - - -3 260

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 333 19 481 -8 005

Periodens kassaflöde -24 433 11 332 16 792

Likvida medel vid periodens ingång 24 433 7 641 7 641

Periodens kassaflöde -24 433 11 332 16 792

Likvida medel vid periodens utgång 0 18 973 24 433
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Resultat- och balansräkning för moderbolaget 
 

 

  

Resultaträkning (Kkr) i  sammandrag

Jan - mar 

2012

Jan - mar 

2011

Helår 

2011

Totala intäkter 81 339 72 518 331 158

Rörelsens kostnader -87 138 -74 008 -334 318

Rörelseresultat -5 798 -1 490 -3 160

Finansiellt netto -1 430 -1 166 -5 000

Resultat efter finansiella poster -7 228 -2 656 -8 160

Skatt 1 901 699 0

Periodens resultat -5 327 -1 957 -8 160

Balansräkning (Kkr) i  sammandrag 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Immateriella anläggningstil lgångar 124 292 143 837 128 913

Materiella anläggningstil lgångar 24 403 12 889 20 716

Finansiella anläggningstil lgångar 146 414 53 854 144 514

Summa anläggningstillgångar 295 109 210 580 294 142

Övriga omsättningstil lgångar 52 216 37 524 48 045

Kassa och bank 0 4 759 17 262

Summa omsättningstillgångar 52 216 42 283 65 307

Summa tillgångar 347 324 252 863 359 448

Eget kapital 129 324 98 930 134 651

Långfristiga skulder - lån 40 621 14 984 42 685

Kortfristig del av lån 15 650 31 516 18 984

Övriga skulder 161 729 107 433 163 128

Summa kortfristiga skulder 177 380 138 949 182 112

Summa skulder och eget kapital 347 324 252 863 359 448
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Koncernens nyckeltal 
 

 

Definitioner 
Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. 

Vinstmarginal:   Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. 

Avkastning på totalt kapital:  Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av viktad genomsnittlig 

balansomslutning. 

Avkastning på eget kapital:   Årets/periodens resultat i procent av viktad genomsnittligt eget kapital. 

Skuldsättningsgrad:  Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 

Resultat per aktie:  Årets/periodens resultat dividerat med viktad genomsnittligt antal aktier. 

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

Soliditet:  Eget kapital i relation till balansomslutningen. 

  

Nyckeltal

Jan - mar 

2012

Jan - mar 

2011

Helår 

2011

Totala intäkter (Kkr) 199 522 112 816 610 330

Rörelseresultat (Kkr) 1 261 -25 -11 204

Periodens resultat (Kkr) -516 -945 -18 234

Rörelsemarginal (%) 0,6 0,0 -1,8

Vinstmarginal (%) -0,4 -1,1 -3,0

Avkastning på totalt kapital (%) 0,28 0,00 -2,13

Avkastning på eget kapital (%) -0,40 -0,90 -14,13

Skuldsättningsgrad (ggr) 0,46 0,42 0,68

Resultat per aktie (kr) före utspädning -0,04 -0,08 -1,60

Resultat per aktie (kr) efter utspädning -0,04 -0,08 -1,60

Eget kapital per aktie (kr) 10,12 9,40 11,01

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 12 366 746 10 866 746 11 366 746

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 13 366 746 10 866 746 11 700 079

Kassaflöde från den löpande verksamheten (Kkr) -12 436 28 638 69 524

Tillgängliga likvida medel vid periodens slut (Kkr) 53 821 53 973 35 000
Inklusive outnyttjad checkräkningskredit om 55 000 Kkr per 

2012-03-31 samt 35 000 Kkr per 2011-12-31.

Balansomslutning (Kkr) 486 829 303 033 486 829

Räntebärande skulder (Kkr) 57 450 42 484 85 744

Soliditet (%) 26 34 26
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Kompletterande upplysningar om koncernens resultat- och 

balansräkning 

Not 1 - Viktiga bedömningar och uppskattningar för redovisningsändamål 

Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens 

redovisningsprinciper beskrivs nedan. Om Bolaget av någon orsak ändrar sin bedömning av de tre 

nedanstående punkterna kommer detta att påverka resultatet, positivt eller negativt. 

Bedömning av värdet och nyttjandeperiod avseende immateriella anläggningstillgångar 

AllTeles immateriella anläggningstillgångar består till största del av förvärvade kundstockar. Värdet 

och nyttjandeperioden avseende immateriella anläggningstillgångar baseras på bedömda framtida och 

historiskt genomsnittliga churnrate samt på framtida kassaflöden. Den bedömda nyttjandeperioden 

omprövas minst årligen. Om det finns indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden har förändrats 

genomförs ett nedskrivningstest. 

Uppskjutna skattefordringar 

Koncernens uppskjutna skattefordran är till största delen baserad på underskottsavdrag i moder- och 

dotterbolaget. Koncernledningen har gjort antaganden och bedömningar om dessa dotterbolags 

framtida intjäningsförmåga och utifrån detta bedömt möjligheterna till framtida kvittning av vinster mot 

dessa förluster. 

Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät 

Regulatorisk osäkerhet råder i telekombranschen föreligger gällande historiska nivåer för fast- 

respektive mobil terminering.  

Bedömning av värdet av goodwill 

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med 
den redovisningsprincip som beskrivs i årsredovisningen för 2011. Återvinningsvärden för 
kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar 
måste vissa uppskattningar göras vilket beskrivs även detta beskrivs i årsredovisningen för 2011. 
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Om AllTele 
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och 

bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien 

handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele levererar idag i 

samarbete med infrastrukturoperatörer, stadsnät- och fastighetsägare fast telefoni, mobiltelefoni, TV 

och internettjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. AllTeles fasta 

telefonierbjudande kan fås både som modern och billig IP-telefoni och traditionell kopparbaserad fast 

telefoni. Bredbandstjänster tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL. Mobila tjänster tillhandahålls i 

mobilnät med Sveriges bästa täckning och till höga och stabila hastigheter. AllTele har kontor i 

Skellefteå, Stockholm, Skövde, Kramfors, Linköping, Tranås, Uppsala, Umeå, Vilhelmina och 

Östersund. 

Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se 

 


