
 
 

 

   

 

Teracom Boxer Group 
Delårsrapport 

Januari – mars 2014 

 
 

Januari – mars 2014 
i sammandrag 

• Intäkter 967 (979) MSEK 

• EBITDA 242 (280) MSEK 

• EBITDA marginal 25% (29%) 

• Rörelseresultat 139 (177) MSEK 

• Rörelsemarginal 14% (18%) 

• Periodens resultat 105 (151) MSEK 

• Avkastning på eget kapital 26% (20%) 
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Koncernchefens kommentarer 

Mediepolitiska beslut påverkar, men 
marknätets styrka består 
Under det första kvartalet meddelade regeringen sin ambition att frigöra 700 MHz-

bandet för annan användning än digital-tv från och med den 1 april 2017. Detta beslut var 

relativt oväntat då en utrymning kräver en frekvenssamordning med grannländerna. 

Övriga Europa planerar en övergång först efter år 2020. PTS har därför fått i uppdrag av 

regeringen att genomföra frekvenssamordningen. 

Beslutet till trots välkomnar vi ett besked i frågan. Vi kommer nu att tidigarelägga 

planerade investeringar i ny och mer effektiv sändningsteknik. Vi kommer att göra vårt 

yttersta för att genomföra en smidig teknikövergång. Våra kunder ska inte bli drabbade – 

oavsett om det gäller privatpersoner eller företag som nyttjar våra tjänster. Den forcerade 

övergången kommer dock att innebära betydande merkostnader. I dagsläget bedömer vi 

dessa uppgå till i storleksordningen 300 MSEK. 

Hela 85 kanaler ansökte om nya sändningstillstånd i marknätet hos Myndigheten för 

radio och tv (MRTV). Den 31 mars meddelade de att totalt har 51 nationella och 6 

regionala kanaler fått tillstånd, vilket är ungefär lika många tv-kanaler som idag. Bland 

annat Aftonbladet TV och Al Jazeera beviljades sändningstillstånd. Av de nationella 

kanalerna fick elva möjlighet att sända i högupplöst format, vilket närmast ger en 

fördubbling av hdtv-utbudet i marknätet. Tillstånden gäller från den 1 april 2014 till och 

med 31 mars 2020. 

Mycket glädjande är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap valde Teracom 

som ny leverantör för sitt nät Rakel (det nationella kommunikationssystemet för 

samverkan och ledning avseende samhällets krishantering). Avtalet omfattar drift, 

underhåll och kundstöd. Avtalet löper på 7 år med option om 3 års förlängning.  

Kvartalets rörelseresultat försämrades med 38 MSEK jämfört med motsvarande 

kvartal 2013 och uppgick till 139 MSEK. Av denna minskning kan 17 MSEK hänföras till 

engångsposter, vilka främst avser nedskrivning av tillgångar för nedlagda produkter, och 

att vi har utökat satsningen på produktutveckling. Föregående år innehöll dessutom en 

positiv resultatpåverkan av försäljningen av Hörbystationen. 

I Danmark har Boxer nu kunnat påbörja försäljningen av abonnemang till 

lägenhetsinnehavare i Köpenhamn, då Teracom Danmark har förstärkt 

inomhustäckningen i området. Det ska bli spännande att följa utvecklingen då detta 

öppnar upp en helt ny marknad för oss. Boxers kundtjänst blev även utsedda till 

Danmarks bästa. Detta är viktiga steg för att bli den mest kundfokuserade 

medieoperatören i Norden. 

 

 

 

Åsa Sundberg 

Vd och koncernchef 
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Väsentliga händelser januari – mars 2014 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap valde Teracom som ny leverantör för 

sitt nät Rakel (det nationella kommunikations systemet för samverkan och ledning 

avseende samhällets krishantering). Avtalet omfattar drift, underhåll och kundstöd 

och löper på 7 år med option om 3 års förlängning. 

• Regeringen har fattat beslut om att 700 Mhz-bandet från 1 april 2017 kan göras 

tillgängligt för annan användning än marksänd-TV.  

• Myndigheten för radio och tv meddelade 31 mars att totalt 51 nationella och 6 

regionala kanaler har fått sexåriga tillstånd i marknätet. 

• Under perioden har Boxer Danmark lanserat paketet Flex(n) vilket möjliggör ännu 

större valmöjligheter och individuella paket för kunderna. Lanseringen av Flex(n) var 

ett viktigt steg för att visa marknaden att Boxer vill öka kundernas frihet i sitt tv-

tittande. Detta är Boxer först i Danmark med att kunna erbjuda sina kunder. 

Samtidigt har Boxer lanserat en inomhusantenn i Köpenhamn som innebär att 

lägenhetsinnehavare kan teckna Boxer abonnemang. Detta har möjliggjorts genom 

att Teracom Danmark har förstärkt inomhustäckningen i Köpenhamnsområdet. 

• Boxers kundtjänst i Danmark som till stor del består av egen Boxer personal, vann 

den prestigefyllda tävlingen ”Danmarks bästa kundservice 2014” som innefattade alla 

olika typer av branscher. Vinsten är ett resultat av ett hårt och fokuserat arbete med 

ett tydligt mål att ha Danmarks nöjdaste kunder. 

• Under ”Berätta kampanjen” som varade i tre veckor hade Boxers kampanjsajt 60 000 

besökare i Sverige. Dessutom kom det in 3 690 kommentarer om hur man vill ha sitt 

Tv-tittande, vilket visade på ett stort engagemang hos kunderna. 

• Andrea Gisle Joosen har lämnat rollen som VD för Boxer Sverige. Tillförordnad vd 

fram till rekrytering är koncernens vice vd tillika CFO Gunilla Berg. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

• Teracom Group AB namnändrar till Teracom Boxer Group AB för att tydliggöra 

verksamheten och den strategiska inriktningen. Beslut om namnändring togs på 

årsstämman den 23 april. 

• Den 15 april påtecknades avtalet med MSB kring drift, underhåll och kundstöd av det 

nationella kommunikationsnätet Rakel. 

Finansiell översikt 
 

  

Kv 1 Kv 1 Total jan-dec

MSEK 2014 2013 förändr. % 2013

Intäkter 967 979 -1,2 3 875

Rörelseresultat 139 177 -21,5 638

Rörelsemarginal 14% 18% 16%

Resultat efter finansiella poster 132 183 607

Soliditet 45% 36% 45%

Periodens kassaflöde 351 68 346

Avkastning eget kapital (rullande 12 mån.) 26% 20% 29%
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Resultatutveckling –  
Teracom Boxer Group 

 

Koncernens utveckling 

Intäkter och resultat 

Första kvartalet 2014 

Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 967 (979) MSEK. Minskningen 

jämfört med föregående år hänför sig till Teracom Sverige och förklaras till största del av 

försäljningen under första kvartalet 2013 av Hörbystationen (11 MSEK) och 

nedläggningen av produkten Radiotidningar. 

Kvartalets rörelseresultat försämrades med 38 MSEK jämfört med motsvarande 

kvartal 2013 och uppgick till 139 (177) MSEK. Av denna minskning kan 17 MSEK hänföras 

till engångsposter, vilka främst avser nedskrivning av tillgångar för nedlagda produkter, 

och att vi har utökat satsningen på produktutveckling. Föregående år innehöll dessutom 

en positiv resultatpåverkan av försäljningen av Hörbystationen. 

Finansnettot för första kvartalet 2014 uppgick till -7 (6) MSEK. Försämringen i 

finansnettot förklaras av att föregående års första kvartal inkluderar stora orealiserade 

positiva valutakurseffekter. Resultat efter finansiella poster uppgick till 132 (183) MSEK. 

I första kvartalet föregående år uppgår resultat från avyttrad verksamhet till 6 MSEK. 

Periodens resultat uppgick till 105 (151) MSEK. 
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Externa intäkter per  
segment - Kv1 2014 

 

Externa intäkter per 
verksamhetstyp - Kv 1 2014 

 

Marknadsöversikt 

Sverige 
Konkurrensen på betal-tv-marknaden i Sverige har hårdnat de senaste åren till följd av att 

nya aktörer har etablerat sig på marknaden med internet som distributionsplattform. 

Befintliga aktörer, däribland Boxer, försöker möta detta genom att utveckla nya tjänster, 

bland annat via internet. 

Radiomarknaden är relativt stabil. Radion står inför en digitalisering genom den 

proposition som regeringen presenterade i mitten av juni 2013. Förslaget, som godkändes 

av Riksdagen i november, anger villkor och riktlinjer för public-servicebolagens 

verksamheter under den kommande tillståndsperioden, 2014-2019. Frågan kring 

digitaliseringen kommer dock regeringen återkomma till under 2014 men 

utgångspunkten är att FM-sändningarna ska upphöra 2022. 

 

Danmark 
Den totala betal-tv marknaden ökade kraftigt under 2012 till följd av att Danmarks mest 

populära tv-kanal, TV2, konverterades från fri-tv till betal-tv, vilket samtidigt förstärkte 

konkurrensen på marknaden. De nya aktörernas inträde på marknaden har även ökat 

konkurrensen i Danmark. 

Digital radio har varit etablerat i flera år i Danmark. Beslut har tagits att byta 

sändningsstandard för digitalradio som i ett led inför framtida nedsläckning av FM-nätet. 

 

 

Utveckling per segment 

Teracom Boxer Group följer verksamheten inom fyra segment. Teracom Sverige och 

Teracom Danmark bedriver nätverksamhet inom marksänd tv, radio och transmission. 

Boxer Sverige och Boxer Danmark bedriver betal-tv verksamhet med marksänd tv som 

bas. Den geografiska marknaden spänner över Sverige och Danmark. 
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Resultatutveckling –  
Teracom Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatutveckling –  
Teracom Danmark 

 

 

Teracom Sverige 
 

 

 

I slutet av första kvartalet stod det klart att Teracom Sverige gick vinnande ur 

upphandlingen av Myndigheten för Samhälle och Beredskaps Rakelnät. Avtalet börjar 

gälla den 1 april 2015 och innebär ett ansvar för drift, underhåll och kundstöd för nätet i 

hela Sverige. Orderingången var i övrigt god under kvartalet och bland tecknade avtal 

återfinns ett större kring inplaceringar med Telia Sonera Mobile Networks.  

Intäkterna för perioden var lägre än samma period föregående år. Anledningen är 

främst att produkten Radiotidningar har upphört samt att föregående år påverkades 

positivt av försäljningen av Hörbystationen.  

Rörelseresultatet för perioden är lägre jämfört med föregående år. Orsaken till 

minskningen är dels de lägre intäkterna och dels att kostnaderna för personal var högre 

samt högre konsultkostnader för vissa projekt. 

 

Teracom Danmark 
 

 

 

Under första kvartalet har Teracom Danmark fortsatt arbetet med att optimera den 

existerande affärsverksamheten till den rådande situationen efter genomförd 

omstrukturering som gjordes i slutet av förra året.  

Intäkterna för första kvartalet var lägre än samma period föregående år. Anledningen 

är att bolaget hade färre underhållsprojekt samt förlorat en kund inom transmission. 

Det ackumulerade rörelseresultatet var i nivå med föregående år. Lägre kostnader för 

personalen, som en effekt av omstruktureringen i slutet av förra året, vägde upp den lägre 

omsättningen. 

  

MSEK Kv1 2014 Kv1 2013 Helår 2013

Intäkter (inkl. intern förs) 368 387 1 517

Rörelseresultat 104 130 461

Rörelsemarginal 28% 34% 30%

MSEK Kv1 2014 Kv1 2013 Helår 2013

Intäkter (inkl. intern förs) 75 78 309

Rörelseresultat 17 19 70

Rörelsemarginal 22% 24% 23%
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Resultatutveckling – 
Boxer Sverige 

 

 

 

 

 

 
 

Resultatutveckling – 
Boxer Danmark 

 

 

 

 

 

Boxer Sverige 
 

 

 

Under första kvartalet hade Boxer sin Berätta-kampanj med temat ”TV som du vill ha 

det”. Kampanjen var framgångsrik och är en viktig komponent för att kunna öka 

kundnöjdheten ytterligare och stärka Boxers position på marknaden.   

Boxer Sverige uppvisade en mindre ökning av kundbasen under första kvartalet främst 

på grund av en stark försäljning inför OS sändningarna. 

Intäkterna var något lägre än samma period föregående år. Detta beror dels på en 

lägre genomsnittlig kundbas och dels på att bredbandsaffären avvecklades under 

perioden.    

Rörelseresultatet minskade något jämfört samma period föregående år. Detta beror 

främst på den mindre kundbasen men också på att Boxer hade en större närvaro på 

marknaden vilket bidrog till högre marknadsföringskostnader. 

 

Boxer Danmark 
 

 

 

Under kvartalet utsågs Boxer Danmarks kundtjänst till bästa kundtjänsten i Danmark av 

organisationen Dansk Industri i samarbete med analysföretaget Wilke. Denna utmärkelse 

skedde i konkurrens med företag inom ett stort antal branscher.  

Under perioden har Boxer Danmark lanserat paketet Flex(n) vilket möjliggör ännu 

större valmöjligheter och individuella paket för kunderna. Lanseringen av Flex(n) var ett 

viktigt steg för att visa marknaden att Boxer vill öka kundernas frihet i sitt tv-tittande.  

Kundbasen minskade under kvartalet vilket delvis berodde på att Boxer Danmark 

valde att lägga ner sin MATV-affär (TV via centralantenn) men också på den rådande 

konkurrensen i Danmark.  

Intäkterna för det första kvartalet ökade med 15% i jämförelsen med samma period 

föregående år genom att snittintäkten per kund ökade.  

Rörelseresultatet för kvartalet var något positivt vilket är en följd av högre intäkter och 

att säljomkostnaderna för den kraftiga tillväxten 2012 nu är tagna. Samtidigt påverkades 

resultatet negativt av högre marknadsföringskostnader med anledning av hög närvaro på 

marknaden i samband med olika lanseringar.   
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MSEK Kv1 2014 Kv1 2013 Helår 2013

Intäkter (inkl. intern förs) 502 506 1 978

Rörelseresultat 67 70 253

Rörelsemarginal 13% 14% 13%

Abonnenter (tusental) 575 579 573

MSEK Kv1 2014 Kv1 2013 Helår 2013

Intäkter (inkl. intern förs) 188 164 712

Rörelseresultat 0 -15 3

Rörelsemarginal 0% -9% 0%

Abonnenter (tusental) 325 351 335
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Kassaflöde 

Kassaflödet redovisas inklusive avyttrad verksamhet för jämförelsekvartalet 2013. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till 418 (234) 

MSEK. Det positiva kassaflödet beror främst på att Boxer Sveriges kundfordringar med 

förfallodatum i slutet av månaden inkom innan månadsskiftet. 

Under första kvartalet uppgick koncernens investeringar i materiella och immateriella 

anläggningstillgångar till 52 (47) MSEK. Investeringarna är inom ramen för planerade 

satsningar. 

Periodens kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 15 (119) MSEK och 

avser amortering av skuld. 

Finansiell ställning 

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 1 270 (1 563) MSEK. Likvida medel, 

kortfristiga placeringar och outnyttjade externa krediter i bank uppgick till 1 292 (1 090) 

MSEK. Nettoskuldsättningsgraden var vid utgången av perioden 0,25 (0,78). 

 

Netto skuldsättningsgrad 

 

 

Balansomslutningen ökade med 18 MSEK till 5 189 (5 171) MSEK. Koncernens soliditet 

uppgick till 45 (36) procent. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

För beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Teracom Groups årsredovisning 

för 2013. Några ytterligare risker eller osäkerhetsfaktorer har inte tillkommit under 

perioden. 

  

MSEK 2014-03-31 2013-03-31

Räntebärande skulder 1 270 1 563

Avgår: Likvida medel -692 -82

Övriga räntebärande tillgångar - -27

Nettoskuld 578 1 454

Eget kapital 2 338 1 867

Nettoskuldsättningsgrad 0,25 0,78
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Koncernens resultaträkning 
 

 

Koncernens rapport över totalresultat 
 

 

  

2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01

MSEK Not 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Kvarvarande verksamheter

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 963 965 3 837

Övriga intäkter 4 14 38

Totala intäkter 2 967 979 3 875

Aktiverat arbete för egen räkning 5 6 84

Rörelsens kostnader

Materialkostnader -44 -43 -179

Kostnader för ersättning till anställda -165 -149 -633

Av- och nedskrivningar 5 -103 -103 -413

Övriga kostnader -521 -513 -2 096

Rörelseresultat 2 139 177 638

Finansnetto 3 -7 6 -31

Resultat efter finansiella poster 132 183 607

Skatt på periodens resultat -27 -38 -121

Periodens resultat för den kvarvarande 

verksamheten
105 145 486

Periodens resultat från avyttrad verksamhet 4 - 6 100

Periodens resultat 105 151 586

2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01

MSEK Not 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Periodens resultat 105 151 586

Övrigt totalresultat

Poster som inte ska återföras i 

resultaträkningen

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen -20 14 52

Skatt relaterat till nettopensionsförpliktelsen 3 -4 -13

-17 10 39

Poster som senare kan återföras i 

resultaträkningen

Kassaflödessäkringar -2 5 7

Säkring av nettoinvestering 0 34 -50

Omräkningsdifferenser för den kvarvarande 

verksamheten
0 -43 50

Omräkningsdifferenser från avyttrad 

verksamhet
- -9 4

Inkomstskatt relaterat till övrigt totalresultat -7 -9 20

-9 -22 31

Övrigt totalresultat, netto efter skatt -26 -12 70

Summa periodens totalresultat 79 139 656
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Koncernens rapport över finansiell ställning 
 

 

  

MSEK Not 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 2 750 2 744 2 804

Immateriella tillgångar 1 048 1 331 1 053

Andra långfristiga fordringar 3 105 228 107

Summa anläggningstillgångar 3 903 4 303 3 964

Omsättningstillgångar

Varulager 59 67 73

Kortfristiga fordringar 3 535 719 682

Likvida medel samt kortfristiga placeringar 692 82 341

Summa omsättningstillgångar 1 286 868 1 096

SUMMA TILLGÅNGAR 5 189 5 171 5 060

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 2 338 1 867 2 259

Skulder

Skulder till kreditinstitut 3 1 270 1 563 1 286

Långfristiga skulder och avsättningar 488 516 480

Kortfristiga skulder och avsättningar 3 1 093 1 225 1 035

Summa skulder 2 851 3 304 2 801

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 189 5 171 5 060

Ställda säkerheter 0 0 0

Eventualförpliktelser 0 0 0
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital 

 

 

  

MSEK Aktiekapital

 Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver

Intjänade 

vinstmedel

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2014-01-01 0 1 633 -57 683 2 259

Periodens totalresultat - - -9 88 79

Utgående balans 2014-03-31 0 1 633 -66 771 2 338

MSEK Aktiekapital

 Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver

Intjänade 

vinstmedel

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2013-01-01 0 1 633 -88 183 1 728

Periodens totalresultat - - -22 161 139

Utgående balans 2013-03-31 0 1 633 -110 344 1 867

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare
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Koncernens rapport över kassaflöden 
 

 
  

2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01

MSEK Not 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Rörelseresultat 139 175 638

Justeringar för poster som ej ingår i 

kassaflödet
106 107 420

Betalda finansiella intäkter och kostnader -5 -5 -18

Betald inkomstskatt -33 -37 -138

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 207 240 902

Förändring av rörelsekapital 211 -6 -48

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten1) 418 234 854

Investeringar i materiella och immateriella 

anläggningstillgångar
-52 -47 -348

Sålda dotterbolag - - 392

Kassaflöde från investeringsverksamheten2) -52 -47 44

Kassaflöde före finansieringsverksamheten 366 187 898

Utdelning - - -125

Amortering/Upptagna lån -15 -119 -427

Kassaflöde från finansieringsverksamheten3) -15 -119 -552

Periodens kassaflöde 351 68 346

Likvida medel samt kortfristiga placeringar 

vid periodens början
341 10 10

Kursdifferens i likvida medel 0 4 -6

Avgår ingående likvida medel i sålda 

dotterbolag
- - -9

Likvida medel samt kortfristiga placeringar 

vid periodens slut4) 692 82 341

Varav avyttrad verksamhet

1)  Kassaflöde från den löpande verksamheten - -26 -

2)  Kassaflöde från investeringsverksamheten - -1 -

3)  Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 21 -

4)  Likvida medel samt kortfristiga placeringar 

vid periodens slut
- 3 -
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Moderbolagets resultaträkning, i sammandrag 
 

 

Moderbolagets balansräkning, i sammandrag 
 

 

2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01

MSEK Not 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 29 31 113

29 31 113

Rörelsens kostnader

Materialkostnader -2 -2 -8

Övriga externa kostnader -24 -17 -89

Personalkostnader -40 -36 -139

Avskrivningar -8 -4 -21

Rörelseresultat -45 -28 -144

Finansnetto -7 10 294

Resultat efter finansiella poster -52 -18 150

Bokslutsdispositioner - - 186

Skatt på periodens resultat 11 4 0

Periodens resultat -41 -14 336

Övrigt totalresultat - - -

Periodens totalresultat -41 -14 336

MSEK Not 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 5 463 5 886 5 453

Omsättningstillgångar 901 333 541

SUMMA TILLGÅNGAR 6 364 6 219 5 994

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3 195 3 011 3 236

Skulder

Långfristiga skulder 1 150 1 280 1 210

Kortfristiga skulder 2 019 1 928 1 548

Summa skulder 3 169 3 208 2 758

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 364 6 219 5 994

Ställda säkerheter 0 0 0

Eventualförpliktelser 0 0 0
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   Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Koncernens rapportering följer statens ägarpolicy och riktlinjer för extern rapportering 

för företag med statligt ägande. Denna delårsrapport är därmed upprättad enligt IAS 34 

Delårsrapportering och Årsredovisningslagen för koncernen samt för moderbolagets del i 

enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper 

såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2013. Nya och ändrade IFRS-standarder 

som skall tillämpas från 2014 har inte påverkat Teracom Boxer Groups finansiella 

rapportering med väsentliga belopp. 

 

Not 2 Segmentinformation 
Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Försäljning 

mellan segment sker till priser som är goda uppskattningar av gällande marknadspriser. 

Segmentens prestationer bedöms utifrån rörelseresultaten. Finansiella kostnader, 

finansiella intäkter och inkomstskatt hanteras på koncernnivå. 

 

Rörelseintäkter per segment och kvartal 

 

 

 

Rörelsereultat per segment och kvartal 

 

  

MSEK Kv1 2014 Kv1 2013 Helår 2013

Teracom Sverige 368 387 1 517

Boxer Sverige 502 506 1 978

Teracom Danmark 75 78 309

Boxer Danmark 188 164 712

Övrigt 29 30 113

Engångseffekter 0 0 0

Koncernjusteringar -195 -186 -754

Summa 967 979 3 875

MSEK Kv1 2014 Kv1 2013 Helår 2013

Teracom Sverige 104 130 461

Boxer Sverige 67 70 253

Teracom Danmark 17 19 70

Boxer Danmark 0 -15 3

Övrigt -38 -27 -139

Engångseffekter -17 -1 -13

Koncernjusteringar 6 1 3

Summa 139 177 638
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Not 3 Finansiella instrument 
Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur 

klassificeringen i verklig värde hierarkin har gjorts. De olika nivåerna definieras enligt 

följande: 

• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller 

skulder, nivå 1. 

• Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade priser inklusive i 

nivå 1, antingen direkt (dvs som prisnoteringar) eller indirekt (dvs härledda från 

prisnoteringar), nivå 2. 

• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata 

(dvs ej observerbara data, nivå 3). 

 

Verkligt värde hierarki 

 

 
 

  

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Derivatinstrument då säkringsredovisning 

tillämpas - - - -

Finansiella tillgångar, totalt - - - -

Banklån - 1 259 - 1 259

Derivatinstrument då säkringsredovisning 

tillämpas 12 11 - 23

Finansiella skulder värderade till vekligt 

värde via resultaträkningen 0 - - 0

Finansiella skulder, totalt 12 1 270 - 1 282

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Derivatinstrument då säkringsredovisning 

tillämpas - 94 - 94Finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen - 1 - 1

Finansiella tillgångar, totalt - 95 - 95

Banklån - 1 548 - 1 548

Derivatinstrument då säkringsredovisning 

tillämpas 7 16 - 23

Finansiella skulder värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen - - 0

Finansiella skulder, totalt 7 1 564 - 1 571

2014-03-31

2013-03-31
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Not 4 Avyttrad verksamhet 
Under tredje kvartalet 2013 verkställdes försäljningen av PlusTV i Finland till DNA Ltd 

efter prövning av den finska konkurrensmyndigheten. 

 

 

 

2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01

MSEK 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Nettoomsättning - 134 358

Rörelseresultat - -2 -7

Finansnetto - 0 0

Resultat efter finansiella poster - -2 -7

Skatt på periodens resultat - 8 8

Periodens resultat från avyttrad verksamhet - 6 1

Realisationsresultat vid avyttring - - 99

Periodens resultat från avyttrad verksamhet 

inklusive realisationsresultat - 6 100
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Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 15 augusti 2014 

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 24 oktober 2014 

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014 13 februari 2015 

 

På uppdrag av Styrelsen 

Stockholm den 23 april 2014 

 

Åsa Sundberg 

Granskningsrapport 

Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. 

För ytterligare information, kontakta: 

Åsa Sundberg, vd och koncernchef Teracom Boxer Group, 08-555 421 02 

Gunilla Berg, vvd och CFO Teracom Boxer Group, 08-555 421 37 

 

Teracom Group AB Tel: 08-555 420 00 

(under namnändring till Teracom Boxer Group AB) 

Box 30150 www.teracomboxergroup.com 

104 25 Stockholm Organisationsnummer: 556842-4856 


