
 

    

PHONERA AB (publ.)    fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden – Phonera Telefoni 
och Availo. Availo är ett varumärke som ägs av Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnads-
effektiva och moderna kommunikations- och serverlösningar för Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder 
och omsatte 2012 397,8 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com 

 

 

  

 
 

Delårsrapport januari–september 2013 
Phonera AB (publ.) 
 

Q3 PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER 
 

 

Juli–september 2013 

 

• Nettoomsättningen uppgår till 98,2 (95,4) mkr. 

• Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader 
och skatt (EBITDA) uppgår till 17,3 (7,7*) mkr. 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 11,0 (3,4*) mkr. 

• Rörelsemarginalen uppgår till 11,2 (3,6*) %. 

• Resultat efter skatt uppgår till 4,6 (0,6*) mkr. 

• Skatt om 0,9 (0,2) mkr avser upplösning av uppskjuten 
skatt och är därmed ej kassaflödespåverkande. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter föränd-
ring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till   
13,4 (7,7) mkr. 

• Resultat per aktie uppgår till 0,59 (0,08) kr. 

 

 

Januari–september 2013 

 

• Nettoomsättningen uppgår till 296,8 (294,8) mkr. 

• Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kost-
nader och skatt (EBITDA) uppgår till 48,2 (38,3*) mkr. 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 29,5 (26,7*) mkr. 

• Rörelsemarginalen uppgår till 9,9 (9,0*) %. 

• Resultat efter skatt uppgår till 14,0 (17,7*) mkr. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter för-
ändring av rörelsekapital och efter investeringar, upp-
går till 28,8 (-22,7) mkr. 

• Nettoskulden uppgår till 106,6 (109,6) mkr. 

• Årets investeringar i datacenter Sätra, Oslo, Hammarby 
och Linköping uppgår per 2013-09-30 till 19,7 (66,3) 
mkr. 

• Resultat per aktie uppgår till 1,79 (2,26) kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Resultatet påverkas negativt av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB. 
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VD:S KOMMENTAR 
 

Phonera är på god väg att 
övergå från teleoperatör till 

kommunikationspartner 
och bolaget fortsätter att 
ta steg mot nyare tekniker 
för att minska beroendet 
av den analoga fasta 
telefonin. Fast telefoni 
uppgår under det tredje 
kvartalet 2013 till 38,8 
(45,8) % av koncernens 
totala omsättning. 

Inom Phonera Telefoni är 
det därför fortsatt stort 
fokus på att ersätta intäk-
terna från den analoga 
fasta telefonin med IP- och 

mobiltjänster. Omsättningsökningen är drygt 39 % gällande 
dessa två områden jämfört med det tredje kvartalet 2012. 
Försäljningen i Availo som helhet är under förväntan och nyför-
säljningen utvecklas inte så snabbt som vi önskar. Dessutom 
har den onormalt höga churn som bolaget drabbades av i Norge 
under 2012 och inledningen av 2013, som följd av bolagskon-
kurser och bolagsuppköp påverkat intäkterna negativt. Tack 
vare igångsättandet av tidigare insålda större affärer har antalet 
fakturerbara hostingrack ökat med 37 % jämfört med utgången 
av föregående års tredje kvartal. 

Koncernens omsättning för tredje kvartalet ökar med cirka 3 % 
och bruttomarginalen är något högre än föregående år och 
landar på 54,0 (53,8) %. Tittar man på bruttomarginalen exklu-
sive vidarefakturerad hårdvara är skillnaden ännu större med 
55,2 % för tredje kvartalet 2013 och 54,1 % för motsvarande 
kvartal 2012. Det är ett styrkebesked att bibehålla och till och 
med att öka bruttomarginalen något då den påverkas negativt 
av förändringen mot nyare tekniker samt en ständigt stark 
konkurrens.  

Offertstockarna ser starka ut, inom både Availo och Phonera, 
och båda säljorganisationerna expanderar och utökar sina 
produktportföljer med attraktiva produkter och paketeringar. 

 

Förstärkt omsättning per kund och mobilisering mot 
ökad försäljning i Phonera Telefoni 

Antal fakturerbara tjänster (RGU) ökar återigen och är 72 447 
(66 857) i slutet av kvartalet.  Det är ett resultat av den lyckade 
försäljningen mot segmentet medelstora företag, som består av 
färre, men större, kunder med högre RGU per kund än segmen-
tet små företag. Detta segment erbjuds uteslutande IP- och 
mobiltjänster, vilket är i helt rätt riktning mot att bli en modern 
kommunikationspartner. Omsättningen per RGU är lägre men 
samtidigt ökar omsättningen per kund (ARPU) med de nya 
produkterna. Omsättningen per kund är 388 (358) kr.  

Det är glädjande att se att förändringen mot nyare tekniker i 
vårt produktutbud har fått genomslag i kundstocken. Beroendet 
av den analoga fasta telefonin minskar och de mer framtidssäk-
ra produkterna växer i både omsättning och täckningsbidrag. 

Andelen av täckningsbidraget som kom från andra produkter än 
analog fast telefoni under kvartalet var cirka 46 % jämfört med 
cirka 34 % för jämförbar period 2012. 

Omsättningen per kund är ett prioriterat nyckelvärde, samtidigt 
som antalet kunder måste öka. Med hjälp av de nya produkter-
na, framförallt fastnummer i mobilen och mobil växel, kan vi 
aktivt satsa på en modernare storskalig försäljning. Detta sker 
framförallt mot segmentet små företag som har en större upp-
tagningskrets.  

 

Fokus på att effektivisera Availos säljorganisation 

Med tanke på de stora investeringar som gjorts i Availo är till-
växten och resultatet under förväntan. Nyförsäljningen och 
igångsättandet av insålda kunder har tagit längre tid än plane-
rat och det är framförallt försäljningen inom drifts- och nättjäns-
ter som inte uppnått målsättningarna. Igångsättandet av större 
kunder har påverkat omsättningen för serverhosting positivt och 
vi ser en omsättningsökning inom detta produktområde med 
cirka 20 % jämfört med samma period föregående år. Kundtap-
pet har minskat under kvartalet och är nu på en normal nivå 
jämfört med de historiskt stora kundtappen från 2012 som 
även påverkat årets resultat och omsättning. 

Organisatoriska förändringar är nu genomförda i syfte att få en 
effektivare organisation. Det inkluderar den besparingsplan 
som påbörjades tidigare i år samt en plan för att utöka säljor-
ganisationen som förväntas fylla den utbyggda kapaciteten i 
våra datacenter samt öka försäljningen av drifts- och nättjäns-
ter.  

 

Tillväxten i antalet nya kunder är fortfarande ett stort fokusom-
råde i båda affärsområdena framöver. Fokus för Phonera Tele-
foni ligger på försäljning av de nya produkterna och för Availo på 
att lyckas inom alla produktområden och bygga en effektiv 
säljorganisation. 

 

Malmö den 7 november 2013 

 

 

Robert Öjfelth 

Verkställande direktör Phonera AB (publ.) 
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KONCERN 
Nyckeltal koncern 

2013 
Juli–sep 

2012 
Juli–sep 

2013 
Jan–sep 

2012 
Jan–sep 

2012 
Helår 

Nettoomsättning, mkr 98,2 95,4 296,8 294,8 397,8 

Bruttomarginal, % 54,0 53,8 52,7 53,7 53,2 

Bruttomarginal exklusive hårdvara, % 55,2 54,1 53,9 54,4 54,2 

Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella 
kostnader och skatt (EBITDA), mkr 

17,3 7,7* 48,2 38,3* 51,0* 

Rörelseresultat (EBIT), mkr 11,0 3,4* 29,5 26,7* 34,5* 

Rörelsemarginal, % 11,2 3,6* 9,9 9,0* 8,7* 

Resultat efter skatt, mkr 4,6 0,6* 14,0 17,7* 22,6* 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 18,6 13,4 50,8 16,1 12,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter 
investeringar, mkr 

13,4 7,7 28,8 -22,7 -56,2 

Nettoskuld, mkr 106,6 109,6 106,6 109,6 135,3 

Avkastning eget kapital, % 2,7 0,4 8,3 11,9 14,7 

Avkastning på sysselsatt kapital, %  1,6 0,2 4,8 7,6 8,8 

Resultat per aktie, kr 0,59             0,08    1,79  2,26  2,89  

Kassaflöde från den löpande verksamheten per 
aktie, kr  

2,38            1,71    6,50 2,07 1,64 

Eget kapital per aktie, kr 21,57 19,08 21,57 19,08 19,70 

 

* Resultatet påverkas negativt av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB. 

 

 

 

 

Omsättning per kvartal och rullande 12 mån (mkr)  

    

Rörelseresultat, EBIT (mkr)  
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AVAILO 
Nyckeltal Availo 

2013 
Juli–sep 

2012 
Juli–sep 

2013 
Jan–sep 

2012 
Jan–sep 

2012 
Helår 

Nettoomsättning, mkr 31,8 30,9 98,0 99,0 134,1 

Rörelsens kostnader, mkr -25,3 -25,8 -79,8 -82,5 -113,9 

Bruttomarginal, % 55,3 53,0 53,9 53,0 52,7 

Bruttomarginal exklusive hårdvara, % 56,1 52,5 54,9 53,7 58,1 

Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella  
kostnader och skatt (EBITDA), mkr 

6,6 5,1 18,1 16,5 20,2 

Rörelseresultat (EBIT), mkr 0,7 1,4 0,6 6,7 6,1 

Rörelsemarginal, % 2,0 4,6 0,6 6,8 4,5 

Total kapacitet, antal rack  844 585 813 585 672 

Fyllnadsgrad datacenter, % 74,4 81,0 72,0 81,0 72,9 

Intäkter serverhosting, mkr 15,9 13,3 45,6 43,6 59,6 

Intäkter driftstjänster, mkr 5,3 6,3 15,9 19,7 26,6 

Intäkter nättjänster, mkr 9,9 11,0 33,2 35,7 47,9 

 

 

Availo höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskri-
tisk information genom att erbjuda serverhosting, driftstjänster 
och nättjänster. Availos tjänster är till för de mest krävande 
kunderna som ställer höga krav på tillgänglighet och tillgång till 
ett kraftfullt IP-nät. 

Omsättningsutveckling tredje kvartalet 

Availos omsättning uppgår under tredje kvartalet till 31,8 (30,9) 
mkr. Omsättningstillväxten är för liten för att ge önskad expan-
sion. Serverhosting är det område som gått bäst under kvartalet 
och omsättningen har ökat med cirka 20 % jämfört med tredje 
kvartalet föregående år. Positivt är att kundomsättningen har 
minskat till en mer normal nivå under kvartalet. 

Omsättningen är fördelad per intäktsslag: 15,9 (13,3) mkr för 
serverhosting, 5,3 (6,3) mkr för driftstjänster (såsom hosting, 
tilläggs- och övervakningstjänster) samt 9,9 (11,0) mkr för 
nättjänster (konnektivitet).  

 

Omsättning Availo (mkr)  

 

Kostnadsutveckling tredje kvartalet 

Direkta kostnader uppgår under tredje kvartalet till 14,2 (14,5) 
mkr.  

Övriga kostnader och personalkostnader uppgår under tredje 
kvartalet till 11,0 (11,3) mkr. Vi ser nu de begynnande effekter-
na av de besparingsplaner som har genomförts inom den nors-
ka verksamheten. Beslut har även tagits för ytterligare bespa-
ringar genom att centralisera ekonomiavdelningen till Stock-
holm. Full effekt på besparingarna förväntas under första kvar-
talet 2014. 

 

Kostnadsutveckling Availo (mkr)  
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Resultatutveckling tredje kvartalet 

Resultatet för Availo före avskrivningar uppgår under det tredje 
kvartalet till 6,6 (5,1) mkr. Rörelseresultatet för det tredje kvar-
talet uppgår till 0,7 (1,4 mkr). Det minskade resultatet beror 
främst på att investeringarna för datacentren i Sätra och Oslo 
har aktiverats. Införsäljningen mot denna utökade kapacitet har 
inte haft den utveckling som önskats och fokus ligger fortsatt på 
att öka försäljningen, vilket krävs för att ge förväntad utdelning 
på det investerade kapitalet. 

 

Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster 
(EBITDA) Availo (mkr) 

 

Rörelseresultat (EBIT) Availo (mkr) 

 

 

Datacenter – kapacitet och fyllnadsgrad 

Availo har fyra datacenter – Hammarby/Stockholm (2007), 
Linköping (2009), Sätra/Stockholm, (2012) samt Oslo (2012). 

Availo har under kvartalet avslutat ett samarbete med en extern 
serverhall och antal rack uppgår nu till 844 jämfört med 868 vid 
utgången av andra kvartalet. Detta är helt enligt plan då målet 
är att samtliga rack ska finnas i Availos egna datacenter. 

Vid full utbyggnad av samtliga datacenter kommer det att finnas 
1 616 rack.  

Fyllnadsgraden för Availos datacenter uppgår totalt till 74,4 
(81,0) % vid periodens utgång jämfört med 72,0 % vid utgången 
av det andra kvartalet 2013. Utöver en ökad försäljning bidrar 
även den minskade hyrda kapaciteten i externa serverhallar till 
en högre fyllnadsgrad. 

Kapacitet (antal rack) och fyllnadsgrad (%) Availo 

 

 

Utsikter 

Datacentrens fyllnadsgrader fortsätter att stiga successivt, 
vilket indikerar att den säljsatsning som har pågått i ett drygt år 
ger frukt. Offertstocken indikerar höga sannolikheter för affärer 
inom det kommande kvartalet inom Availos alla affärsområden. 
Availo intensifierar nu marknads- och försäljningsarbetet och 
arbetar för att tydliggöra de mer kvalitativa tjänsterna utöver 
serverhosting, det vill säga driftstjänster (normalt benämnda 
hosting), samt nättjänster (normalt benämnda konnektivitet). 
Organisationen utgörs idag av cirka 25 % försäljare, och den 
andelen satsas nu på att utökas. 

Availos mål är att höja kvaliteten i det dagliga arbetet ännu mer 
genom det långsiktiga arbetet för certifiering mot ISO-20000-1 
(en internationell standard för IT Service Management). Arbetet 
har pågått i två år och går nu in sin slutfas och certifieringsge-
nomförande förväntas ske under slutet av 2013. 

0

1

2

3

4

5

6

7

11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 12Q4 13 Q1 13 Q2 13 Q3

-1

0

1

2

3

4

11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 12Q4 13 Q1 13 Q2 13 Q3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

11 Q4 12 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 13 Q1 13 Q2 13 Q3

Antal uthyrda rack Total kapacitet

Kapacitet vid full utbyggnad Fyllnadsgrad datacenter



 

 

 
PHONERA AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2013 
ORG. NR. 556330-3055 SID 6/20 

 

PHONERA TELEFONI 
Nyckeltal Phonera Telefoni 

2013 
Juli–sep 

2012 
Juli–sep 

2013 
Jan–sep 

2012 
Jan–sep 

2012 
Helår 

Nettoomsättning, mkr 66,4                64,5  198,8               195,8    263,7 

Rörelsens kostnader, mkr -53,7 -59,8    -162,9 -166,7    -222,3 

Bruttomarginal, % 53,4 54,2 52,2 54,0 53,4 

Bruttomarginal exklusive hårdvara, % 54,8 54,8 53,3 54,8 55,1 

Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella 
kostnader och skatt (EBITDA), mkr 

12,7                  4,7*    36,0                 29,1*    41,5* 

Rörelseresultat (EBIT), mkr 12,3                  4,2*    34,8                 27,5*    39,5* 

Rörelsemarginal, % 18,5 6,5* 17,5 14,0* 15,0* 

Antal kunder 57 000           60 000    57 000             60 000    60 000  

Antal fakturerbara tjänster (RGU) 72 447           66 857**    72 447           66 857**    68 469**  

ARPU per kund, kr 388                 358    388                  363  366  

OPEX per kund, kr 202                 175    208                  191    193  
 

 

Phoneras telefoni- och internettjänster riktas främst till små 
(<20 anställda) och medelstora (<500 anställda) företag.  
Phonera Telefoni har 57 000 (60 000) kunder vid kvartalets 
utgång. 

Under det tredje kvartalet har försäljningen av de nya produk-
terna fastnummer i mobilen och mobil växel tagit fart. Detta är 
mycket glädjande då de fungerar som utmärkta ersättningspro-
dukter till analog fast telefoni. Produkterna ökar kundnyttan 
samtidigt som de framtidssäkrar kundernas telefonilösningar. 
Nedgången i kunder jämfört med tredje kvartalet 2012 består i 
sin helhet av lämnade fast telefoni-kunder och det är glädjande 
att Phonera nu kan erbjuda nya produkter för att behålla kun-
derna.  

Tillväxten inom segmentet medelstora företag fortsätter även 
under det tredje kvartalet. Det intagna ordervärdet inom seg-
mentet växer med drygt 50 % jämfört med tredje kvartalet 
2012. Tillväxten sker framförallt gällande mer avancerade 
växellösningar samt fiberanslutningar. Under det tredje kvarta-
let har nya säljare tagits in och satsningen på att öka tillväxten 
fortsätter. 

Marknadens minskande användning av analog fast telefoni 
jämfört med föregående år leder till det minskade antalet kun-
der. Samtidigt fortsätter tillväxten av antalet fakturerbara tjäns-
ter som en direkt följd av ökad försäljning av de nya produkter-
na. Under det tredje kvartalet ökade de med drygt 500 till cirka 
72 500 st. 

Omsättningsutveckling tredje kvartalet 

Nettoomsättningen uppgår under kvartalet till 66,4 (64,5) mkr. 
Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till 12,3 (4,2*) 
mkr.  

Tredje kvartalet har en stark omsättning jämfört med föregåen-
de år och det är även den historiskt högsta omsättningen som 
Phonera Telefoni någonsin redovisat för motsvarande period. 
Mobiltelefoni står för den största procentuella ökningen med 28 
% högre omsättning än samma period föregående år. 

Trots att omsättningen under det tredje kvartalet påverkas av 
sommarmånadernas lägre trafik gör Phonera Telefoni ett starkt 
kvartal, vilket visar på en underliggande tillväxt.    

Den ökade omsättningen är ett resultat av två stora satsningar. 
Dels det långsiktiga arbetet med att neutralisera säsongsvaria-
tioner inom fast telefoni med hjälp av fasta avgifter. Andelen 
kunder med fasta avgifter har gått från 44,1 % tredje kvartalet 
2012 till 56,2 % tredje kvartalet 2013. Dels beror det på sats-
ningen på tillväxt inom segmentet medelstora företag vilket har 
lett till segmentets starkaste omsättningskvartal någonsin.  

Analog fast telefoni fortsätter att minska och står under tredje 
kvartalet för 59,1 (68,5) % av omsättningen. Intäktsminskning-
en från analog fast telefoni har kunnat ersättas av mobiltjänster 
och IP-telefoni med integrerade växellösningar.  

ARPU ökar under kvartalet och hamnar på 388 (358) kr. Detta 
beror på att omsättningen är stark och tappet av kunder till 
största del består av kunder med låg omsättning. 

 

Antal fakturerbara tjänster (RGU) & Antal kunder  
Phonera Telefoni 

 

  

* Resultatet påverkas negativt av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB. 

** Inför 2013 togs beslutet om en striktare definition av RGU-begreppet, med en miniminivå för omsättning.
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Omsättning Phonera Telefoni (mkr) 

 

ARPU & OPEX Phonera Telefoni (kr per kund) 

 

Bruttomarginal Phonera Telefoni (%) 

 

Bruttomarginal tredje kvartalet 

Bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgår till 53,4 (54,2) % 
jämfört med 50,5 % för andra kvartalet 2013. Marginalen är 
något lägre jämfört med föregående år beroende på att den 
ökade andelen kunder i segmentet medelstora företag inte är 
lika känsliga för säsongspåverkan som små företag. Det betyder 
att de medelstora kunderna inte minskar sitt ringande i samma 
utsträckning som Phonera Telefonis mindre kunder gör under 
sommarmånaderna, vilket ökar kostnaderna. 

Samtidigt som det minskar marginalen så ökar omsättningen 
och marginalkronan. 

En ökad försäljning av hårdvara är också en stor anledning till 
den minskade bruttomarginalen. Bruttomarginalen exklusive 
hårdvara för det tredje kvartalet är 54,8 (54,8) % jämfört med 
andra kvartalets 51,8 %. 

Direkta kostnader uppgår under kvartalet till 31,0 (29,5) mkr i 
jämförelse med 32,9 mkr i det andra kvartalet 2013. Minsk-
ningen beror främst på nämnda säsongsvariationer då konsum-
tionen av telefonitjänster generellt är lägre under sommarmå-
naderna. 

Beroendet av den analoga fasta telefonin minskar ytterligare 
och produkten står för 54,3  (66,3) % av täckningsbidraget i det 
tredje kvartalet. 

 

Kostnadsutveckling Phonera Telefoni (mkr) 

 

Kostnadsutveckling tredje kvartalet 

Personal- och övriga kostnader, exklusive avskrivningar, uppgår 
för det tredje kvartalet till 22,7 (30,3*) mkr i jämförelse med 
23,4 mkr i det andra kvartalet 2013. 

Resultatutveckling tredje kvartalet 

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till 12,3 (4,2*) 
mkr. 

 

Rörelseresultat (EBIT) Phonera Telefoni (mkr) 

    
* Resultatet påverkas negativt av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB. 
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Utsikter 

Utmaningen framåt ligger inom tillväxt gällande framtidssäkra 
produkter, framförallt mobila lösningar. Phonera Telefoni har 
under året lanserat flera nya produkter och fler är på väg. Målet 
är att gå ett steg längre i att bli en komplett kommunikationsle-
verantör för kunderna. Produkter under utveckling är bland 
annat enklare hostingtjänster. 

Under året har organisationen i Phonera Telefoni förstärkts. 
Målet är att fortsätta förstärka framöver. Förutom ökning av 
antal säljare görs satsningar på att utveckla stödfunktioner som 
kundservice, systemutveckling och leverans med syftet att 
kunna ligga i framkant gällande service till kunder och för att 
kunna utveckla affären. 

Den nylanserade hemsidan med fokus på användarvänlighet 
och möjlighet till direktförsäljning väntas öppna upp en outnytt-
jad säljkanal. Tack vare låga anskaffningskostnader kan företag 
erbjudas attraktiva paketeringar och priser vid köp på webben. 

Phonera Telefoni fortsätter att söka efter lönsamma förvärv, av 
både företag och kundstockar, som skulle kunna addera värde 
till verksamheten. 
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KONCERNÖVERSIKT    

 
Nettoomsättning 

Tredje kvartalet 2013 

Koncernens nettoomsättning uppgår under det tredje kvartalet 
till 98,2 (95,4) mkr. 

Nettoomsättningen för Availo uppgår under det tredje kvartalet 
till 31,8 (30,9) mkr. 

Nettoomsättningen för Phonera Telefoni uppgår under det 
tredje kvartalet till 66,4 (64,5) mkr. 

Januari till september 2013 

Koncernens nettoomsättning uppgår för januari till september 
till 296,8 (294,8) mkr. 

Nettoomsättningen för Availo för januari till september uppgår 
till 98,0 (99,0) mkr. 

Nettoomsättningen för Phonera Telefoni uppgår för januari till 
september till 198,8 (195,8) mkr. 

Resultat 

Tredje kvartalet 2013 

Koncernens rörelseresultat uppgår under det tredje kvartalet till 
11,0 (3,4) mkr.  

Rörelseresultatet för Availo uppgår under det tredje kvartalet till 
0,7 (1,4) mkr. 

Rörelseresultatet för Phonera Telefoni uppgår under det tredje 
kvartalet till 12,3 (4,2) mkr. 

Koncerngemensamma kostnader har belastat resultatet med  
-1,9 (-2,2) mkr. 

Januari till september 2013 

Koncernens rörelseresultat uppgår för januari till september till 
29,5 (26,7) mkr. 

Rörelseresultatet för Availo uppgår för januari till september till 
0,6 (6,7) mkr. 

Rörelseresultatet för Phonera Telefoni uppgår för januari till sep-
tember till 34,8 (27,5) mkr. 

Koncerngemensamma kostnader har belastat resultatet med  
-5,9 (-7,5) mkr. 

Finansiella intäkter och kostnader 

Valutaeffekten vid omräkning av utlandsverksamheter har 
belastat årets ackumulerade resultat med -9,0 (-0,4) mkr.  

Skatt på årets resultat 

Skatt på årets ackumulerade resultat uppgår till -3,1 (-5,4) och 
avser delvis en förändring av uppskjuten skatt och är därmed ej 
kassaflödespåverkande. 

Anläggningstillgångar 

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar 
uppgår per den 30 september 2013 till 261,9 (248,2) mkr. 
Immateriella tillgångar minskade under tredje kvartalet 2013 
beroende på den stärkta svenska kronkursen vilket minskade 
tillgångarna i den utländska verksamheten. I inventarier ingår 
per den 30 september 2013 finansiellt leasade inventarier till 
ett bokfört värde av 42,6 (33,3) mkr. 

Övriga anläggningstillgångar utgörs av uppskjutna skatteford-
ringar på 5,7 (12,7) mkr samt lämnad deposition till TeliaSone-
ra Networks AB och upplupen ränta på densamma med 2,2 
(2,2) mkr. 

Uppskjuten skattefordran 

Det nominella beloppet av uppskjuten skattefordran uppgick 
per den 30 september 2013 till 5,7 (12,7) mkr. 

Finansiell ställning och likviditet 

Likvida medel uppgår per den 30 september 2013 till 8,4 (6,5) 
mkr. 

Nettoupplåningen uppgår per 30 september 2013 till 106,6 
(109,6) mkr. De räntebärande skulderna utgörs av leasingskuld 
på 42,6 (33,3) mkr, kortfristig factoringkredit på 17,4 (18,1) 
mkr, samt banklån på 55,0 (64,7) mkr. 

Nettoupplåning 

mkr 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 

Räntebärande  
skulder 

   

Leasingskuld            42,6               33,3    40,0 

Kortfristig factoring-
kredit 

           17,4              18,1    25,1 

Banklån            55,0              64,7    77,6 

Summa ränte-
bärande skulder 

        115,0            116,1    142,7 

Likvida medel              8,4                 6,5    7,4 

Nettoupplåning         106,6            109,6    135,3 

Som säkerhet för möjligheten att utnyttja den kortsiktiga facto-
ringkrediten har kundfordringar på 28,9 (27,6) mkr ställts. 
Säkerhet i form av företagsinteckningar på 69,7 (64,7) mkr har 
ställts avseende åtagande mot nätleverantörer och banker. 
Vidare har deposition ställts till TeliaSonera Networks AB om 
2,2 (2,2) mkr. För kredit hos bank har aktier i dotterbolagen 
Phonera Företag AB, Availo Holding AS och Availo AS ställts som 
säkerhet. Koncernmässigt värde uppgår till 252,0 (259,8) mkr.  

Koncernens egna kapital uppgår per den 30 september 2013 
till 168,4 (149,0) mkr. 

Koncernens soliditet uppgår per den 30 september 2013 till 
44,3 (40,9) %. 

Kassaflöde 

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår under 
tredje kvartalet till 18,6 (13,4) mkr och för januari till september 
till 50,8 (16,1) mkr, varav förändring av rörelsekapital uppgår till  
3,4 (7,5) mkr för tredje kvartalet och till 7,0 (-19,7) mkr för 
januari till september. 

Koncernens totala investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar har under tredje kvartalet påverkat kassa-
flödet med -5,2 (-5,7) mkr. Räntebärande skulder uppgår vid 
kvartalets utgång till 115,0 (116,1) mkr. Vid årets ingång upp-
gick motsvarande skulder till 142,7 mkr. 

Årets ackumulerade resultat har belastas av valutaeffekt vid 
omräkning av utlandsverksamhet med -9,0 (-0,4) mkr, vilket ej 
är kassaflödespåverkande. 
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Koncernens disponibla likvida medel uppgår till 8,4 mkr vid 
periodens utgång mot 7,4 mkr vid periodens ingång. 

Kassaflödet uppgår under det tredje kvartalet till 7,1 (-2,7) mkr 
och för januari till september 1,0 (-10,6) mkr. 

Medarbetare 

Vid utgången av tredje kvartalet 2013 har Phonerakoncernen 
totalt 129 (124) anställda. Av dessa arbetar 107 (104) perso-
ner heltid, varav 24 (25) är kvinnor. Koncernen har även 22 
(20) som arbetar deltid, varav 18 (17) är kvinnor.  

Moderbolaget 

Moderbolaget har främst administrativa koncerngemensamma 
funktioner och all fakturering sker normalt till dotterbolag. 

Moderbolagets nettoomsättning uppgår för januari till septem-
ber 2013 till 11,3 (11,3) mkr. Resultat före skatt uppgår för 
samma period till 2,4 (4,9) mkr. 

Aktien 

Phoneras aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. 
Aktiekapitalet per den 30 september 2013 uppgår till 15 977 
966 kronor och är fördelat på 7 988 983 aktier. Kvotvärde per 
aktie är 2,00 kronor. Antalet aktieägare per 2013-09-30 uppgår 
till 2 445. 

 

Största ägarna 

2013-09-30 Antal aktier Innehav (%) Röster (%) 

Investment  
AB Klöverön 

2 265 663            28,36          29,02    

Alencia AB 927 685           11,61           11,88    

Kongsvik Egendom AB 852 250           10,67           10,92    

Högberga Invest AB 800 000           10,01           10,25    

Holder Fast AS 333 000               4,17             4,27    

Försäkringsaktie-
bolaget Avanza  
Pension 

235 277               2,95             3,01    

Royal Skandia Life 
Assurance Ltd. 

206 873               2,59             2,65    

Nordnet Pensions-
försäkring AB 

178 114               2,23             2,28    

Länsförsäkringar 
Småbolagsfond 

166 269               2,08             2,13    

Carmaxia AB 124 106               1,55             1,59    

Övriga 1 717 917           21,50           22,01    

Totalt utestående 
aktier 

 7 807 154          97,72    100,00    

Aktier i eget förvar, 
Phonera AB (publ.) 

      181 829    2,28 - 

Totalt antal aktier  7 988 983       100,00    100,00    

 
Risker och osäkerhetsfaktorer  

Phoneras verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. 
De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Phoneras 
framtida utveckling är dels verksamhetsrisker såsom föränd-
ringar i lagar och regler för telekommunikationstjänster, ökad 
konkurrens, färre antal leverantörer, introduktion av nya tjäns-

ter, förmåga att attrahera och behålla kunder, förmåga att 
attrahera och behålla personal, rättsprocesser, aktierelaterade 
risker och dels finansiella risker. 

Utöver de risker som beskrivs i Phoneras Årsredovisning 2012 
(Förvaltningsberättelsen sidan 35, samt not 23 sidan 57), 
bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. 

Regulatorisk osäkerhet 

Den svenska telekombranschen har under många år levt under 
regulatorisk osäkerhet då kostnadsnivåer för samtrafik varit 
oklara. Osäkerheten är en följd av flera faktorer, men kan för-
enklat sammanfattas med att Post- och Telestyrelsens (PTS) 
beslut regelmässigt har överklagats av flera aktörer på markna-
den och att beslutsprocesserna i rättssystemet varit mycket 
långdragna.  

Den 23 juni 2011 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.  

Kammarrätten undanröjde PTS beslut på formella grunder. En 
avgörande faktor bakom kammarrättens domar var ett formellt 
fel där PTS i en fotnot hänvisade till fel version av modell för 
kostnadsberäkningar. PTS har åtgärdat felet i nya föreskrifter 
som gäller från 1 mars 2010. De av PTS beslutade prisnivåerna 
har prövats och godtagits av domstolen i första instans men 
inte prövats i sak av kammarrätten.   

Det är idag osäkert vilken nivå som gäller för samtrafik för 
perioden april 2008 fram till mars 2010. Det kan dröja länge 
innan nivåerna för dessa år slutligen fastställs genom antingen 
domstolsprocesser, skiljeförfaranden eller tvistlösningar. För 
Phonera innebär detta en risk att kostnaden för teletrafik ökar 
retroaktivt för perioden och belastar resultatet med en en-
gångskostnad.  

Tidigare har risken uppskattats till cirka 14 mkr, men i samband 
med Phoneras uppgörelse med TDC i det tredje kvartalet 2012 
bedöms den regulatoriska risken framåt reducerats med cirka 
50 %. 

Årsstämma Phonera AB (publ.) 

Årsstämman för Phonera AB (publ.) kommer att hållas den 15 
maj 2014 i Malmö. Aktieägare som önskar få ett ärende be-
handlat på årsstämman ska inkomma med ett skriftligt förslag 
per e-post till bolagsstamma@phonera.se eller till Phonera AB 
(publ.), Södergatan 14, 211 34 Malmö, senast den 27 mars 
2014, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till 
årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering 
ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman. 

Valberedning inför årsstämman 2014 

Årsstämman 2013 beslutade att valberedningen ska bestå av 
Henric Wiklund, som representant för Investment Klöverön AB, 
Paul Rönnberg, som representant för Högberga Invest AB, Peter 
Ahldin, som representant för Alencia AB och Fredrik Olsson som 
representant för Kongsvik Egendom AB. 

Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 2014. 

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter 
till Phoneras styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till 
Phonera AB (publ.), Valberedningen, Södergatan 14, 211 34 
Malmö, senast den 27 mars 2014. 
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Finansiella mål 

Styrelsens finansiella mål för Phonera är: 

• Genomsnittlig tillväxt om lägst 10 % per år och en 
omsättning om lägst 500 mkr verksamhetsåret 2014.  

• Omsättningsökningen bygger på en kombination av 
organisk och förvärvad tillväxt, men förutsätter ingen 
utspädning av antalet aktier. 

• Rörelsemarginal om lägst 12 % per år. 

• En soliditet som långsiktigt överstiger 30 % och en 
stark finansiell ställning som möjliggör förvärv. 

Utdelning 

Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om lägst 50 % av 
koncernens resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infrias. 
Styrelsen kommer vid varje givet tillfälle göra en bedömning av 
huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som orga-
niska tillväxtsatsningar eller förvärv, som förväntas skapa bättre 
avkastning. 

Återköp av aktier 

Phoneras styrelse erhöll på årsstämman den 15 maj 2013 
bemyndigande att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett 
eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och för-
säljning av egna aktier i Phonera AB på NASDAQ OMX Stock-
holm AB. Syftet med bemyndigandet var att ge styrelsen ett 
instrument att fortlöpande kunna anpassa Phoneras kapital-
struktur efter bolagets behov för att därigenom skapa ökat 
värde för aktieägarna. Styrelsen har inte utnyttjat möjligheten 
att återköpa aktier under perioden januari–september 2013. 

Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen för tredje kvartalet 2013 har, i likhet 
med årsbokslutet för 2012, upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen samt International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) i den form de antagits av EU. 

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i årsredovis-
ningslagen och för moderbolaget upprättad efter tillämpliga 
regler i årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juri-
diska personer. 

För en mer detaljerad presentation av Phoneras redovisnings-
principer hänvisas till Phoneras Årsredovisning för 2012. 

 
Uppskattningar och bedömningar för redovisnings-
ändamål 

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som 
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostna-
der. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar. 

Försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören för Phonera AB (publ.) 
försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Malmö den 7 november 2013 

 

 

 

 

Robert Öjfelth  Henric Wiklund 

VD  Styrelseordförande 

 

 

 

 

Kenneth Gustafsson Jesper Otterbeck 

Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

 

 

Peter Ahldin  Sven Berg 

Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 



 

 

 
PHONERA AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2013 
ORG. NR. 556330-3055 SID 12/20 

 

Granskningsrapport 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för 
Phonera AB (publ.) för perioden 1 januari till 30 september 
2013. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella 
delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningsla-
gen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella 
delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard 
för översiktlig granskning (SÖG) 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 annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De gransk-
ningsåtgärder 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 omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsat-
sen 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 del-
årsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens 
del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för 
moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Malmö den 7 november 2013 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

 

 

Lars Nilsson 

Auktoriserad Revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Finansiell kalender 

Delårsrapport Q3 januari–september 2013 7 nov 2013 

Bokslutskommuniké 2013 20 feb 2014 

Delårsrapport Q1 januari–mars 2014 15 maj 2014 

Årsstämma 2014 15 maj 2014 

Halvårsrapport Q2 januari–juni 2014 21 aug 2014 

 

Finansiella rapporter finns tillgängliga att ladda hem på 
www.phonera.com, samt kan beställas via e-post ir@phonera.se 
eller på telefon 040-622 10 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen är sådan som Phonera AB (publ.) ska offentliggö-
ra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller genom 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 7 november 2013 klockan 08:00.
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
KONCERNEN 

 

tkr Not 
2013 

Juli–sep 
2012 

Juli–sep 
2013 

Jan–sep 
2012 

Jan–sep 
2012 
Helår 

Rörelsens intäkter 2 
   

  

Nettoomsättning  98 212 95 365 296 844 294 821 397 844 

 
 98 212 95 365 296 844 294 821 397 844 

Rörelsens kostnader 2 

   

  

Trafikkostnader och handelsvaror  -45 189 -44 072 -140 293 -136 640 -186 323 

Övriga externa kostnader  -18 906 -26 427 -53 046 -66 251 -86 363 

Personalkostnader  -16 788 -17 191 -55 275 -53 582 -74 173 

Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella 
kostnader och skatt (EBITDA) 

 
17 329 7 675 48 230 38 348 50 985 

Avskrivningar på materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 

 
-6 307 -4 262 -18 718 -11 675 -16 500 

Rörelseresultat 2 11 022 3 413 29 512 26 673 34 485 

 
 

   

  

Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter  96 214 292 728 930 

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader  -2 644 -2 553 -3 786 -3 946 -4 873 

Valutaeffekter hänförligt till utlandsverksamhet  -2 940 -350 -8 988 -350 1 699 

Resultat före skatt  5 534 724 17 030 23 105 32 241 

Skatt på periodens/årets resultat  -928 -169 -3 054 -5 439 -9 665 

Periodens/årets resultat  4 606 555 13 976 17 666 22 576 

Periodens/årets resultat per aktie  0,59 0,08 1,79 2,26 2,89 

Valutadifferenser vid omräkning 
av utlandsverksamhet 

 
361 39 584 19 -16 

Periodens/årets totalresultat  4 967 594 14 560 17 685 22 560 

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  4 606 555 13 976 17 666 22 576 
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG  
KONCERNEN 

 

tkr Not 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 

TILLGÅNGAR 2 

   Anläggningstillgångar  

   Goodwill  99 792 103 610 104 782 

Andra immateriella tillgångar  6 307 8 124 7 917 

Inventarier  155 765 136 464 155 083 

Uppskjuten skattefordran  5 739 12 704 9 276 

Depositioner  2 190 2 190 2 190 

Summa anläggningstillgångar  269 793 263 092 279 248 

Omsättningstillgångar  

   Varulager  424 234 364 

Kundfordringar  33 129 41 549 54 996 

Kortfristiga fordringar  68 461 52 544 52 290 

Kassa och bank  8 374 6 490 7 371 

Summa omsättningstillgångar  110 388 100 817 115 021 

Summa tillgångar  380 181 363 909 394 269 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

            Eget kapital  168 396 148 961 153 835 

Räntebärande skulder  114 955 116 100 142 686 

Icke räntebärande skulder  96 830 98 848 97 748 

Summa skulder  211 785 214 948 240 434 

Summa eget kapital och skulder  380 181 363 909 394 269 

Ställda panter 
 

   Företagsinteckningar  69 665 64 655 69 665 

Pantsatta aktier för kredit hos bank  251 979 259 841 268 407 

Kundfordringar  28 922 27 621 44 352 

Depositioner  2 190 2 190 2 190 
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
KONCERNEN 

tkr 
2013 

Jan-sep 
2012 

Jan-sep 
2012 
Helår 

Ingående eget kapital per 1/1 153 835 156 257 156 257 

Årets totalresultat 14 560 17 685 22 560 

Utdelningar - -24 982 -24 982 

Utgående eget kapital 168 395 148 961 153 835 

    

     

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 
KONCERNEN 

tkr 
2013 

Juli–sep 
2012 

Juli–sep 
2013 

Jan–sep 
2012 

Jan–sep 
2012 
Helår 

Den löpande verksamheten 

   

  

Rörelseresultat 11 022 3 414 29 512 26 674 34 485 

Finansnetto -2 548 -2 606 -3 494 -3 434  -2 064 

Betald skatt  -238 620 -905 877 -1 084 

Av- och nedskrivningar 6 308 4 262 18 719 11 675 16 500 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 628 160 -109 32 346 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital  

15 172 5 850 43 723 35 824 48 183 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital  3 429 7 529 7  030 -19 696 -35 408 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  18 601 13 379 50 753 16 128 12 775 

Investeringsverksamheten 

   

  

- Förvärv av materiella och immateriella tillgångar -5 166 -5 705 -21 954 -38 858 -68 939 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 166 -5 705 -21 954 -38 858 -68 939 

Finansieringsverksamheten 

   

  

- Förändring låneskuld -6 369 -10 410 -27 796 37 067 71 383 

- Utdelning till aktieägarna - - - -24 982 -24 982 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 369 -10 410 -27 796 12 085 46 401 

Periodens kassaflöde 7 066 -2 736 1 003 -10 645 -9 763 

Ingående likvida medel 1 308 9 226 7 371 17 134 17 134 

Kursdifferens likvida medel - - - 1 - 

Likvida medel vid periodens slut 8 374 6 490 8 374 6 490 7 371 
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
MODERBOLAG 

 

tkr 
2013 

Juli–sep 
2012 

Juli–sep 
2013 

Jan–sep 
2012 

Jan–sep 
2012 
Helår 

Rörelsens intäkter 3 750 3 747 11 250 11 349 15 099 

Rörelsens kostnader -1 932 -2 050 -5 876 -7 302 -10 693 

Rörelseresultat 1 818 1 697 5 374 4 047 4 406 

Finansiella poster, netto -1 416 -3 -2 995 895 13 624 

Resultat efter finansiella poster 402 1 694 2 379 4 942 18 030 

Skatter - - - - - 

Resultat efter skatt 402 1 694 2 379 4 942 18 030 

 

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
MODERBOLAG 

 

tkr 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 

Materiella anläggningstillgångar                13                   31                   25    

Finansiella anläggningstillgångar       208 660          208 660          208 660    

Fordran dotterbolag         45 618            47 808            49 413    

Rörelsefordringar              768                 769                 806    

Likvida medel              121                 479                522    

Summa tillgångar 255 180 257 747 259 426 

Eget kapital         69 905            54 438            67 523    

Skuld dotterbolag       180 303          191 117          182 461    

Räntebärande avsättningar och skulder           2 160              7 580              5 412    

Övriga avsättningar och skulder           2 812              4 612              4 030    

Summa eget kapital och skulder 255 180 257 747 259 426 
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KVARTALSÖVERSIKT 
 

 

Q3-13 Q2-13 Q1-13 Q4-12 Q3-12 Q2-12 Q1-12 Q4-11 

 

 

       Phonera Telefoni, tkr **  

       Nettoomsättning  66 392 66 536 65 921 67 919 64 468 66 397 64 947 66 494 

Rörelsens kostnader -53 689 -56 319 -52 870 -55 540 -59 815 -54 103 -52 822 -52 980 

Rörelseresultatet före avskrivningar, 
finansiella kostnader och skatt 
(EBITDA) 

12 703 10 217 13 051 12 379 4 653* 12 294 12 125 13 514 

Rörelseresultat (EBIT) 12 300 9 826 12 655 11 990 4 184* 11 759 11 552 12 803 

 

 

       Availo, tkr **  

       Nettoomsättning  31 820 32 919 33 256 35 104 30 897 33 533 34 579 32 499 

Rörelsens kostnader -25 270 -27 507 -27 072 -31 452 -25 816 -27 283 -29 390 -28 080 

Rörelseresultatet före avskrivningar, 
finansiella kostnader och skatt 
(EBITDA) 

6 550 5 412 6 184 3 652 5 081 6 250 5 189 4 419 

Rörelseresultat (EBIT) 651 -617 595 -678 1 428 3 006 2 312 1 354 

 

 

       Koncernen totalt, tkr  

       Nettoomsättning  98 212 99 455 99 177 103 023 95 365 99 930 99 526 98 993 

Rörelsens kostnader -80 883 -85 892 -81 839 -90 386 -87 690 -84 338 -84 445 -83 888 

Rörelseresultatet före avskrivningar, 
finansiella kostnader och skatt 
(EBITDA) 

17 329 13 563 17 338 12 637 7 675* 15 592 15 081 15 105 

Rörelseresultat (EBIT) 11 022 7 142 11 348 7 812 3 413* 11 741 11 519 10 999 

Resultat efter skatt 4 606 4 684 4 686 4 894 594* 8 918 8 154 7 849 

 

 

       Nyckeltal  

       Rörelsemarginal, % 11,2 7,2 11,4 7,6 3,6* 11,7 11,6 11,1 

Bruttomarginal, % 54,0 51,1 53,1 51,8 53,8 54,3 52,8 58,3 

Soliditet, % 44,3 43,2 41,1 39,0 40,9 43,0 46,1 51,1 

Avkastning eget kapital, % 2,7 2,9 3,0 3,2 0,4 6,0 5,0 5,0 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,6 1,6 1,6 3,3 0,2 3,6 3,7 3,9 

Nettoskuld, mkr 106,6 121,9 125,2 135,3 109,6 98,5 71,4 28,6 

Antal anställda 124 125 127 122 124 121 116 109 

 

 

       Aktien     

             Resultat per aktie, kr 0,59 0,60 0,60 0,63 0,08 1,14 1,04 1,01 

Eget kapital per aktie, kr 21,57 20,93 20,33 19,70 19,08 18,97 21,02 20,01 

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten per aktie, kr 

2,38 2,08 2,04 -0,43 1,70 -0,43 0,79 3,44 

 
 

* Resultatet påverkas negativt av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB. 

** För segmentsredovisning, se not 2. 



 

 

 
PHONERA AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2013 
ORG. NR. 556330-3055 SID 18/20 

 

NOTER 
Kompletterande upplysningar om koncernens resultat- och balansräkning 

 

NOT 1 - Viktiga bedömningar och uppskattningar för redovisningsändamål 

Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät  

Osäkerhet råder angående storleken på samtrafikavgifter för terminering av trafik i de svenska mobilnäten. PTS (Post- och Telesty-

relsen) har beslutat om ett visst pris enligt en särskild ekonomisk modell. Detta beslut är dock föremål för rättsligt överklagande från 

ett antal nätoperatörer. 

Bedömning av värdet av goodwill  

Koncernen analyserar under fjärde kvartalet varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med de redovisnings-
principer som beskrivs i årsredovisningen för 2012. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av 
nyttjandevärdet. 

 

NOT 2 - Segmentsredovisning 

Nettoomsättning per segment      

tkr 
2013 

Juli–sep 
2012 

Juli–sep 
2013 

Jan–sep 
2012 

Jan–sep 
2012 
Helår 

Phonera Telefoni 66 392 64 468 198 849 195 812 263 731 

Availo 31 820 30 897 97 995 99 009 134 113 

Koncernen 98 212 95 365 296 844 294 821 397 844 

      
Rörelseresultat per segment      

tkr 
2013 

Juli–sep 
2012 

Juli–sep 
2013 

Jan–sep 
2012 

Jan–sep 
2012 
Helår 

Phonera Telefoni 12 300 4 184 34 781 27 495 39 485 

Availo 651 1 428 629 6 746 6 068 

Koncerngemensamma kostnader -1 929 -2 199 -5 898 -7 568 -11 068 

Koncernen 11 022 3 413 29 512 26 673 34 485 

     
 

Tillgångar per segment 

  

 

tkr 

 

2013-09-30 2012-09-30 

 

2012-12-31 

Phonera Telefoni 

 

83 489 75 072 82 271 

Availo 

 

293 541 274 370 302 195 

Ej fördelade tillgångar 

 

3 150 14 467 9 803 

Koncernen 

 

380 181 363 909 394 269 
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ORDLISTA 
 

ADSL Teknik för att leverera bredband via det publika telefon-
nätet. 

ARPU (Average Revenue Per Unit) Genomsnittlig intäkt per 
kund. 

Churn Andel kunder som upphör att konsumera en leverantörs-
tjänst under en specifik mätperiod. 

DA Direktanslutning, en direktkoppling mellan ett företags 
befintliga växel och telenätet, via koppartråd. 

Hosting Samlingsterm för tjänster där operatören tillgängliggör 
serverkapacitet från sina datahallar/datacenter till kunderna. 

IaaS (Infrastructure as a Service) Infrastruktur som en tjänst. 
Ett IaaS tillhandahåller kunderna hårdvara online. 

IP (Internet Protocol) Teknik som används för kommunikation 
över internet.  

IP-telefoni Kallas även VoIP, Voice over IP. Liknar vanlig telefo-
ni med den skillnad att teletrafiken går över bredbands- eller 
datanät och baseras på IP-teknik. 

IP-Centrex Virtuell telefonväxel med telefoni via en internetan-
slutning. 

ISDN (Integrated Services Digital Network) Standard för 
digital telefoni/datakommunikation. 

ISP (Internet Service Provider) Leverantör av internetkapaci-
tet. 

Konnektivitet (Access) Ett begrepp för spridningsnät och 
tillhörande tjänster. 

Latens Den tid som det tar för ett skickat meddelande att få ett 
automatiskt svar i ett datanätverk. 

Molntjänster Tekniken där skalbara resurser, exempelvis 
lagring och funktioner, tillhandahålls som tjänster via Internet. 

Mbps (Megabit per sekund) Hastighetsmått på dataöverfö-
ring. 

OPEX per kund (Operational Expenditure) Alla kostnader 
förutom direkta och anskaffningskostnader samt avskrivningar 
delat med antal kunder, ett mått på hur effektivt verksamheten 
bedrivs. 

Peering Internetoperatörer som, under vissa förutsättningar, 
byter internettrafik med varandra utan att ta betalt av varandra. 
Utbytet sker oftast i anslutning till en större internetknutpunkt. 

PTS (Post- och Telestyrelsen) Är den myndighet som bevakar 
telekommunikation, IT, radio och post i Sverige. 

PUE (Power Usage Effectiveness) Proportionen mellan all 
energi inklusive kylning som förbrukas i datacentret i proportion 
till energi för drift av servrar. 

PSTN (Public Switched Telephone Network) Ett världsom-
spännande nätverk bestående av kretskopplade telefonväxlar 
och förbindelser som levererar traditionella telefonitjänster till 
allmänheten, s.k. plain old telephone service (POTS) samt ISDN. 

Rack    En förkortning av datarack eller serverrack, vilket är en 
ram för montering av elektronisk apparatur. 

Redundant Ett system med krav på hög tillgänglighet kan 
behöva utformas med redundans, vilket innebär att vitala delar 
finns i två exemplar som under normal drift kan dela arbetet 
mellan sig, men där den ena vid behov kan ta över arbetet. 

RGU (Revenue Generating Unit) Totalt antal levererade och 
fakturerbara tjänster enligt: antal aktiva fast telefoni-kunder, 
antal konsumerande mobilabonnemang, antal konsumerande 
IP-linjer, antal bredbandsabonnemang och antal övriga tjänster. 

SAN (Storage Area Network) Nätverk vars enda uppgift är att 
distribuera och lagra data. 

Serverhosting (Colocation) Ett företag placerar sin egenägda 
server fysiskt på annan plats i syfte att få service, backup, 
teknisk administration etc. 

SIP-trunk Uppkoppling av växel till det fasta nätet via en SI P-
trunk som fungerar som en brygga mellan ISDN -växel och IP-
nätet.  

SLA (Service Level Agreement) Avtal som anger graden av 
tjänster i drift och underhåll. 

Telemarketing (TM) Försäljning via telefon. 

Terminera Överlämna ett samtal till den operatör som har 
samtalsmottagaren ansluten i sitt nät. 

UPS (Uninterruptible Power Supply) Begrepp för avbrottsfri 
strömförsörjning till servrar. Se även Redundant. 

 

DEFINITIONER 
 

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter skatt i förhål-
lande till genomsnittligt sysselsatt kapital. 

Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till 
koncernens egna kapital. 

Bruttomarginal Bruttovinst efter avdrag av direkta kostnader 
från försäljningen.  

EBITDA Vinst före skatter, avskrivningar och räntebetalning-
ar/amorteringar. 

EBITDA-marginal EBITDA/Nettoomsättning. 

Justerat eget kapital Eget kapital plus obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatteskuld. 

Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksam-
heten dividerat med antal aktier. 

Nettoresultat Resultat efter finansiella intäkter och kostnader. 

Resultat per aktie Andel av resultat efter skatt hänförligt till 
moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal 
utestående aktier. 

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. 

Substansvärde per aktie Skillnaden mellan koncernens till-
gångar och skulder dividerat med antalet aktier på balansda-
gen. 

Sysselsatt kapital Totala tillgångar reducerade med icke 
räntebärande skulder. 

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 

 

 

 

Numeriska uppgifter angivna inom parentes i rapporten avser 

jämförelse med motsvarande period föregående år. 

I rapporten kan det förekomma avvikelser på grund av avrund-

ningar. 
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PHONERA AB (publ.) 
556330–3055 

Södergatan 14 
211 34 Malmö 

Tel: 040-622 10 00 
Fax: 040-30 37 99 
 
Finansiella rapporter finns tillgängliga att ladda hem  
på www.phonera.com, samt kan beställas via e-post 
ir@phonera.se eller på telefon 040-622 10 03. 
 
För övrig finansiell information, kontakta gärna: 

VD Robert Öjfelth 
Tel: 0701-82 00 07 
E-post: robert.ojfelth@phonera.se 
 
www.phonera.com 

 

 

 

 

 


