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Nyckeltal koncernen 2010
juli‐sept

2009
juli‐sept

2010
jan‐sept

2009 
jan‐sept 

2009
jan‐dec

Nettoomsättning, mkr  85,1 76,4 246,1 229,5  309,0

Kostnader av engångskaraktär för konsolidering 
Q1 2009, mkr  ‐ ‐ ‐ 12,3  12,3

Bruttomarginal, %  52,2 48,3 51,0 45,3  46,3

EBITDA, mkr  16,4 12,5 39,6 13,8  23,7

Rörelseresultat, mkr  11,8 9,1 28,3 4,1  11,3

Rörelsemarginal, %  13,9 11,9 11,5 1,8  3,6

Resultat efter skatt, mkr  10,3 8,7 25,8 3,6  10,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr  20,3 11,7 46,3 16,2  26,8

Nettoskuld, mkr  48,4 16,5 48,4 16,5  12,1

Avkastning eget kapital, %  10,1 10,8 25,1 4,5  12,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %   5,8 8,1 13,9 2,5  10,1

Resultat per aktie, kr            1,32               1,11               3,30               0,46   1,37

Kassaflöde per aktie, kr             1,79               0,84               3,03               0,03   1,02

Substansvärde per aktie, kr  13,13 10,23 13,13 10,23  10,98

Antal kunder affärsområde Telefoni  58 500 56 500 58 500 56 500  55 500

  

Affärsområde Managed Services 
Under  denna  rubrik  redovisas  uppskattad  proformaredovisning  för 
jämförbar  verksamhet  föregående  år.  Se not 3  sidan  17  för  vidare 
information.  Samtliga  kunder  inom  IP‐telefoni  som  tidigare  redovi‐
sats  inom  affärsområde  Managed  Services  har  sedan  årsskiftet 
flyttats till Affärsområde Telefoni. 

Affärsområdet  Managed  Services  tillhandahåller  tjänster 
inom Hosting, accesser  för  Internet och VPN  samt grossist‐
tjänster  i eget  internationellt  IP‐nät. Affärsområdet  fokuse‐
rar  främst  på  de  mest  krävande  kunderna  inom  Hosting. 
Kunder som ställer krav på hög  tillgänglighet, höga effekter 
per rack och tillgång till ett kraftfullt IP‐nät. 

Nettoomsättningen  för  affärsområdet  uppgår  under  tredje 
kvartalet till 22,9 (15,9) mkr vilket är en ökning med 44 % på 
ett  år.  Rörelseresultatet  för  tredje  kvartalet  uppgår  till  0,7    
(‐2,4) mkr.  

Omsättningsutveckling tredje kvartalet 
Affärsområdets  omsättning  uppgår  tredje  kvartalet  till  22,9 
(15,9) mkr. Tillväxten i intäkter kommer främst från förvärvet 
av FastHost  i Oslo men också  från en organisk  tillväxt  inom 
Hosting.  

Det är fortsatt främst inom Hosting som affärsområdet växer. 
Trots sommarmånaderna med en normalt lägre försäljning än 
vanligt har två större kunder valt att förlänga och utöka sina 
avtal med  Phonera.  Tillväxten  inom  Hosting  uppgår  till  76 
procent jämfört med motsvarande kvartal 2009.  

Under  det  andra  kvartalet  tecknades  ett  större  avtal  inom 
Hosting med Iptor. Under tredje kvartalet har kunden påbör‐
jat sin inflyttning i Phoneras datahallar och faktureringen har 
påbörjats. Faktureringen ökar stegvis och sker  fullt ut under 
andra kvartalet 2011.  

Omsättning Managed Services (mkr)  

 

Kostnadsutveckling tredje kvartalet 
Direkta kostnader uppgår tredje kvartalet till 12,6 (8,9) mkr i 
jämförelse med 10,2 mkr andra kvartalet. De direkta kostna‐
derna ökar som  följd av  förvärvet av FastHost. Övriga kost‐
nader och personalkostnader uppgår tredje kvartalet till 6,5 
(7,0) mkr  i  jämförelse med 6,1 mkr andra kvartalet. Ökning‐
en i övriga kostnader beror främst på förvärvet av FastHost.  

Hyres‐ och övriga kostnader för det nya datacentret i Stock‐
holm  har  belastat  kvartalets  resultat  med  ‐0,8  mkr.  
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