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Rapport om årsredovisningen och koncernre- Rapport om andra krav enligt lagar och andra
dovisningen författningar

Vi har uúört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för NorColl Sweden Holding 2 AB (publ) för âr 2013
med undantag för bolagsstytningsrapporten pá sidorná 6 - 9.

Slyrelsens och varkställande direktörens ansvar fcir ärsredov¡s-
ningen och konce rn redovisningen

Det år styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som gsr en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger
en rättvisande bild enligt lnternalional Financial R€porting Stan-

dards, såsom de antagits av EU, och ârsredovisningslagen, och
för den interna kontroll som styrolsen och verkställande direktö-
rsn bedömsr är nödvändig för att upprätta en ãrsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller v¿isêntliga folaktigr
heter, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller på fel.

Flevisorns ansvar

Vârt änsvar ¿ir att uttala oss om ärsredovisningen och koncern-
redovisningen pà grundval av vår revision. Vi har utfört revisio-
nen enligt lnternational Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige, Dessa standarder krtlver att vi fðljer yrkes-
etiska krav samt planetar och utför revisionen för att uppnå
rlmllg säkerhet att ârsredovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En rev¡sion innefattar att genom olika átg¿lrder inhämla revi-
sionsbevis om belopp och annan informat¡on i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Revisorn viiljer vilka ätgärder som
ska utföras, bland annat g€nom att bedöma riskerna för väsent-
liga felaktigheter i ärsredovisningen och koncernredovisnlngen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den intBrns kontrol-
len som är r€l€vanta för hur bolaget upprättar åtsredovisningen
och koncernredovlsningen för att ge en rättvissnds bild i syfts
att utforma granskningsätg¿irder som ¿lr ändamálsenllga med
håinsyn till omständighet€rna. men inte i syfte att göla ett
uttalande om affektiviteten i bolagets interna konlroll. En revi-
sion innefattar också en utvärd€ring av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som hor anv¿ints och av rimligheten i

styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo-
visníngen, liksom en utvärd€r¡ng av den övergrípande presenta-

tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhåimtat åir tillräckliga och
Élndamålsenliga som grund för vârâ uttalanden,

Uttalanden

Enligt vår uppfânning har årsredovisningen uppr¿ittals i enlighet
med årsrodovisningslagen och ger en i alla väsentl¡ga âvseen-
den r¿ittv¡sande bild av moderbolagets finansiella ställning per
den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för áret enligt årsredovisningslagen. Koncarnredo
visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rätN¡sande bild av kon-
c€rnens finansiella stållning per den 31 december 2013 och av
dess finensiella resultat och kassaflöden fór året enligt lnterna-
tional Financial Beporting Standards, såsom de antagits av EU,

och årsredovisningslagen. Våra utlalanden omfattaf inte bolags-
styrn¡ngsrapporten på sidorna 6 - 9. Förvaltningsberåttelsen är
förenlig med ársredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker dÊirtör att årsstämman fastståller resultaträkningen
och balansr¿ikningen för modÊrbolagst och för koncernen.

Utöver vár revision av årsredovisningen och koncernredovís-
ningen har vi ¿lven utfört en revision av förslaget till dispositio-
ner botr¿iffande bolagets vinst ell€r förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Norceil Sweden Hol-

ding 2 AB (publ) fôr âc 2013, Vi har âven utfört en lagstadgad
genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkslàllando direktörens ansvar

D6t är styr€lsen som har ansveret för törslaget till dispositioner
beträffande bolagots vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkstållande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen samt att bol8gsstyrningsrapporten på

sidorna 6 - 9 är upprättÂd i enlighet med ârsredovisningslagen.

Revisorns ansvar

Vârt ansvsr är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget t¡ll
dispositioner bêlr¿iffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vâr revision. Vi har utfört revisio-
nen ênligt god revisionssed i Sverige,

Som underlag för v¿lrt uttalande om styrêlsens förslag till dispo-
sltioner betr¿lffsnde bolagêts vinst eller fôrlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vân unalande om ansvarsfríhet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
granskat väsentligo beslut, âtg¿,rder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om nâgon styrelsêledamot eller verkstäl
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget, Vi har även
granskat om någon styrsls6l6damot eller verkställande direktö-
ren pà annat sâtt har handlat i str¡d m€d aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de r6visionsbevis vi har ¡nhämtat enligt ovan är
tillräckliga och ¿indamâlsenliga som grund för våra uttalanden.

D¿irutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på

denna läsning och vár kunskap om bolaget och koncernen
anser vi att vi har tillräcklig grund för vàra uttalanden. Detta
innêbär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrap-
porten har en annan inriktning och en väsentligt m¡ndre omfatt-
ning iämfört med den inriktning och omfattning som en revislon
enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige har.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman d¡sponerar vinsten enligt förslaget ¡

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkstãllande direktören ansv8rsfrihet för r¿ik€nskapsårot.

En bolagsstyrningsrapport har uppr¿ltt8te, och dess lagstadgado
information är förenlig med årsr€dovisningens och koncernre-
dovísningens övriga delar.

Stockholm den 26 mars 201 4
I

KPMG

Thiel
Auktoriserad revisor
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Org nr: 556859-41 87

Förvaltni ngsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för NorOell Sweden Holding 2 AB (publ), organisationsnummer 556859-
41 87, avger hårmed ärsredovisning och koncernredovisning för sltt tredje räkenskapsàr som omfatlar perioden

1 januari -31 december 201 3.

Koncernredovisningen omfallar, förutom Bolaget, NorCell Sweden Holding 3 AB (publ), Gom Hem Holding AB,

Com Hem AB, |TUX Communication AB samt Com Hem Acquisltion AB.

NorOell Sweden Holding 2 AB (publ) med dotterbolag beskrivs nedan som "Bolaget", "Koncernen" eller "Com

Hem..

ligarlörhállande och koncernstruktur
NorOell Sweden Holdlng 2 AB (publ) åger samtliga aktier i NorCell Sweden Holding 3 AB (publ) (org nr 556859-
4195). Vidare äger NorOell Sweden Holding 3 AB (publ) samtliga aktier i Com Hem Holding AB (otg nr 556689-
2104), som isin tur äger samtliga aktier I |TUX Communication AB (org nr 556699-4843) och samtliga aktier i

Com Hem AB (org nr 556181-8724) som äger samtliga aktier iCom Hem Acquisltion AB (org nr 556940-1788).

No¡Cell Sweden Holding 2 AB (publ) åir ett helägt dolterbolag till NorOell 1B AB (publ) (org nr 556863-3472) med
såte i Stockholm. NorGell 1B AB (publ) är ett helägt dotterbolag till NorGell Sweden Holding I AB (org nr 556858-
66f 3), som i sin turägs av lrlorCell S.à.r.1. (org nr 8162416) med säte i Luxemburg. Anlal aktier I Norcell Sweden
Holding 2 AB (publ) uppgâr till 600 000 stycken.

Moderbolaget
Moderbolaget NorCell Sweden Holding 2 ABs (publ) verksamhet är inrlktad på gemensam förvaltnlng och

flnansierlng av de I koncernen lngâende bolagen.

Marknad
Com Hem verkar på en TV-marknad i föfändring som kännetecknas av en ökad eftedtâgan pâ tjåinster där man

som konsument har möjlighet att styra var ooh när man vill se på rörlig bild. Både det lìnjära tv-llttandet och del
mer konsumentanpassade On-Demand littandet med möjlighet att pausa, spola och spela in har ökat under âret.

Den svenska bredbandsmarknaden karaktäriseras av en hög penetration och en betydande konkuttens.
Samlidigt innebär den ökade konsumtlonen av bland annat rörlig bild och spel över internet alt kunderna i ökad
utsträckning efterfrâgar högre bredbandshastigheter, vilkel gynnar marknadstillvä)den. Eftelrâgan pâ fast lelefoni
fortsätter att minska i lakt med att kunderna väljer mohil telefon¡ framför fast telefonl-

Verksamhelen
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cifta 39 procent, nätmare l,82
miljone¡ av Sveriges hushäll är anslutna tlll Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredasle Tv-utbud.
Com Hems vision är att vara den sjalvklara partnern för bekymmersfria kommunikalions- och

un dorhállningstjänster.

Basen fdr Com Hems atfär år en d¡iflsäker infraslruktur I samarbele med faslighetsägare, Morparten av Com

Hems anslulna hushåll har lillgång till elt grundutbud av tv-kanaler, vilk€l innefattar Sveriges mest populära tv-
kanaler, med viss var¡ation beroende pâ var i landet man bor- Utöver detta erbjuder Com Hem prisvätda,

högkvalitativa och kompletla tiänster för digital-W, höghastighetsbredband och fast telefoni till privatpersoner och

företag,

Sedan oktober 20.13 levererar Com Hem tv-tjänsten TiVo som enda aktör på den svenska marknaden inklusive

appen TiVoToGo som gör att Com Hems kunder kan titta pâ tv var de vill genom sin läsplatta, telefon eller dalor.
Pâ bredbandssfdan levererar Com Hem höghastighetsbredband på upp tlll 500 MbiUs. Bolaget levererar ocksâ en
prisvärd telefonlljänst som kunden kan koppla till sin mobil genom appen Hemtelefon í mobllen. Når din smarta

mobil har kontakt med ett trâdlöst nätverk hemma, pá stan ell€r utomlands, sker debitering till vanlig ,rn-hemtelefontaxa 
W
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Den 31 december 201 3 hade Com Hem clrka 597 000 digital-tv-kunder, ci¡ka 558 000 bredbandskunder och cirka
327 000 telefonikunder. Bolaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Härnösand och Ornsköldsvik. Antalet
anställda uppgár till cirka 950 personer och medelantalet helt¡dsanställda i koncernen var 817 (791 ) per årssklftet.
Huvudkontorel ligger i Stockholm.

Händelser av vilsentllg betydelse som lnträtfal under räkenskapsåret
Under 2013 har Com Hem tagit vikliga steg för att nå ut lill såväl företag som till fler konsumenter med sina
tiänster. Från slarten 1963 har Gom Hem fråmst riktat slna erbjudanden tll svenska pr¡vatkonsumenter, den
strategin har nu utökats till alt åven innefatta företag som finns I lastigheter anslutna tlll Com Hems nät. Under
året har Com Hem åven utökal närvaron i öppna nät genom nya samatbeten med bâde
kommunikatíonsoperatörer och stadsnälsoperatörer runt omkr¡ng i landet. Com Hem får dårmed möjllghet att
erbjuda bolagets tjånsler lill nya kunder.

Sedan oktober 20'13 levererar Com Hem som enda operalör på den svenska marknaden TV-tjänsten TiVo där vi
samlar llnjår-TV, On-Demand, Play-tlånster, Fllmbut¡k och appar, sâsom YouTube och Netflix på ell och samma
ställe. Utöver en one-slop-shop, har TlVo användarna möjligheten att se pà tv var och när du vill g€nom appen
TiVoToGo.

Under hösten 201 3 annonserade Com Hem som första operatör pä den svenska marknaden etl samarbete m€d
Netflix som integrerades iTiVo{jänsten ijanuari 2014. Netfllx år fulll integrerat iTiVos sökfunklion. Frân och med
december mánad finns också Cirkus tillgängllgt fðr Com Hems TlVo användare. Com Hems ÏVo-kunder ålr först i

Norden med att fà llllgäng tlll den briltiska Play-tjänsten. Clrkus ebJuder flera säsonger av det bästa frân britlisk
tv. Tanken med TiVo ãr att erbluda den bÊista mölllga W-upplevelsen genom starkt lnnehâll i kombinalion med
smarla funktioner. Med C¡rkus utökas nu utbudet med hela såsonger av nägra riktiga tlttarfavorlter som anllng€n
kan ses hemma i soffan framför tv:n eller pä bussen.

I mars 2013 lörvãrvade Com Hem AB samtliga aklier i Örnsat, Örnsköldsviks Satellit och Kabel-TV AB (org nr
556422-9440) även kallat Örnsat AB. I december 201 3 fusíonerades Örnsat AB med s¡tt systerföretag Com Hem
Acquisillon AB.

Den 20 december 2013 offentllgglordes att Com Hem Holdlng AB förvärvar Phonera Företag AB inklusive dess
dotterbolag (afËrsomrâde "Phonera Telefoni") av Phonera AB (publ). Ársomsättningen 2012 töl den fö¡vlirvade
verksamheten uppgâr till chka 260 MSEK och antalet kunder uppgår till cirka 58 000. Plarìerat lillträde år den 31

mars 2014. Under året har en utökad kreditfacilitet om 500 MSEK upptagits främst för att kunna finansiera detta
förvårv.

Phonera har en komplett fðretagspolfölj med tjånsler inom bâde lP-områdel och mobiltelefoni, vilket har en
avgörande betydelse för fötelagskunders kommunikatlon och effektlvltet. Komblnatlonen av Phonera Företags
breda porlföli och Com Hems erfarenhet av att, över hela Sverige, erbiuda stabilt och snabbt bredband pâ upp tlll
500 MbíVs, gör att Gom Hem kommer kunna erbjuda mycket konkurrenskraftiga lÖsningar lill förotagsmarknaden.
Cnm Hcm kan ntt erhjttrla tjänsler innm hrerlhand och telefoni till sâväl privata konsurnent¡or som företagskunder.
Valumärket Phonera kommer att bestä och verka under Com Hems reg¡. Com Hem stärker med denna affär sitt
B2B-eÉjudande av kommunlkallonsljänster till företagsmarknaden.

I november mânad 2013 meddelades alt bolagels VD Tomas Franzén kommer att avsluta sitt uppdrag för Com
Hem, vllket skedde ibörJan av mars 2014.

I december 2013 oftentligqjordes att Com Hem utser Andrew Ba¡ron lill arbetande styrelseordförande.

tländelser av våsentllg betyde¡se eom inträtfat elter räkenskapsårets utgâng
Com Hem forlsätler sin salsning mol företagsmaßnaden och inlroducerade i januari en ny bredbandstjånst,
Bredband Pro, för större företag. Hastigheter upp till 500 MbiUs med en uppströmshaslighet upp till 50 MbiVs flnns
nu tillg¿ingligt för alla företag i Com Hems nät. Tlånsten kan erbludas lill de runt 1s0 000 företag I fastlgheter
anslutna tlll Gom Hems nät, Sedan bolaget startade sin företagssatsnÍng har mâlgruppen främst verlt de mindre
företagen. Nu breddas utbudet med högre bredbandshastlgheter och bolaget riktar I och med delta sina
erbjudanden ocksâ till större fõretag. Utbudet av företagst¡ånster kommer att utökas vartefter och genom förväruet
av Phonera ökar möJllgheterna t¡ll samarbeten som innebär att fler ettrakt¡va tjänster kommer alt kunna erbJudas
tlll bolagets kunder.
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I början av maj2014 öppnas ett nytt kundservlcecenter i Sundsvall. Com Hems kundseruice sysselsätter idag runt
700 medarbetare i Västernorrland genom s¡na kontor I Härnösand och Örnsköldsvik.

I februari 2014 offentlþgJordes att Com Hem utser Anders Nilsson lill bolagels VD. Anders Nilsson beräknas
tillträda sin tjänst i april 2014. Som tillförordnad VD har bolagets CFO Joachim Jaginder utsetts. Samtldlgl utsågs
Jon James tlll COO.

Rlsker och osåkerhetslaktorer
Com Hems verksamhet páverkas av ett antal omvärldsfaktorer och nedan beskrlvs de llskfaktorer som av
styrelse och lednlng bedöms ha stôrst betydelse för Com Hems framlida utveckling.

Ökad konkunens
Nya aktörer elablerar sig på marknaden för tv-distributlon med hjälp av alternal¡va leknologier, vilket ökar
konkurrensen. Tlllväxten inom IPTV via xDSL-nåt och LAN har varit kraftig. Statliga subventioner för ulbyggnad
av bredbandsnät bedöms fortfarande utgöra etl hot, dock i väsentllgt mlndre utslräckning än tldlgare. Nuvarande
regering har tydliggjort att det i huvudsak är marknadens uppgift att finansiera och bygga bredbandsnät medan
evenluelll statligt ongagemang bör begrånsas till gles- och landsbygdsområden.

En allt tuffare konkurrenssituation på de marknader där Com Hem verkar kan leda lill prispress och negaliv
finansiell lnverkan. För all möta den allt hârdare konkurrensen arbetar Com Hem kontinuerligt med att ulveckla
s¡tt tjänsteutbud bland annal genom nya lnteraktlva tv-Uänster och ller HD-kanaler, uppgradering till
höghastighetsbredband som står sig väl i konkurrensen med LAN saml alt säkorstãlla en konkutrenskraltig
pr¡ssättning, |TUX Communlcation ABs inlräde pâ marknaden för kommunlkationsoperatörer inom öppna LAN

och Com Hems ulveckling av såväl ett ljänsteleverantörserbjudande fõr aÞpna LAN som ett integrerat nât- och

tjänsteleverantörserbjudande för vertlkala LAN, stàrker ytterligare koncemens ftirmâga alt leverera tjänster
oavselt lnfrastruktur och möta den ökade konkunensen.

Fömâga att attrahera och behâlla kunder
Den allt hârdare konkurrensen I komblnation med en högre penetrationsgrad för Com Hems tjänster ställer stora
krav på förmägan att attrahera nya kunder och kan rnedföra ökade kundanskaffnlngskostnader.
Konkurrenssituatlonen kan ocJ<så innebära en allt slörre rörlighet mellan operatörerna, vilket st¿iller ytterl¡gare

krav på Com Hems förmåga att attrahera och behålla kunder.

Mobillelelonl substltuerar last telefonl
Trenden på marknaden för telefoni är att en allt större andel av trafiken gâr över det mobila nätel. Om allt fler
hushåll väljer bort den fasta telefon¡linjen t¡ll förmån för mobiltelefoni riskerar det att påverka Com Hems
telefoniaffär negat¡vt.

Förändringar i lagar och regler lör kabel-tv, bredband och telefoniljänstar
Styrelsen och ledningen fö[er noggrant utvecklingen på det regulato¡iska området. Nya eller ökade krav fiân
myndigheter pâ tlll exempel lagrlng av lraflkdata och pâ fiamtagande av kreditspärrtjänster kan medföra ökade
kostnader,

Teknisk uMeckling och rlsker i befintliga anläggningsl¡llgângar
Eventuell nedskrivning av immaleriella anlåþgningstillgângar såsom, goodwill, kundrelationer och övriga
lmmateriella anläggningstlllgângar ulvärderas ârligen genom €n nedskr¡vningsprövnlng. Maleriella

anläggningstillgångar tas bort ur anlåiggningsregistret vid utrangering eller avyttring eller när inga ekonomiska
fördelar väntas från anvåndning av den materlella anlåggnlngstillgángen. Se närmare beskrivning i not L

Flnanslella ¡nstrument och rlskhanlerlng
Koncernens finanspolicy fõr hanter¡ng av finansiella risker har beslutats av styrelsen och blldar ett ramverk av
riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för flnansverksamheten. Den övergripande målsätlningen för
flnansfunktionen är att lillhandahâlla en koelnadseffektiv finansiering samt att mlnirnera negativa effekter pâ

koncernens lesultat på grund av ogynnsamma marknadsfluktuationer. Se även not 25.

Llkvldltetsrlsker
Finanspolicyn fastslår att bolaget skall slråva efter en dlverslfiering av finansierlngsformer och löptider (se not 25),

Vldare stipulerar pollcyn att det skall llnnas en likviditetsreserv som buffert för oförutsedda händelser.
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Likvidltetsreserven bestâr av likvida medel, eventuella kortfrisliga fnansiella placeringar och outnytljade
bekräftade låneramar. Vid ärets ulgång uppgick likvida medel i koncernen tlll 1 121 669 (660 898) TSEK varav
500 000 TSEK utgjorde banktillgodohavanden som endast fár anvåndas till förväru och investerlngar i

anlåggnlngstillgångar. Utöver delta fanns beviljade kreditlöften om 950 000 (1 250 000) TSEK, varav 450 000
(750000) TSEK iform av en'capex{acllltet'och 500 000 (500000) TSEK som ett ¡amlån varav 125 000
(125 000) ISEK fanns tillgängllg som en checkräkningskredit. Per den 31 december 2013 var 54 655 (54 500)
TSEK av dessa kreditutrymmen utnytljade.

FÈlnte¡lsker
Enligt linanspolicyn är syftot att reducera negatlva effekt€r av ränlelluktuationers påverkan pà koncernens
resultaþ och balansräkning. För att minska ränterlsken skall minst 2/3 av banklånen vara räntesäkrade för en
period av minsl tre år från det att skulden upptogs. För att förändra rånlebindningstiden har
räntederlvalinstrumenl använts. Säkringsredovlsning enf¡gt IAS 39 lillåmpas inte utan derlvat värderas tlll vertligt
värde vld varje rapporleringstillfälle med vålrdeföråndrlngar r€dovisade ¡årets resullat.

Valutarlsker
Tnnsaklìonsexponeilng - operatlva flöden

All fakturering i koncernen sker i SEK och meparten av verksamhetens rörelsekoslnader är I SEK. Vissa lnköp
görs dock I EUR, NOK och USD varfÖr koncernen, för att minska valutakursernas resultalpâvedran, såkral
konlraktorado valutallõden ¡ dossa valulor med termlnskontrakl. Valutasäkring görs normall då koncemen tecknar
elt avlal som har en exponering pâ minst 1OMSEK i respektive naluta under en period om maximalt lolv
månader. V¡d utgângen av 2013 fanns tre lransakdonsrelaterade valulalermlnskontrakt med etl verkligt värde om
rotalr -469 (-) TSEK.

Omräkningsexponerlng - llnanslella poster
Koncernens omräkningsexponering uppstâr som följd av att delar av de finanslella skuldema är denomlnerad I

EUR. Vld utgângen av 2013 fanns del skulder pà 303 906 (303 906) TEUR till keditinstltut oúì 287 058 (287 05S)
TEUR i obllgalionslân samt skulder till koncernföretag uppgående tlll 277 688 (244 813) TEUR. Enligrt pollcyn ocù
lâneavlalerr kan delar av rralulaskulden vara osäkrade sâvlda samtllga utländska räntebêtalnlngar velutasåkrzts
för en period av minst 3 àr från det att skulden upptogs (se valutafördelning pâ räntebå¡ande skuld före och efter
valuladerlvat I not 25).

K¡edltrlsk
Kredilrisk åt risken att koncernen ådrar sig fÖrluster lill fölld av atl molparten lnte fullgör slna förpllktelser.
Koncernens exponoring för kredllrisker år begränsad dä förskottsbetalning tillåmpas fÕr bâde konsument,
företags- och fastighetsägartjänster. Kredilbedömnlngar görs av nya kunder och Koncernen tillämpar en snabb
kravprocess vilket innebär att kundens tjänst slängs av om betalning uteblir. Till följd av storleken på Koncernens
kundstock förekommer ingen koncenlralion av rlsker krlng ett fâtal stora kunder. Kundlordrlngar klasslliceras som
osäkra baserat på en kollektiv bedömning utlfrân ålder och evenluella indrlvningsförsök vla lnkasso.
Kredltförlusterna är smâ lÎðfhàllande tlll koncetnens verksamhet och de samlade kredltförlusterna för 2013
uppgick llll 0,5% (0,5%) av omsättningen.

lnformalion om lcke.llnanslella resullatlndiketorer
Com Hem är ett kunskapsföretag vars framgång i hög grad är beroende av medarbelarnas kompetens. Com Hem
har ett starkt varumårke vllket ökar möjligheterna att aürahera och rekrylera personal. Com Hem slrävar efþr en
kundo¡ienterad företagskultur där medaÈetare och chefer delar samma värderlngar. Det llnns tydlþa rlktllnler för
en god arbetsmiljÖ, elt uweckiat ¡ntemt informalionsflöcie och lnformalionsutbyte mollan chefer, llksom ett ständlgt
aktivt arbete med jämställdhetsfrâgor. w
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Med mâlsâttningen atl bli en ännu bättre arbetsglvare genomför Com Hem regelbundna medarbelar-
undersökningar och kan på så sätt fånga upp förbättringsområden. I slutet av 201 3 genomförde Com Hem en ny

variant av medarbetarundersökningen dår Com Hem åven kan mäta och jåmföra sin attraktlon som arbelsgivare
med marknaden via ett sk oNPS (Employee Net Promolor Score). Resultatet vlsade sig bli t9 till fördel för Com

Hem jåmfört med marknadens 8. Ledarskapet är fortfarande det omrâde som får det högsta betyget. Com Hem

arbetar vidare under 2014 med fler aktiviteter fö¡ att ylterligare stärka utvecklingen av Com Hems ledare och

chefer. Com Hem kommer att ha fortsatt fokus på arbelsmílö och hälsa, och pâ ålgärder för alt bibehålla en låg

sjukfrånvaro.

Förväntnlngar avseende den framtlda utv€ckllngen
lnlresset för digital-tv väntas vara fortsatt stort, drlvet av en eftelrågan på en ökad kundupplevelse i torm av
möjlighet att välja när och vad man vlll titta på TV, samt alt kunna se på TV oberoende av lnfrastruklur eller
plaltform. I och med lanseringen av den marknadsledande TV{jänsten TiVo under slutet av 2013 tog Com Hem

ett stort steg mot an möta vad kunderna eflerfiâgar. Com Hem avser tramât fortsätta att stärka sitl tv-erbiudande
genom att vldareutveckla TiVo platlformen med nya attraktiva tjänster i linje med kundemas eftelrágan. Vidare

förvänlas ett ökat intresse för bredband med högre hastlgheter i takt med alt mer avancerade tv- och

bredbandstjänster utvecklas. Frán och med 2013 erbjuder Com Hem även sina bredband och telefoniliånster till
företagskunder. Genom förvårvet av Phonera Företag AB med dotterbolag förslärt<s Com Hems produktportfölJ till

företag ytterligare. Lednlngen har identiflerat sex prioriterade omräden för att säkra den forlsalta tillvåxten för
Com Hem; öka anlalet dig¡tal-tv abonnenter och snittintäkl per tjâßt sk ARPU (Average tevenue per user) via
den marknadsledande TiVo TV tjänsten, fortsatt tillvlixt inom bredband av antal abonnenter och ARPU, öka antal

kunder med två eller tre tJänster genom attraktiva sk "Com Bo" erbjudanden, förbåttra kundnöjdheten och fortsätta

det lramgångsrika churnarbetet, kapitalisera pà Com Hem's B2B initiativ och köpet av Phonera Företag AB samt
öka antalet anslulna hushàll genom anslutning till ollka kommunlkatlonsoperatörsr och stadsnät.

Bola gsstyrnlngsrappoft

Prlnclper för bolagsstymlng
Bolagsstyrnlngsrapporten är upprättad ¡ enl¡ghet med de krav som ställs i ARL 6:6. Bolaget har vall att inte

tillärnpa svensk kod för bolagsstyrning då bolaget endast har skuldebrev upptagna till handel pâ en noterad

marknad och inte har några noterade aktler i Sverige.

Bolagsordn¡ng
Bolagsordningen är ett centralt dokument för styrn¡ngen av bolaget. Bofagsordningen faststållêr bland annat

bolagets firma, var styr€lsen har sltt säte, verksamhetsinr¡ktnlng, uppglfter rörande aktiekapltalet, anlalet
slyrelseledamöter, hur kallelse tlll bolagsståmma ska ske och vilka ärenden som ska förekomma på årsstämman.

,Ärsståmma ska hållas ârllgen inom sex mänader efter räkenskapsårets utgàng. Kallelse ska ske tidigast sex
veckor och senast tvâ v€ckor före stämman.

Beslutspunkter vid årsstämman är bland annat alt fastställa bolagets resullat- och balansräknlng, besluta om

vlnstdisposition, faslställande av styrelsearvoden och revisionsarvoden, val av slyrelso saml om ansvarsfrlhet för
styrelseledamöter och den verkställande dlrekt0ren,

Bolagsordnlngen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsåttande och entledigande av styrelseledamöter,
eller om ändringar av bolagsordningen.

StyÌe¡se
Styrelsen ansvarar för bolagets organ¡sation och förvallning. Styrelsens arbete bedrivs ulilrän aktlebolagslagens

krav och övriga för bolaget tillämpliga regler och förordningar samt i enlighet med av slyrelsen faslslälld

arbetsordning.

Styrelsen ansvarar vidare för ulveckling och uppfölning av bolagets strategier, affärsplaner, beslutsunderlag för
förvårv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tlllsättningar av och ersåttnlngar till bolagets ledning

samt öpande uppföljning av verksamhelen under ârel. Slyrelsen faslställer också atfårsplan, budget och n /),
årsbokslut samt övervakar verkstälfande dlreklörens arbete. W,
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Styrelsens arbetsordnlng
Styrelssns arbetsordning ska såkerställa behovet av informalion och en låmpllg arbetsordnlng mellan styrelsen
och verkslÊlllande direktören. AÈelsordningen fastställer styrelsens ansvar och arbetsuppgifter,
styrelseordförandens arbelsuppgiftel, styrelsens mðtesordning samt verkställande direklörens uppglfter och
beslutsrätt.

Enligt gällande arbelsordn¡ng ska styrelsen sammanträda mlnst tlo gânger per àr ulöver konstituerande
sammanträde efter ordlnarie bolagsstËimma.

Vorkställande dlrcktör och lednlng
Verkslällande direktören, lllllka koncernchef, lillsätts av slyrelsen och arbetar efter en instruktion faststållld av
styrelsen. Verkställande dircktören ansvarar för den löpande förvaltningen av företaget efter styrelsens ilkllinjer
och anvisningar. Verkstållande direktören ansvarar för att styrelsen får löpande lnformation och nödvåndlga
beslutsunderlag för att styrelsen ska kunna bedöma koncernens ekonomlska ställning och fatta elordefiga
beslut.

VD-inslruktionen innehâller flktlinjer rörande den llnanslella rapporteringen. Verkstållande direktören ska lõpande
hålla styrelsen och investerare informe¡ade om utveckllngen av verksamhelen, omsättning, likviditet och den
finanslella situationen.

Koncernens ledningsgrupp består av tolv personer; konce¡nchefen, fem affårsområdeschefer för Försãljning &
Mad<nad, Produkt, Teknik & Affärsutveckling, Ddfl & Kundservioe och verkslällande direklören för |TUX
Communication AB samt sex stabschefer ansvariga för funktionerna lT, Verksamhetsutveckling & lnkdp,
Strategisk Utveckling & Public Affairc, Kommunikation, Personal respektive Ekonomi.

Slyrokeno arbete
Styrelsen för No¡Cell Sweden Holding 2 AB (publ) beslär av sex ledamöter, varav en är den verkställande
dlrektören. Styrelsen sammanträder i enllghet med den arbetsordning som styrelsên ârligen antar. Norcell
Sweden lloldlng 2 AB (publ) år ett dotte¡bolag tlll NorOell lB AB (publ) och lenllghet med praxls tsvenska
koncemer behandlar styrelsen för NorOell Sweden Holding 2 AB (publ) endast sådana ärenden som den enligt
lag har att behandla, såsom godkännande av ârsredovisningen. Under perioden frân och med den I januari tlll
och med den 31 december 2013 har slyrelsen för Norcell Sweden Holding 2 AB (publ) sammanträtt 1 gång.

Frågor av betydelse för NoGell Sweden Holdlng 2 AB (publ) med dotlerbolag diskuleras prlmärt vld
styrelsemÖten imodetbolaget Noroell 18 AB (publ). Slyrels€n för Noroell 18 AB (publ) bestàr av samma
pen¡oner som styrelson för NorOell Sweden Holdlng 2 AB (publ), med lillägg av tvä arbetstagarrspresentanter.
Styrelsen för NorCell 1B AB (publ) bestár sâledes av åtta ledamöler, varav en är den verkställande direktören.
Under perioden från och med den 1 januari llll och med den 31 december 2013 har styrelsen för NorGell 1 B AB
(publ) sammantrátt 18 gånger.

Styrelsens sammansättn¡ng i mars 2014
Styrelsen för NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) består av sex ledamöter, varav on är den verkstållande
direktören.

Styrelseledamot och OrdfÖrande
Styrelseledamot och VD (tt):
Styrelseledamoi:
Styrelseledamol:
Styrelseledamot:
Slyrelseledamot:

Nicholas Stathopoulos
Joachim Jaginder
Joachim Ogland
Morltz von Hauenschlld
Mlchael Wunderlich
Andrew Barron

BC Partners
Com Hem Holding AB
BC Partners
BC Partners
BC Partners
BC Partners

Styrelsen för Norcell 1B AB (publ) motsvarar styrelsen för Noroell Sweden Holding 2 AB (publ) med tillägg för de
två arb€tstagarrepresentantema Tina Bergsvöm Darrsll (SEKO) och Marianne Bolin (Unlonen).

y,(
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Styrelsens ordförande
Ordförandes uppgift är att leda styrelsens arbete så alt detta utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra

lagar och förordningar och slyrelsens interna styrdokument. Ordföranden fö[er verksamheten i dialog med

verkställande direktören och ansvarar för atl övr¡ga ledamöter lår information som år nödvändig för dlskussloner

och beslut. Ordförande svarar också för att styrelsens arbete utvårderas.

lnför styrelsemöten ser ordfôrande och verkställande dlrektören till att dagordning och beslulsunderlag utarbetas

och sänds tlll styrelsens ledamöter en vecka innan respektlve möte.

Styrelsens kontroll av den l¡nanslella rapport€ringen
Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet genom lnstruktioner till verkställande dlrektören.

Verkställande direktören har lillsammans med finansdirektören i uppg¡ft att kvalitetssåkra all extern ekonomisk

lapportering inkluslve delårsrapporler, årsredovisning, pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt

presentationsrnaterial isamband med möten med ägare och finansíêlla institutioner'

Konstltuetande slyrelsemöte
Styrelssn hâller konstituerande möte årllgen direkt efter ordlnarie ârsstämma. Vid mötet fastställs arbetsordn¡ng
för styrelsen, firmatecknlng samt val av ordförande.

Ersättnlngar
Ersältning till styrelsen för det kommande verksamhetsâret beslutas varje år av ársstämman. lnget styrelseatvode

har utgátt lill styrelsens ledamöter för 2013 utöver ett mindre inläsningsarvode om 150 (168) TSEK till
arbetstaganepresentanterna.

Styrelsens ordfórande förhandlar om ersättning och anställningsvillkor för bolagets verkslällande direktör som

sedan besluìas av slyrelsen.

Revlsorer
Revisor ulses av årsstàmman. På extra bolagsstämma 2011 valdes KPMG AB, med Thomas Thlel som

huvudansvarig revisor för tiden íntill slutet av den årsstämma som hàlls under 2015. Revisorerna har I uppg¡ft an
granska årsredovlsnlng, koncernredovisnlng och bokföring, samt slyrelsens och VDs förvaltning.

lntern kontroll och rlskhantedng lden linanslella rapporterlngen
Syftel med den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen år att ge rimlig säkerhet avseende

tillförlilligheten i den flnansiella rapporteringen och såkerställa att rapporterna är framtagna enllgt god

redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav. Styrelsen ansvarar för bolagots totala lnterna

styrnlng och kontroll.

KontrollmllJö
Kontrollmil¡ön är basen för den interna kontrollen eftersom den innefaltar den kultur som styrelse och ledning

kommunicerar och a¡betar efter. Kontrollmiljön utgörs främst av integritet, etiska vårderingar, kompetens,

ledningsfilosofi, organisationsslruktur, ansvar och befogenheter samt riktlinier och rutiner.

Särskill viktigt år att styrande dokument och rlktllnjer finns inom väsentliga områden och atl dessa ger god

vägledning till medarbetarna. Exempel är inköpspollcy och finanspolicy. Det finns ocksá instruktioner för hur

delegerings- och beslutsordning hanteras samt lnstruktioner för bolagets ekonomislyrningsprocesser såsom

boksluts-, rapporterings-, affårsplan-, prognos- och budgelprocess. Dessa slyrande dokument kommuniceras via
fastställda informations- och kommunikationsvägar och har därmed gjorts tillgängliga och kända för berörd

personal.

Rlskbedömnlng
Bolaget arbetar löpande med riskbedömning där rlskerna för fel lnom den finansiella rapporteringen ses över.

Riskbedömnlngen syflar till att identiflera och utvårdera de väsenlligaste r¡skerna som påverkar den interna

konhollen avseende den finansiella rapporter¡ngen i koncernens bolag och processerna. 
W _
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Kontrollaktlvlteter
De ldentlflerade våsenlligaste rlskerna avseende den finansiella rapporterlngen hanteras genom ollka
konlrollaktiviteter. Det f¡nns ett anlal kontrollakliviteter inbyggda i var¡e process för att säkerstãlla att
verksamheten bedrlvs effektlvl och att den finansiella rapporteringen gor en rältvisande bild. Kontrollaktlviteterna,
som syftar till att förebygga, uppläcka och rätla llll eventuella felaktígheter bestâr bland annat av
kontoavstämningar, attester och mànadsvlsa bokslut samt analyser av dessa, tydliga beslutsprocesser och
beslulsordningar för väsentlþa beslul, såsom vid investeringar, godk¿innande av redovlsnlngstransaktioner,
uppråtlande av väsenlliga avlal mm.

lnformatlon och kommunlkallon
Riktlinjer är särskilt vlktiga för en korrekt redovisning och rapporterlng och deflnierar även de kontrollaklivlteter
som ska utföras. Koncernens olka ilkllinjer uppdateras löpande och finns lillgångliga för alla berörda
medaÉetare.

Uppföllnlng
Bolagets lednlng ulvärderar löpande den interna kontrollen avseende den flnansiella npport€rlng€n, framförallt
genom egna analyser samt genom att stâlla frågor och ta del av controllsrfunklionens arbste. Bolaget upprättar
månatliga rapporter till ledning och slyrelse med detaferade analyser avseende resultat- och balansräkning.
kassallöden, investeringar och ett antal finansiella och operailoneila nyckeltat. 

/4e
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Resultat och ställn¡ng

Koncernen
Koncernens nettoomsätlning under perioden uppgick llll 4 447 902 (4 562 020) TSEK och bestod av intäkter frân

de tre konsumentaffårefna Tv, Bredband och Telefoni, samt Tv intåikter från fastighetsägare. lntäkterna för Tv,
Bredband respektive Telefoni uppgick till 'l 653 239 (1 720 854) TSEK, 'l 295 606 (1 277 016) TSEK respektlve

415 028 (505 693) TSEK, vilket motsvarade 37% (38%), 29/" (28/"1respektive S% (1n av nettoomsåttn¡ngen.
Faslighetsâgarinläkterna uppgick till 855 632 (856 164) TSEK, motsvarande 1 9% (19%) av netloomsättnlngen.

Rör€lsefesultatet uppgiok till 657 158 (748OO7) TSEK. Rörelseresultalet har påverkats av sngängskostnader i

samband med lanseringen av TiVo samt den omstrukturering avseende personal som g€nomfördes under ftirsta
halvårel 2013.

Finansneltol uppgick lill -1 837 257 (-1 747 3951 TSEK, varav -1 708 393 (-1 773 125) TSEK motsvarade

räntekostnader pà làn. Finansnettol páverkades också av valutakursvinsteriförluster om -253 832 (194 802)

TSEK pâ låneskulder nominerade I Euro samt av en värdeförändring pâ derivat molsvarande 140 337 (-158 883)
TSEK.

Ärets skatt uppgick t¡ll 174 780 TSEK varav uppskjutna skatter uppgick t¡ll 1 I 1 305 (410 899) TSEK. Awikelsen
mot föregående år förklaras delvis av sänkningen av den svenska bolagsskalten 2013 fràn 26p%lú122%.

Koncernens resultal efter finansiella posler uppglck till -'l 180 099 (-999 387) TSEK och årels resultat uppgick till
-1 005 319 (-588 489) TSEK för rÉlkenskapsâret,

3l dec 2013
16 208 MSEK

31 dec 2012

Nettoskuld.
Skuldsåttningsgrad.
Soliditet
Likvidamedel .....

lnvesteringar i materiella anläggningstillgângar.
lnvesteringar i immaleriella anlaggningstillgângar. . .

Nettoskuld. . .. .

Sol¡d¡tet......
Llkvida medel .

neg.

neg.

1 122MSEK

I lan - 3f dec

2013

15 246 MSEK
172ggr

0V"

661 MSEK

1 jan - 31 dec

2012
638 MSEK

412 MSEK
645 MSEK
267 MSEK

Moderbolaget
Moderbolaget llllhandahåller koncerngemensam förvaltning och de administrativa kostnaderna för perioden

uppgick lill -575 t1 418) TSEK och utgörs av allmänna förvaltningskostnader.

Finansnettot uppgick till -60 972 (-1 608) TSEK och består lämst av räntekoslnader och ränteintäkter pâ skulder

tlll koncernföretag samt räntor på obligationslån.

Uppskjuten skatl pà underskottsavdrag uppglck till - (667) TSEK och årels skatl uppgick till l3 540 TSEK vllket
avser en effekt av erhâllna koncernbidrag som uppgick till totalt 61 547 TSEK.

Resultat eftet finans¡ella poster uppglck till -61 547 (-3 031) TSEK.

31 dec 2013 31 dec21O2
8 163 MSEK

6 ggr
'15f"

O MSEK

7 395 MSEK
5 ggr
'l60/"

O MSEK

Koncernens lån frân kredit¡nstitut är villkorade av atl koncernen löpande uppfyller ett antal tastslàllda flnanslella

nyckellal, covenants, vilka utvärderas kvartalsvls, se not 19. Koncernen har en betydande räntebärande

skuldsåltning omfaltande lån från kreditinstitut, obligatlonslân, leasefaclliteter samt aktleägarlän. 9/k
/y'\
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Förslag tlll dlsposltlon beträffande bolagets vlnslmedel

Till ârsstämmans föÉogande flnns fö[ande belopp (TSEK):

Balanserad vinsl...
öærkursfond . . ....
¡iuetsresultat,.,...
Totalt. .

181 81S
1 340 937

-48 007
I 424749

Styrelsen föreelår att till förfogande stâende v¡nstmedel och fria fonder dlsponeras sà att dessa balanseras I ny
räkning, varav till överkurcfond 1 340 9Í17 TSEK.

Under âret har bolaget erhållit koncernbldrag om 61 547 TSEK frán moderföfetaget NofGell Sweden Holding 1

AB (org ff 556858-6613).

Vad beträffar företagets resullat och ställnlng i övrlgt, hänvisas tlll efterföflande resultat- och balansråkningar med .. lv
tillhðrande bokslutskommenlarer. 

{, 
(_
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Koncernens resultaträkn¡ng

TSEK
Nettoomsättning
Produktions kostnader
Bruttoresultat

Förs älj ni ngs koslnader
Adm inis trations ko6tnad€r
öwiga rörelseinÉkter.
Ôvriga rörelsekostnader
Rörelseresultat.. ,. .

Fnansiella intäkter och kostnader
Finansiella lntäkter
Flnanslolla kostnader
Fnansnetto

Resultat efter flnanslella postel
Skatt ..
fuets resultat

Resulldt pet ektle
Före ulspädning (SEK)

Efter utspä<lnlng (SEK)

Koncernens fapport över totalresultat

TSEK
lrrets resultat....

Övr¡gt lotalresultat
Postet som ínte kan omlöras tíll ârets resultal
Om tärdering av förm âns bestämda pensionsförpllktels er. .

Skatt hänföf ig tlll posler som lnte kan omföras
till årets r€sultat
Owlgt totalresullat för âret, nalto efler skatt . , , .

Arels totalresultet .. .

1 jan - 31 dec I lan - 31 dec
201 3 2012Not

2 4 447 902
-2 190 390

4 562 020
-2243749

2257 512 23182t1

4
., 5
..6,7,A,25,26

10

-1 377639
-220 142

25 318
-27 851

-1 310 188
-245 O2A

17 627
-28 675

657 I 58

145 444
-1 986 701

748007

206 906
-1 954 301

I

33

-1 437 257 -1 747 395

-1 I 80 099 -999 387
174780 41 0 899

-'r 005 319 -588 489

-1 676
-t 676

l lan-31 dec
20f3

f ¡an - 3f dec
2012

-981
-981

-'t o05 319 -588 489

59 548

-13 100

-24 464

5 382
46 448 -19 082

-s58 871 -607 57r
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Koncernens balansräkning

TSEK

Tlllgângar
Anläggningstillgångar
lmmater¡ella anläggnlngstlllgângar
Materl€lla anläggnlngstlllgångar . .

Finansiella anlåggningstlllgångar .

Summa anläggnlngstlllgângar. .

Omsättnlngstll lgángar
Varulager
Kundfordrlngar
Förulbetalda kostnader och upplupna intåkler
Övrlgafordrlngar. . . . . .

Likvida medel

6umma omsätln¡ngstlllgángar
Summa tlllgångar.

Eget kapltal och skuld€r
Eget kapltal
Aktlekapllal
Öwigt tillskjutet kapital .

Balanserade vinstmedel ¡nkl- ârets resultal
Summa eget kapltal

Långlrlstlga skuldor
Lângfiisliga råntebårande skulder. . ...
Öwiga làngfiistiga skulder
Avsåttningar tlll pensloner

Övfga avsättnlngar. . . .

Uppskjutna skatteskulder
Summa långfrlstlga skulder

Kortfrlstlga skulrler
Korthísliga råntebårande skulder .

Leverentörsskulder. .,
Övriga kodfrlstiga skulder
Upplupna kostnader och förubetalda intåkter
Summa kortlrlstlge skulder
Summa eget kapllal och skulder

Not 31 dec 2013 31 dec2012

11

12

15,24

14

15,24
16,24
13,24

17,24,25

18

19,24,25
22,24

20

10

33 391

120 910
103 636
305 347

1 12't 669

17 624067 17 939 976

16 154 338
1 463 409

6 320

16 512776
1 421 134

6 066

25302
132 988

124 940
16 398

660 898

I 684 953 960 526
19 309 020 't8 900 502

600
1 565 983
-2230 271

600

1 340 937
-1 271 400

-663 608

t7 021 704
119162
114 361

1 421

670 810

70ßl

'15 553 361

261 N
163 642

1 171

7662ß
17 927 458 t6 745 685

. 19,?4,25
. 21,24

22,24
23,24

307 849
54'l 610
67 558

't 128233

353 979

502 609

64 647

1 163 445

lntormat¡on om koncernens ställda säkerheter och eventualförpllktelser, se not 2A.

2045250 2 084 680
19 309 020 18 900 502
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NorGell Sweden Holdlng 2 AB (publ)

Org nr: 556859-4187

Koncernens förändr¡ng av eget kapital

Eget kapital hånförllgt till moderbolagets aktleËgare

TSEK

lngående eget kapltal 1 lan2O12,
tldlgare rappoilerat
Byle av redovisningsprlnclp'.

lngående eget kapltal I lan 2012,

omräknat.
Arets totalresultat
Ärets resullat.

Övrigt totalresultat för året.
Ârels totalresultat. . . .
Utgåendeegetkapltal 31 dec 2012. . ^.. .

Aktle-
kapital

-3 336 -3 336

1 340537 {63829 677708

övlgt
tlllsklutet

kanital

Balanserade
vlnstmedel
lnkl. ârets

rgsultat

Summa
oget

kapltal

600 1 340 937 -660 493 681 044

600

-588 489
-1 I 082

-588 489
-1 I 082

ô07 57't .607 571

600 I 340 S37 -1n1 400 70 137

* Avser ändrad IAS 
.19 Ersåttn¡ngar till anställda, se nol 1

TSEK
lngående eget kapltal 1 ian 2013. . . . .

Ârets totalresullat
Ärets resullat.

0vrlgt totalresultat för âret.

Arets totalresultat. . . .

Transaktlone¡ med koncernens ägare

Tillskott lrân och vädeöveíöringar
till ägaìe

Koncernbldrag.

Skatteeffekt pâkoncembldrag. . . -. .. .

Summa lfansaklloner med
koncerneng ägare. .

Utgâende eget kapllal 31 dec 2013. . .

Aktle-
kapltal

1 340 937 -1 271 400 70 137

0vrtgt
tlllsUutet

kaþltal

Balanseradg
vlnslmedel
lnkl. årets

reeultat

Summa
eget

kapltal
ô00

-1 005 31 I
4A 448

-1 005 31 I
46 448

288 521
-63 475

-958 87't -958 071

288521
-63 475

225046 225 046

600 1 s65 983 .2230271 -663 688:l/o
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NorGell Sweden Holding 2 AB (publ)

Org nr:556859-4187

Koncernens kassaflödesanalys

TSEK
D en löp ande verksamhete n
Resultat efler linansiella posler. .

Juslering för postersom inte ingåri kassaflödetm.m.' .. .. . . . .. ..
Kassaflöde lrån den löpande ver*samh€ten löre föråndrlngar av
rörelsekapltal

Fóränd ri ng av rörel sekapi tal
Öknlng (-)/minsknlng (+) varulager.
Öknlng (-)/minskning (+) av kortfrlstiga fordringar

Ökning (+)/minskning (-) av kortfrlsllga skulder. .

Kassafläde lrán den löpande verksamhelen. .

I nveste rÍ ngsve rk s am h ele n
Förvärv av dotterföretag (se not 3).
Föruärv av lmmateriella anläggningstillgângar- . .

Förvärv av materiella anläggningslillgângar. . . . .

lnvestering i finansiolla anlåggningstillgângar. . .

Avyttring av linansiella anläggningstillgângar. - . .

Kassaflöde från lnveslerlngsverksamhelen., .

F i n an s i e r ing sv e rks a m hete n
Upptagna lån från koncernföretag
Återbetalning av län från koncernföretag ... . . .

Amortcring av lôn frôn konoornförotag
Upptagna làn
Âmortering av lån . .

Upplåggningskostnader för lân lnklusive rabalter
Kassallöde från linanslerlngsverksamheten. .

Àretskassallöde.....
Llkvlda medel v¡d årets börlan. . .

Llkvlda medel vld årets slut. . . . ,

Tilläggsupplysningar

'Juslorlng lör porler som lnte ingår I kassaflõdel m.m.

EK
Av och nedskrivningar av tlllgångar.
Orealiserade kursdifferenser
Förändrlng i vetkligt värde finansiella skulder
Föránrlr¡nd oeriodiseracle trenseklionsuloifter och febeller. -

Förändrlng upplupna räntekostnader
Rearesullat försäünlng/ulrangering av anläggningstillgângar.

Fearesullat f0rsåljning av finanslella anlåggnlngstlllgångar. .

Avsättningar till pensioner.

Övrlgaavsättningar. . . .
Ej likvidreglorado räntor koncornförotag.
Andra eJ llkviditetspäverkande resultalposter. . . .

Tolalt..

I ¡an - 31 doc
2013

1 lan -31 d€c
2012

-1 180 099
2 230 366

-999 388
2012261

1 050 267

-8 089

36 948
-43 783

1 012 873

5 466
-13 216

-108 793
1 035 3¡lil

-8 103
-400 1 54
-596 554

4

8S6 330

-249 526
-624780

-6 000

-1 004 807

800 000
-364 1 15
-15 650

{80 s06

2120 076
-1 386 538

-632 01 1

-457 272
-42683

430 235

ßo?71

.399 328

-383 304
660 898 1 044202

1 121 669 660 898

I l¡n.31 dec
2013

1 lan .31 dcc
2012

t 351 868

254 133
-139 868
10't 008

44752
15 200

4
10 267

248
595 153

-2237

1 412551
-190 768
158 883
101 343

66 137
18 940

6 505
-842

438 066
1 446

2 230 366 2012261

Belalda och erhâllna räntor uppgick till -967 879 C969 081 ) TSEK respeklive 5 057 (6 158) TSEK.
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Noroell Sweden Holding 2 AB (publ)

Org nr:556859-4187

Moderbo lagets resultaträknin g

TSEK

Nettoomsättnlng ..

Adm i nis tralions kostnader
Õwiga rörelseintåikter . . .. .

öwlga rörelsekostnader. . .

Rörelsero6u¡tat....,.....

Resultat frdln llnansiella poeter
Rànto¡ntäkter och liknande resultatposter . .

Räntekostnader och liknande res ultatposter
Fnansnetlo

Not
1 ian - 31 dec

2013
f ¡an-91 dec

2012

-575
1

-1

-1 418
83

-88

-575

887 696
-948 668

-1 423

91 0 307
-91 1 915

Resu¡lat oller flnanslella poster . .. . .,
Skatt. .

fuets resultat, ....

Moderbolagets rapport över totalresultat

TSEK
lirets resultat

Öìnlgl totalresultat
Poster som har omförts €fler ken omföras dll ârets rosultat
Poster som inte kan omföras till ârets resultal
Owlgt totaFesultat för årêt, netto ofter skett .

Á¡rets totalresultat. ...

-60s72 -1 608

.61 547 -3 031
13540 667

.48 007 -2364

l lan-31 dcc I ian-31 dec
2013 2012

-48 007 -2364

.48 007 -2364

9,25,29

t0

16



Nor0ell Sweden Holdlng 2 AB (publ)

Org nr:556859-4'187

Moderbolagets balansräkning

TSEK

Tlllgângar
Anlä ggningstillgå ngar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag . .. . - -

Uppskjutna skattefordringar.. . .. . . .

Summa anläggnhrgstlllgângar . . . . .

Omsättningst¡llgå ngar
Fordring ar hos koncernföretag
Förulbetalda koshader och upplupna int¿lkter
Kassa och bank. -.
Summa omsättnlngstlllgângar
Summa llllgàngar.

Eget kap¡tal och skulder
Eget kapltal
Bundeteget kapltal
Aktlekapltal (600 000 aktier) .. .

Fritteget kapìIal
Överkurslond
Balenserad ìrinst, . .
Irrets resultat. -

Summa eget kapital .. . .

Långlrlstlga skuldor
Obligationslån
Skulder till koncernföretag . . ..
Summa lângfrlstlga skulder ,.

Kortfilstiga skulder
Lercrantörssl<t¡lder.. .. ... . .

Skulder till koncernlöretag
Öwiga kortfrisllga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda lntäkter
Summa kortfr¡ot¡ga ekulder
Summa eget kap¡tal och skulder

Stä llda süke rhete t och evenluallörpllkte lser
SÌällda säkerh€t€r. . . .

Ewntualförpllktelser, .

Not 3l dec 2013 31 dec2O12

.30
-.15,24,29
,. 10

24,29
16

17,24,25

18

19,24
19,24

21,24
19,24,29

22
23,24

1 427707
8164 115

667

1 427 707
7 457 112

667
I 592 489 I 885 486

61 547
15

200
638
341

61 762 979
I 654 25f I 886 465

600 600

1 340 937
131 813
-48007

I 340 937
86 170
-2364

1 425343 I 425343

2 514 465
5 648 385

2 421 512
4 973 239

8 162850 7394751

106

26
65 926

133
2 512

22
63704

G6 05f¡ oG 371
9 654 25r I 886 46s

28
v J9t o¿é
Se not 28

ooo+o¡Y
So not 28
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NorOell Sweden Holdlng 2 AB (publ)

Org nr:556859-4187

Moderbolagets förändring av eget kapital

Bundet
eget kapital Ritt eget kapital Summa

Balanserade
v¡nstmedel

Akt¡e- Överkurs- inkl. årets
kapltal fond resullat kapltal

600 1 340 937 86 170 1 427 707

Eget

TSEI(
lngående eget kapital 1 lan2O12-
A'rets totalresuttat
¡lvets resultat.
örigt tolalres ultat för áret.
lirels totalresu¡tat..... . .

Utgående eget kapllal 31 dec 2012 ,...,

TSEK
lngående eget kapital I jan 2013.... ,..,
Ärrets totalresultat
I¡ets resultat.
Öwigt totalresultat lör året.
Ärets totalresuttat. . .

Koncernbldrag
SkatteeffeK pà koncernbidrag
Utgående eget kaplta! 31 dec 2013 , . , . .

-2364 -2364

-2364 -2364

Bundet
eget kap¡tal

600 1 340 S37 83806 1 425343

Rltt eget kapltal Summa
Balanserade

vlnstmedel
Överkurs- lnkl. årets

fond resullal
Aktle-

kaoital
Eget

kaþltal
600 1 340 937 83806 1 425343

-48 007 -4A OO7

.48 007
61 547

-1 3 540

600 1 340 937 83806 1 425349
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Nor0ell Sweden Holding 2 AB (publ)

Org nr: 55ô859-41 87

Moderbolagets kassaf lödesanalys

TSEK
Den löpande verksam heten
Resullat efter linans iella poster. . , . ,

Justerlng för poster som inte ingár I kassallödet m.m.* . . .
lGssallöde från den löpande r¡erksamheten löre förändringar av
rörelsekapital

Förändring av rörelsek apital
Ökn i ng C)/m i ns kn I ng (+) av kortf ristiga fo rd r¡n gar,
Ökning (+)/m ins knl ng (-) av kortfristl ga skulder.
Kassaflõde från den löpande verksamheten.

Fi n a n si e ringsve rk s am h ete n
Upptagna lån frân koncernföretag .. . . . -

,Âterbetalda län från konc€rnförelag .... .

Amorterlng avlån irân koncernföretag . ..
AterbeAld fordran frân koncernföretag . . .. ... .

Utbetalda llnans lerlngsavgifier .,
Kassaflöde f rån llnansleringsr,Þrksamhetån.,

fuets kassaflöde.....
Llkvlda medel vid årets börlan.
Likvlda medel v¡d året3 3¡ut. . .

Tilläggsupplyanhgar

* Juslerlng lör poster som inte ¡ngàr I kassallödet m.m.
TSEI(
Orealiserade kursdlfferenser
Förändring periodiserade transakllonsutgifier och rabatter. , ,
Förändring upplupna räntor. .

Ej likvidreglerade räntor koncernföretag.
Andra ej likvíditets pàrærkande poster- . .

Totalt..

1 ¡an-31 dec
201 3

1 lan - 31 dec
2012

-61 547
63318

1 771

623
-2 535

-141

-3 031

-198 703

-201 794

-441
1 483

.200 692

2120 076
-1 386 538

-632 91 1

1 00 562
-1 464

-141

199 725

-967
341 1 308
200 341

1 lan-31 dêc
201í3

I lan - 31 dec
2012

77 26e
I 904
2222

-25076

-1 286
I 960

25740
-232 519

402
63 3t8 .'198 703
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NorCell Sweden Holdlng 2 AB (publ)

Org nr:556859-4187

Noter till de finansiella rapporterna

Not I Redovisningsprinclper

Överensstämmelse med normglvnlng och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lnternational F¡nancial Reporting Standards (IFRS) utgivna
av lnternational Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS lnterpretations

Committee sâdana de har antagits av EU. Vidare har Râdet för finansiell rapportetings rekommendation
Komplelte rand e red ov ls n lngsreg I e r för ko ncerner, RFR'l ti llåmpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisníngsprinciper som koncernen utom i de lall som anges nedan under

avsniltet "Moderbolagets redovisnlngsprinciper". De awlkelser som törekommer mellan moderbolagets och

koncernens principer föranleds av begränsningar i möiligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till föÜd av ÂRt
och tryggandelagen samt I vlssa fall av skatteskä1.

Arsredovlsningen och koncernredovisningen har godkänls för utfärdande av styrelsen och verkställande

dhektören den 26 mars 201 4.

Förutsättnlngar vld upprättande av moderbolagets och koncernens flnansiella rapporlel
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även ulgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och

för koncernen. Det innebär alt de flnansiolla rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, orn inte

annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Tillgângar och skulder àr redovisade till historiska

anskaffningsvârden, förutom vissa tinansiella tillgångar och skulder som värderas tlll verkllgt värde. Finansiella

lillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatlnstrument värderade lill verkligt vfude via

resultatel.

Bedömnlngar och uppskaltnlngar I de flnanslelfa tapporterna
Att upprätta de finanslella rapporterna i enlighet med IFFS kräver att företagsledningen gör bedömningar och

uppskattningar samt gör antaganden som pâverkar tillämpnlngen av redovlsnlngsprlnclpema och de redovisade

beloppen av tillgångar, skulder, intäkler och kostnader. Uppskattningarna odr antagandena är baserade på

historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rädande förhållanden synes vara rimliga. Resultatel

av dessa uppskattningar och anlaganden används sedan för att bedöma de redovisade vàrdena pâ tlllgàngar och

skulder som lnte annars fiamgâr tydligt frân andra k¿lllor. Verkliga utfallet kan awika fràn dessa uppskaltnlngar

och bedömningar.

Uppskaltnlngarna och antagandena ses över regelbundet. Ãndringar av uppskattningar redovisas i den period

ändringen görs om ändrìngen endast påverkat denna period, eller i den per¡od ändrinqen gôrs och framllda
perioder om ändringen pâverkar både aktuell period och lramtida perioder,

Koncernens redovisningsprinclper har tillämpats konsekvent vid rapporter¡ng och konsolidering av moderbolag

och dotlerföretag,

Nedan redogörs för av företagsledningen gjorda bedömningar vld tlllämpningen av IFRS som har en betydande

inverkan pà de finansiella rapporterna samt giorda uppskaltningar som kan medföra väsentliga iusteringar i det
påföljande årets flnansiella rapporter.

Goodwill
Koncernens goodwlll kontrolleras årligen för att utröna om det finns nâgon ind¡katlon pà nedskrivningsbehov.

Detta görs genom att fastställa de kassagenererande enheternas, på vilka goodwlll är fördelad, återuinningsvårde
genom beräkning av nyttjandevårdet. Vid beråkn¡ng av nyttjandevärde diskonleras fiamtida kassaflðden, vldare

ingâr antaganden om framtlda förhållanden. Arets prövn¡ng visade att något n€dskrivningsbehov ej förelàg, då

beräknat âtervinningsvärde översteg det totala redovisade värdet vld ulgången av 2013. Företagsledningen och

styrelse bedömer alt en rimlig och möilig ändring i de viktiga antaganden som anges inte skulle ha sâdan effekt

alt d€ var och en för sig skulle reducera återvlnnlngsvårdet till ett värde som år l¿igre än redovisat värde. En

närmare redogörelse återfinns i not 1 I där ocksà d€t redovisade vårdet på goodwlll om 1O 742 MSEK framgår. 

K"
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NorOell Sweden Holdlng 2 AB (publ)

Org nr:556859-4187

Ändrade redovlsningsprlnclper löranledda av nya eller ändrade IFRS
Ändrad IAS 1 Utformning av finanslella rapporter. (Redovisnlng av poster ¡ övrigt tolalresultat). Ändringen lnnebär
att posl€r inom 'Ovrigt totalresultat' har delats upp i två kategorler; dels poster som har omförts eller kan omföras
lill ârels resullat dels poster som inte kan omföras till årels resultat. Poster som har omförls eller kan omföras är
exempelvis omràkningsdifferenser och vlnsler/föilusler pá kassaflödessäkringar. Poster som inte kan omföras är
främst omvärderlngar av förmänsbestämda penslonsplaner. Jämförelsosiffrorna är presenterade enligt den nya
uppstållningen.

IFRS 7 Finansiella lnstrument: Upplysnlngar. Ândrlngen avser nya upplysningskrav för kvittning av finanslella
tillgángar och skulder. Bolaget har lnga finansiella tillgångar och skulder som tillåter kvlttnlng.

IFRS .13 Vårdering lill verklþt värde. En ny enhetlig standard för mätning av verkligt vårde samt förbätlrade upp-
lysnlngskrav. I samband med att IFRS 13 togs fram infördes även elt krav i IAS 36 avseende upplysnlng om
âtervinningsvärde vid årllg prövning av goodlill. Detta krav ä¡ dock borttaget i IAS 36 fr o m 2014, detta
bortlagande av krav fört¡dsllllämpas.

Andrad IAS 19 Ersåttningar till anslällda. Ändringen lnnebär att den s k'korrldormetoden'ej är lillâten längre.
Aktuariella vinsler och förluster ska redovisas i öwlgl tolalresultat Avkastning som beråknas pà
förvaltnlngstlllgångar ska baseras på dlskonteringsränlan som används víd beräknlng av pensionsförpliktelsen.
Detta innebår att nettoråntan på netto pensionsskulden numera utgörs av räntekostnad pá pensionsskulden och
r¿inteinlåkten pâ förvallningstlllgångarna. Sklllnad mellan verklig och beråknad avkastning avseende
förvaltningstlllgångar redovisas i övrigt totalresultat, Andrlngen lnnebår även alt en omklasslflcerlng av löneskatt
frân posten Övrþa avsättningartill posten Avsättn¡ngar l¡tt pensionerhar skett ¡ balansräkningen. Effekter av den
ändrade redovisningsprincipen presenteras nedan.

Ändringen har tillämpats retroaklivl i enlighet med IAS I och påverkat de flnanslella rapporterna för aktuell period,
föregàende perlod och ackumulerat per ingângen av jä'mförelseperioden på följande sätl:

1 lan - 31 dec I lan - 3l dec
2013 2012TSEK

Arets resultat.
Omvårdering avförmânsbeslämda planer. . . ..., .

Skatt hänlörlig till poster som ¡nte kan omföras
tlll àrets resultat.
lrrets lolatresutlat. , .

TSEK
Avsåtlningartill pensloner (inklusive löneskatt).. . - . . .
Övf ga avsättnlngar (löneskatt).

Uppskluten skattefordran.
Balansgrade vlnslmedel.

-1 005 319 -588 489
59 548

-13 100

-24 464

5 382
-958 871 -607 571

31 dec 2013 31 dec 2012 1 lan2ß12
-59 548

13 100

43 365
-18 901

.5 382

5 116
-837
,943

-46 448 l9 082 3 336

Nya och åndrade IFRS som ¿innu lnte bärlat tlllämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder lkraft fötst under kommande räkenskapsår och har inte förtldstlllämpats
vld uppråittandet av Cessa finansiella rapporter. Nyhet* eller ändringar rned frarntida tlllämpning planeras lnte att
förtidstlllämpas.

IFRS I Finansiella instrument avses ersätta IAS 39 Finansiella inslrumenl: Redovisning och värdering. IASB har
publicerat d6 tvâ första delarna av vad som kommer att utgöra den slutllga IFRS L Den första delen behandlar
klasslficering och värderlng av flnansiella tlllgângar. De kategorler fö¡ finansþlla tillgångar som finns i IAS 39
ersåtts av två kalegorier, där värderlng sker till verkligt vårde eller upplupet anskaffningsvärde. Upplupet
anskaffnlngsvärde används fõr insúument som innehas i en affärsmodell vars mål är att erhålla de kontraktuella
kassallödena; vllka ska utgöra betalningar av kapitalbelopp och rånta på kapllalbeloppet vld specificerade datum.
Övrlga flnansiella tillgângar redovisas till verkligt vårde och möjligheten att tillämpa'fair value option' som i IAS 39
behålls. Förändtingar i verkligt värde ska redovlsas i resultatet, med undantag för vÊlrdeföråndringar pâ
egetkapitallnstrument som inle innehas för handel och för vilka initialt val gõrs att redovisa várdeförändringar I

övrlgt tolalresultat. Värdeföråndringar pâ derlvat lsäkringsredovlsning pAverkas inle av denna del av IFRS g, utan
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redovisas lillsvldare I enlighet med IAS 39. IASB publicerade ioktober 2010 även de delar av IFRS 9 som berör
klassiticering och värdering av linansiella skulder. Merparten överensstämmer med de tldigare reglerna i IAS 39
förutom vad avser finansiella skulder som frivillþt värderas till verkligt vårde enligt den sk "Fair Value Option". För
dessa skulder ska vårdeförändringen delas upp på förändringar som är hänförliga lill egen kredilvärdighet
respektive på förändrlngar ireferensränta. lnovember 2013 publicerades regler kring säkringsredovisning. I

dagsläget finns det lnget fastslålll datum när IFRS I ska börja lillÈlmpas. IASB anger alt tidlgaste
tillämpnlngetidpunkt kommer alt bll 1 lanuarl 2017. Effekten av införandet av IFRS 9 Ëir ännu inte fastställd.

Övriga pubtlcerade standarder med tillämpning frân 2014 ellr'r senare, bedöms inte päverka koncernens
redovisning våsentligt ulöver utökade upplysningskrav.

Rörelsesegment
Verksamheten i koncernen ålr integrerad och utgör ett rörelsesegment som erbluder tlllhandahâllande av Tv,
Telefoni och Bredband t¡ll kunder på en marknad, Sverige. Detla utgör också grunden för koncernens
ledningsstruklur och struktur för lntem rapporterlng som styrs av koncemens verkstållande dlrektör som har
identifierats som dess högste verkställande þe$lutsfathre.

Koncernens tlänsleutbud (Tv, Telefoni och Bredband) kan kôpas var och en för sig eller i paket med olika
komblnerade rabatter. lnfrastrukturen som år basen för att kunna leverera ljänsterna till kund år gemensam för
samtliga tjänster. Koslnader för distribulion (fiber, kanalisation mm) samt för drllt och service av tjänsterna är
gemensamma. Kunderna bestâr av 1,8 miljoner hushåll samt ett mindre anlal företag över hela landet och
kunderbjudanden riktar sig till alla hushâll och företag oavsett geografiskt lâge. Kunden ansluler s¡g t¡ll ljänsterna
genom êlt och samma uttag I lägenhelen. lntäkter redovlsas dock separat för Tv, Telefoni och Bredband, se not
2.

Klasslflcerlng m m
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen bestâr i allt väsentligt enbart av
belopp som förväntas ålervinnas eller betalas efter mer än tolv månader räl(nal frân balansdagen.
Omsättningstillgàngar och kortfristiga skulder i modeÈolaget och koncernen bestâr i allt väsentligt enbart av
belopp som förvåntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Konsolideringspr¡nc¡per

Dotterföretag
Dotterföretag är företag som stâr under ett beståmmande inflytande frän NorGell Sweden Holdíng 2 AB (publ).
Beståmmande inflytande innebår direkt eller indirekt en rätl att utforma ett företags finansiella och op€rative
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vld bedõmningen om ett beslämmande inflytande föreligger,
beaktas potentlella röstberËlttigande aklier som utan dnilsmål kan utnytlias eller konverteras.

Dotterföretag redovlsas enllgt förvärvsmeloden. Metoden innebär att föruärv av ett dotlerföretag betraktas som en
transaktion varlgenom koncernen irdirekt förvärvar dotterföretagets tlllgångar och övertar dess skulder. l
förvärvsanalysen fastställs det verkllga värdet på föruärusdagen av förvärvade identlfierbara tillgångar och
övertagna skulder samt eventuella innehav utan beslämmande inflytande. Transaklionsutgifter, med undantag av
transaklionsutgifter som är hänförliga lill emisslon av egelkapitalinslrumenl eller skuldlnstrument, som
uppkommer redovlsas dlrekt ¡ ârets resultal,

Vid rörelseförvärv dår överfötd ersåtln¡ng, eventuollt innehav utan bestämmande inflytande och verkllgt värde pâ
tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) äverstiger del verkliga värdet av förvärvade tillgángar och övertagna
skulder som redovisas separal, redovlsas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negatlv, s k förvärv till làgt
prls, redovlsas denna dlrekt I ârets resultat.

Överförd ersättning i samband med förvärvel inkluderar inte betalningar som avser regler¡ng av tldlgare
affärsförbindelser. Denna typ av feglerlngar redovisas I resultatet. w^
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Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvslidpunkten till det datum
då det bestämmande inflytandet upphör.

T¡ansaktioner som ska elimineras vid konsoliderlng
Koncerninterna fordringar och skulder, inläkter eller koslnader och orealiserade vinster eller förluster, som
uppkommer från koncerninterna lransakt¡oner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av
koncernredovisningen.

Utländsk valuta

Transaklioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på
transaklionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer Þolagen þedriver sin
verksamhel. Monetära tillgångar och skulder i ulländsk valuta räknas om till den funktionella valulan till den
valutakurs som föreligger på balansdagen. Valulakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i

årets resultat. lcke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till
valutakurs vid transaktionstillfället. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i

resultaträkningen. Kursdifferenser på rörelselordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan
kursditferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Koncernen använder sig
av valutalerminskontrakl för att minska sin exponerÌng mot fluktuationer i valutakurser. Valutaterminer upptas till
verkligt värde på balansdagen.

Intäkter
Redovisning av ¡ntäkter sker i årets resuftat när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att
tillfalla Bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätl. lntäkterna inkluderar endast det
bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som företåget erhåller eller kan erhålla för egen räkning.

Koncernens nettoomsättning utgörs i huvudsak av tjänster inom digital{v, bredband, telefoni samt periodavgifter
från fastighetsägare. lntäkterna från digital-tv, bredband samt telefoni redovisas i takt med att de utnyttjas. Dessa
intäkter avser privatpersoner. Fakturering sker månadsvis i förskott.

lntåkterna från fastighetsägarna avseende periodavgifter för huvudsakligen grundutbud faktureras huvudsakligen
kvartalsvis i förskott och redovisas i lakt med att de utnyttjas. lntäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter.

Startavgifter, aktiveringsavgifter och andra former av engångsavgifter redovisas vid försäljningstillfället i de fall
avgiften avser koslnader som uppstått i samband med alt en kund ingår avtal. I de fall engångsavgifterna
överstiger de kostnader som uppslår i samband med alt kund ingår avtal periodiseras överskjutande belopp över
abonnemangels löptid.

Rörelsekostnader och finansiella ¡ntäkter och kostnader

Operativa kostnader
Operativa kostnader är uppdelade i funktioner i enlighet med beskrivning nedan. Avskrivningar och
personalkostnader är angivna per funktion.

Produklionskostnader
Produktionskostnader avser programbolagskostnader, kostnader för fiber och kanalisation, samtalskostnader
telefoni, internetkapacitet, underhåll och service samt övriga produktionskostnader. Personalkostnader för
fällservice och andra delar av organ¡sat¡onen avseende produklion ingår också i produktionskostnader.
Produktionskostnader inkluderar avskrivningar av anläggningstillgångar tillhörande produklion.

Försäljningskostnader
Försäljningskostnader avser kostnader för försäljning, produkt och marknad. I denna kostnadsmassa inkluderas
koslnader för kundservice, annonsering, telemarketing, försäljningsprovisioner, kundförluster och övriga
koslnader avseende försäljning. Personalkoslnader avseende försäljning, produkt och marknad ingår i

försäljningskostnader. Försäljningskostnader inkluderar avskrivningar av anläggningstillgångar tillhörande
försäljning.

23

þt



NorCell Sweden Holding 2 AB (publ)

Org nr:556859-4187

Administralionskostnader
Administrationskostnader avser kostnader för stödfunktioner såsom inköp, personal och andra gemensamma
stödfunktioner samt kostnader för hyrda lokaler. Administrationskostnader inkluderar avskrivningar av
anläggningstillgångar tillhörande administration.

Övriga rörelselntäkter
Övriga rörelseintäkter avser valutakursvinster och återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar

Övrlga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader avser koslnader för valutakursförluster, förluster vid avyttr¡ng av immateriella och
materiella anläggningstillgångar samt transaktionskostnader i samband med föruärv.

Leasing

Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavlal redovisas i årels resultat linjärt över leasingperioden. Förmåner
erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i årets resultat som en minskning av leasingavgifterna
linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs ide perioder de uppkommer.

Finanslella leasingavtal
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den ulestående skulden. Räntekostnaden
fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med elt belopp som motsvarar en fast
ränlesats för den under respeklive period redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de
uppkommer.

Flnansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och fordringa¡ utdelningsintäkter,
valutakursditferenser, räntekostnader på lån, orealiserade och realiserade vinster och förluster på
derivalinstrument som används inom den finansiella verksamheten.

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden.
Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den
förvänlade ränlebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkler
inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader
mellan det ursprungliga värdet av fordran och det belopp som erhålls vid förfall. Räntekostnader inkluderar
periodiserade belopp av emissionskostnader och liknande direkta transaktions-kostnader för att uppta lån.

Finansiella lnstrumsnt
Finansiella instrument som redovisas i balansr¿ikningen inkluderar på tillgångsidan likvida medel, kundfordringa¡
lånefordringar och derivat. På skuldsidan ålerfinns leverantörsskulder, låneskulder samt derivat.

Finansiella instrumenl som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde molsvarande instrumentets
verkliga vårde med till¿igg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom de som tillhör kategorin
finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, vilka redovisas till verkligt värde
exklusive transaktionskostnader. Redovisning sker därefter beroende av hur de har klassifieera,ts enllgl nedan.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligl instrumentets
avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten
att betala, även om faktura ännu inle skickats. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats.
Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu
inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp nrir faktura mottagits.

En finansiell tillgång las bort från balansräkningen när rältigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget
förlorar kontrollen över dem. Delsamma gäller för del av en finansiell lillgång. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sält utsläcks. Detsamma gäller för del av en
finansiell skuld.
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En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast
när det îöreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det fcireligger avsikt att reglera posterna med ett
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och av¡tring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder
sig att förvärva eller avyttra tillgången.

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer på att en finansiell tillgång eller
grupp av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning.

I värderingssyfte indelas finansiella instrument i kategorier i enlighet med IAS 39. Vilken kategori en tillgång eller
skuld tillhör beror på syftel av innehavet och bestäms vid försla redovisningstillfället.

Kategorierna är följande:
Finansiella tillgángar värderade till verkligt värde via resultatet
Denna kategori består av lvå undergrupper: finansiella lillgångar som innehas för handel och andra finansiella
tillgångar som företaget inilialt valt att placera i denna kategori (enligt den s.k. Fair Value Option). Finansiella
instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändrÍngar redovisade via resultatel. I

den första undergruppen ingår derivat med positivt verkligt värde.

Lânefordringar och kundÍordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella lillgångar som inte utgör derivat med fasla betalningar eller med
betalningar som går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. Fordringarna uppkommer dâ
företag tillhandahåller pengar, varor och tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att idka handel i

fordringsrätlerna. Kalegorin innefattar även förvärvade fordringar. Tillgångar i denna kategori värderas till
upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid
anskaffningstidpunkten. Kundfordran redovisas till det belopp som beräknas inflyla, dvs efter avdrag för osäkra
fordringar.

Finansiella skulder värderade tiil verkligt värde via resultatet
Denna kategori består av tvâ undergrupper, finansiella skulder som innehas för handel och andra finansiella
skulder som företaget valt alt placera i denna kategori (den s.k. Fair Value Option), se beskrivning ovan under
"Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet". I den första kategorin ingår koncernens derivat
med negat¡vt verkligt vårde. Förändríngar i verkligt värde redovisas i årels resultat.

Andra linansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades när skulden togs upp. Det innebär att över-
och undervärden liksom direkta emissionskostnader periodiseras över skuldens löptid.

Llkvlda medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande
institut.

Derivat
Derivatinstrument utgörs av terminskontrakt och swapar som utnyttjas för att täcka risker för
valutakursförändringar och för exponering av ränterisker. Der¡vat är också avtalsvillkor som är inbäddade i andra
avtal. lnbäddade derivat ska sätredovisas om det inte är nära relaterade till värdkonlrakten.

Derivatinstrument redovisas initialt till verkligi vårde innebärande att transaktionskostnader belastar periodens

resultat. Efter den initiala redovisningen redovisas der¡vatinstrumenl på sätt som beskrivs nedan.
Säkringsredovisning tillämpas inte. Värdeökningar respektive värdeminskningar på der¡vatel redovisas som
intäkter respektive kostnader inom rörelseresultatet eller inom finansnettot baserat på syftet med användningen
av derivatinstrumentet och huruvida användningen relateras till en rörelsepost eller en finansiell posl. Vid
användning av ränteswap, redovisas ränlekupongen som räntekoslnad och övrig värdeförändring av ränleswapen 

^redovisas som finansiell intäkt eller finansiell kostnad. 
Yf
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Fordringar och skulder i utländsk valuta
För säkring av tillgång eller skuld mot valulakursrisk används valutaterminer. Både den säkrade posten och
säkringsinstrumentet värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över årets resullat avseende
valutakursdifferenser. Värdeförändringar av derivat avseende rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas i

rörelseresullatet medan värdeförändringar av derivat avseende finansiella fordringar och skulder redovisas i
finansnettot.

Nedskrtvnlng av finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfålle ulvärderar företaget om det finns objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av
tillgångar är i behov av nedskrivning. Objekt¡va bevis utgörs av observerbara förhållanden som inträffat och som
har en negativ inverkan pâ möjligheten att återv¡nna anskaffningsvärdet.

Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorierna lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till
upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva
ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid dlskonteras inte. En
nedskrivning redovisas som kostnad i årets resultat. Kundfordringar klassificeras som osäkra baserat på en
kollektiv bedömning utifrån ålder och eventuella indrivningsförsök via inkasso.

Återtöring av nedskrivningar
Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde âterförs om en
senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efler det att
nedskrivningen gjordes.

lmmateriella tlllgångar
En immateriell tillgång redovisas endast när tillgången är identifierbar, konlroll innehas över lillgången och att den
förväntas ge framtida ekonomiska fördelar.

Goodwill
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar'. Goodwill fördelas till
kassagenererande enheter och testas årligen för nedskrivningsbehov.

Anskaffni ngskostnader för abon nemang
Som cn immatorioll tillgång rcdovisas anskaffningsltoslnadcr för abonnomang, vilkot utgörs av provisionor till
säljare samt återförsäljarsubvenlioner avseende boxar, som uppstår i samband med att en kund ingår ett
tidsbundet avtal. Förutsättn¡ngen är att provisionen eller subventionen kan knytas till ett individuellt kundavlal.

Ovrig a I mmate rielta titlgángar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas lill anskaffningsvärde m¡nus ackumulerade
avskrivningar (se neclan) ooh nedskrivningar.

Tlllku rr nar nle ulgiller
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då
de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utg¡fter
kostnadsförs när de uppkommer.

Avskrivn i ngsp ri n ci p e r
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder. Goodwill
prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att lillgången ifråga har
minskat i värde. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för
användning. De beräknade nyttjandeperioderna år:

Kundrelationer
Övrigt
- Aktiveradeutvecklíngskostnader
- Licenser
- Anskaffningskostnaderförabonnemang
- Övriga immaleriella tillgångar

8-18 år

3-5 år
3år

1-2 àr
2O àr kø

26



Nor0ell Sweden Holding 2 AB (publ)

Org nr:556859-4187

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivn¡ngar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspr¡set saml utgifter direkt
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med
anskaffningen. Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar
en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning ingår i anskaffningsvärdet.
Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.

Materíella anläggningstillgångar som består av delar med olika nytljandeperioder behandlas som sepaÍata
komponenter av maleriella anläggningstillgångar.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningslillgång tas bort ur balansråkningen vid utrangering eller av-
yttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.
Vinst eller förlust som uppkommer vid avytfing eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust
redovisas som övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs lill anskaffningsvärdet endast om det âr sannofikt att de framtida ekonomiska fördelar
som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beråknas på
ett tillförlitligt sätt. Alla andra lillkommande utgifter redovisas som kostnad iden period de uppkommer. Avgörande
för bedömningen når en lillkommande ulgift läggs t¡ll anskaffningsvärdet är om utgiften avser ulbyten av
identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent
tillskapats läggs utgiften lill anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter,
eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs
löpande.

Avskrivningsprtneiper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Komponentavskrivning tillåmpas vilket
innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen.

Beräknade nyttjandeperíoder:

Maskiner, ¡nventar¡er 5 år
Datorer 3 år
Produktionsanläggningar
- Basnät 10 år
- Utruslning i huvudcentraler 5 år
- Fastighetsnät 5 år
- PlayOut (sändningscentraler för TV) 3-5 àr
- Telefoniutrustning 5 àr
Kundutrustning
- Modem 3 år
- Boxar 3-5 år

AkÌiverade ombyggnadskostnader på hyrda lokaler skrivs av över hyreskontraktets löpt¡d inkl tillägg för nyttjande
av förlängningsoption. Bedömning av en tillgångs restvärde, avskrivningsmetod och nyttjandeperiod görs årligen.

Varulager
Varulagret bestär främst av utrustning för uppgradering av koncernens kabelnät.

Varulager värderas till det lägsta av anskatfningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskallade kostnader för
färdigstâllande och för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning av först in-, först uþmetoden (FIFU) och inkluderar

:l?:t;:t "or 
uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande ,lats och 

!t/
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Nedskrivningar
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att avgöra om det finns indikation på

nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende nedskrivningar av andra tillgångar än finansiella tillgångar vilka
redovisas enligt IAS 39, varulager, förvaltningstillgångar som används för finansiering av ersättningar till anställda
och uppskjutna skaltefordringar. För undantagna lillgångar enligt ovan bedöms det redovisade vårdet enligt
respektive standard.

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrívning redovisas som kostnad i årets resullat. Då nedskrivningsbehov
identifierats för en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand lill
goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga l¡llgångar som ingår i enheten (gruppen av
enheter).

Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskoslnader och nytljandevärde. Vid beräkning
av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den
risk som är förknippad med den specifika tillgången.

Åte rf ö ri n g av n e d skriv ni n g a r
En nedskrivning av tillgångar som ingâr i IAS 36 tillämpningsområde reverseras om det både finns indikation på
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en föråindring i de antaganden som låg till grund
för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i

den utsträckning som tillgångens redovisade värde efler återföring inte överstiger det redovisade värde som
skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. Nedskrivningar
av lånefordringar och kundfordringar som redovisas lill upplupet anskatfningsvärde återförs om de tidigare skälen
till nedskrivningar inte längre föreligger och att full betalning från kunden förväntas erhållas.

Rssu¡tat per aktie
Beräkningen av resullal per aktie baseras på årets resultal i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på

det vägda genomsnittliga antalet aktier ulestående under året. lnga utspädande potentiella stamaklier föreligger.

Ersättnlngar till anställda

Avg iltsb e stämda p en s¡ o rcpl ane r
I avgiflsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultal belastas för kostnader ¡ takt med att förmånerna
intjänas.

Fö rm án sb e stä md a pe nsí o nspl an e r
Pensionskostnaden oclr pensionsfötpliktelsen för fönlånsbestânrda pensiorrsplaner beräknas i korrcernen enligt
den så kallade "Projected Unit Credit Method", individuellt per plan. Metoden fördelar kostnaden för pensioner i

takt med att de anställda utför tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Företagets
åtagande beräknas årligen av oberoende aktuarier. Ätagandet utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida
utbetalningarna. Diskonteringsränlan som används motsvarar räntan för säkerställda bosladsobligationer med en
löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valutan. De viktigaste aktuariella
anlagandena anges i not 20. I balansräkningen redovisas nettol av beräknat nuvärde av förpliktelserna och
verkligt värde på förvaltningstillgångarna som en avsättning justerat för eventuella tillgångsbegränsningar. Den

särskilda löneskatten utgör en del av de aktuariella antagandena och redovisas därför som en del av
nettof örpliktelsen/{illgån gen.

De förmånsbestämda pensionsplanerna är både fonderade och ofonderade. I de fall planerna är fonderade har
lillgångar avskilts i främsl pensionsstittelser. Dessa förvaltningstillgångar kan bara användas för att bstala
ersättn¡ngar enligt pens¡onsavtalen.

Räntekostnaden/intäkten netto på den förmånsbeslämda förpliktelsen/tillgången redovisas ¡ ârets resultat under
finansnettot. Räntenettot är baserat på den ränta som uppkommer vid diskontering av nettoförpliktelsen, d v s
ränta på förpliktelsen, förvaltningstillgångar och ränta på effekt av eventuella tillgångsbegrËinsningar
komponenter redovisas i rörelseresultalet.

Orrrnv,.,(
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Omvärderingseffekter ulgörs av aktuariella vinster och förluster, skillnad mellan faktisk avkastning på

förvaltningst¡llgångar och den summa som inkluderas i räntenetlot och evenluella ändringar av effekter
tillgångsbegränsningar (exkl ränla som inkluderas i räntenettot). Omvärderingseffekterna redovisas i övrigt
totalresultat.

När beräkningen leder till en tillgång för koncernen begränsas det redovisade värdet på tillgángen till det lägsla av
överskottet i planen och tillgångsbegränsningen beräknad med hjälp av diskonteringsräntan.
Tillgångsbegränsningen utgörs av nuvärdet av de framtida ekonomiska fördelarna i form av minskade framlida
avgifter eller konlant återbetalning. Vid beräkning av nuvärdet av framtida återbetalningar eller inbetalningar
beaklas eventuella krav på minimifondering.

Âtaganden för ålderspension och familjepension för ljänstemän tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett
uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 6, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera
arbetsg¡vare. För räkenskapsåret 2013 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att
redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan.

Ersättníngar vi d uppsäg ning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är
bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjl¡ghet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan utan att avsluta
en anställning för den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmunlra frivillig
avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbludandet kommer att accepteras och antalet anställda
som kommer alt acceptera erbjudandet tillförlilligt kan uppskattas.

Ko rtf ri sti g a e rsäItn i n g ar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas ulan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade

tjänsterna erhålls.

En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig
eller informell förpliktelse alt göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och
förpliktelsen kan beräknas lillförlitligt.

Personalinformatlon
I årsredovisningslagen ställs krav på ytterligare information jämfört med IFRS, bland annat uppgift om
könsfördelning inom styrelse och ledning. Uppgift om könsfördelning avser situationen på balansdagen. Med
styrelsemedlemmar avses stämmovalda ledamöter i moderbolaget. Med ledande befattningshavare avses
koncernledningen, inklusive VD.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av
en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med det belopp som är den
bästa uppskattn¡ngen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av
när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förvänlade framlida
kassaflödet till en räntesats före skalt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och,

om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

Skatter
lnkomstskatter ulgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. lnkomstskatter redovisas i årets resultat utom då
underliggande lransaktion redovisas i övrigt totalresultal eller i eget kapilal varvid tillhörande skatteeffekt
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skaltesatser som
är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skalt hänförlig till

tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmeloden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan

redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte; för

temporär skillnad som uppkommit v¡d första redov¡sningen av goodwill, första redovisningen av tillgångar och
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skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare s¡g redovisat eller
skattepliktig resultat, vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte
förväntas bli ålerförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade
värden på tillgångar eller skulder förvåntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla lemporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas mot skattepliktiga överskott under de närmaste
åren. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnytt¡as.

Eventualfö rpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som hãrrör från inträffade händelser och vars
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte
redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att etl utflöde av resurser kommer att
krävas.

Kassaflödesanalys
Vid upprãttande av kassaflödesanalys tillämpas den indirekta meloden enligt /AS 7 Rapport över kassaflöden.
Förutom kassa- och bankflöden gäller att till likvida medel hänförs kortfrisliga placeringar med en löptid kortare än
tre månader från anskaffningstidpunkten, vilkas omvandlande till bankmedel kan ske till ett ¡ förväg känt belopp.

Moderbolagels redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation Redovisning för juridiska personer, RFR 2. Aven av Rådet för finansiell
rapportering utgivna uttalanden för noterade företag tillämpas. BFR 2 innebär att moderbolaget iårsredovisiringen
för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU antagna IFFìS och uttalanden så långt detta är möjligt
inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovlsnlngsprlnclper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna
redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samlliga perioder som presenteras i

nroderbolagets f inansiella rapporter.

Klassllicering och uppställningsformer
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan
rapporten över totalresultat, rapporten över förändringâr i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på /AS /
Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. Skillnaden mot IAS I Utformning
av linansiella rapporter som lillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst redovisning
av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar och eget kapital saml förekomsten av avsällningar
som egen rubrik i balansräkningen.

Dotterföretag
Andelar i dolterföretag redovisas í moderbolaget enligt anskaffningsvärdemeloden. Detta innebär att
transakt¡onsutgifler inkluderas i det redovisade värdet. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter
hänförliga till dolterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.

Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att köpeskillingen kommer all utgå. Eventuella
föråndringar av avsättningen/fordran läggs på/reducerar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen redovisas
villkorade köpeskillingar lill verkligt värde med värdeförändringar över resultatel.

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Företaget tillämpar huvudrégeln i RFR 2 och redovisar erhållna koncernbidrag från dotterföretag i

resultaträkningen enligt samma principer som för erhållna utdelningar. Erhållna koncernbidrag från moderförelag
redovisas mot egel kapital. Uimnade koncernbidrag till dotterföretag jämställs med låmnade aktieägartillskott och

*(
redovisas som investering i aktier ¡dotterföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras.
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Nyckeltalsdelinitioner

Nettoskuld
Räntebärande skulder minus kassa och bank.

Soliditet
Eget kapital dividerat med balansomslulningen.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Not 2 lntäkternas fördelning

Verksamheten är integrerad och omfattar ett rörelsesegment. Tv, Bredband och Fast Telefoni levereras till kunder
iSverige.

Koncernen

I ntäkte r pe r väsentligt i ntäk tsslag
T9EK
Nettoomsättn¡ng
Faslighetsägare . .. ..
Tv.. ..
Bredband
Telefoni
Öwigl.

1 jan - 31 dec
2013

1 ¡an - 31 dec
2012

855 632
1 653 239
I 295 606

415 028
22A 397

856 164
1 720 854
1 277 016

505 693
202 293

Totalt 4 447 902 4 562 020

Not 3 Förvärv av rörelse

Koncernen

Rörelseförvärv 2013

Phonera Företag AB
Den 20 december 2013 offentliggjordes atl Com Hem Holding AB förvärvar Phonera Företag AB inklusive dess
dotterbolag (affärsområde "Phonera Telefoni") av Phonera AB (publ). ,Arsomsättningen 2012 för den förvärvade
verksamheten uppgår lill cirka 260 MSEK och antalet kunder uppgår till cirka 58 000. Planerat tillträde är den 31

mars 2014.

Ornsat, Ornsköldsviks Satettit- och kabel- TV AB
I december 2012 lecknades ett avlal melhn Övik Energi AB och Com Hem AB om förvärv av Örnsat,

Örnsköldsviks Satellit- och kabel- TV AB även kallat Örnsat, som var en lokal leverantör av bredbands- och tv-
tjänster iÖrnsköldsvik och hade cirka 6 OO0 anslutna hushåll. Den 1 mars 2013 genomfördes förvärvet av
samtl¡ga 3 000 aktier och Örnsat ingår sedan dess i koncernen. Förvärvet har redovisals genom tillämpning av
förvärvsmetoden och i tabellen nedan framgår information om förvärvade verkliga värden. Förvärvet finansierades , -
enbart med eget kapital. U/

/.r'
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TSEK
lm m ateriella anläggningstillgångar, kundrelationer .

Andra långfristiga vårdepappersinnehav.
Owiga omsättningstillgångar. . . . . .

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Uppskjutna skatteskulder, kundrelationer..........
Korfristiga skulder
ldeniifierbara tlllgångar, nelto . .
Goodwill
Erlagd konta nt köpeskilling

ISEK
Valutakursvinster på fordringarlskulder av rörelsekaraktär
Aterwnna kundfordringar . .

Öwigt..
Totalt. .

Not 5 Övriga rörelsekostnader

Koncernen

TSEK
Förlust vid avytlri ng av anläggnin gsti llgângar.
Valutakursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Förvärwrelaterade kostnader .. . .. .

Öwiga rörelsekostnader.
Totalt

Redovisade
värden I

koncernen
12266

I
I 594

-73
-2 699
-5 393
12703

12705

Det förvärvade bolaget har bidragit med 4 708 TSEK i nettoomsättning och -243 TSEK i rörelseresultal exklusive
avskrivningar f rân förvärvstidpunkten.

Om förvårvet skett perl januari 2013 uppskattar företagsledn¡ngen att bidraget till koncernens nettoomsättning
skulle ha uppgått lill 7 271 TSEK samt bidragit till rörelseresultat exklusive avskrivningar med 318 TSEK, för
2013.

Den 26 juni 20'13 förvärvade moderbolaget Com Hem AB samtliga kundavtal från Örnsal och i december 2013
fusionerades Örnsat med systerföretaget Com Hem Acquisition AB.

Rörelseförvärv 2012
Under räkenskapsårel 201 2 skedde inga rörelseförvärv.

Not 4 Övriga rörelseintäkter

Koncernen
I jan - 31 dec

2013
1 jan - 31 dec

2012
I 168
5 874

11 276

a 475
6 002
3 150

25 318 17 627

I jan - 3l dec
2013

'l jan - 31 dec
2012

-15 200
-5 820
-4 633
-2238

-1 I 940
-9124

-61'l

-27 891 -2f¡ 675
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Not 6 Anställda och personalkostnader

Koncernen

TSEK
Löner och ersättningar......
Sociala kostnader.
Pens ionskostnader.
Aktivering eget arbete
Öwiga pers onalkostnader. . .

Totalt personalkostnader. . .

l jan-31 dec
2013

I lan - 31 dec
20i2

436 831

145722
61 865
-88922
27 033

385 065
124 617
41 582

-70 649
22779

582 529 503 394

Antalet anställda vid årets utgång uppgick till 967 (960). Medelantalet heltidsanställda var 817 (791) varav kvinnor
272 (260). Andelen kvinnor vid årets slut var i moderbolagets slyrelse O% (0%) och i koncernledningen 7"/o (12/").

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader till verkställande direktören och övrlga ledande
belattnlngshavare

Koncernen 1 jan - 31 dec 201 3 't ian-31 dec2012
Löner och

ersältningar
Sociala

kostnader
Löner och Sociala

ersältningar kostnader
7 456 4345
2 855 897

- 1612

TSEK
Verkställande direktören .

- varav tantiêm
- varav pensionskostnader

Owiga leda nde befattn¡ngshavare.
- varav tantiem
- varav pensionskostnader .

7 879
3 294

28 908
4 792

4 488
1 035
1 620

15 442
1 506
7 363

26 160
4 025

15003
1 265
5 459

Totalt. . .... . 367A7 19 930 33 616 19 348

Koncernens övriga ledande befattningshavare utgörs av 15 (16) personer där nio (lío) personer är anställda i

dolterbolaget Gom Hem AB och fyra (fem) personer är anställda i dotterbolaget |TUX Communication AB.
Verkställande direktören har sin anställning i dotterbolaget Nor0ell Sweden Holding 3 AB (publ) och
finansdirektören har sin anställning i dotterbolaget Com Hem Holding AB. Av Koncernens övriga ledande
befattningshavare ingår tolv personer i koncernens ledningsgrupp. Se Bolagsstyrningsrapport rubrikverkställande
direl<tör och ledning.

PrÍnciper för ersättn¡ngar till verkställande dire4tören och övriga ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören utgörs av fast lön, pension och övriga förmåner samt i vissa fall en rörlig
ersättning. Den rörliga ersätlningen baseras på koncernens ekonomiska resultat.

Verkställande direktörens pensionsålder uppgår till 62 år. Bolaget ska fram l¡ll avtalad pensíonsålder månatligen
avsälta ett belopp motsvarande 35Y" av den fasta lönen i pension. Bolaget och verkställande direktören har tolv
månaders ömsesidig uppsägningstid. I november månad 2013 meddelades att bolagets VD Tomas Franzén
kommer att avsluta sitt uppdrag, vilket skedde i början av mars 2014.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare utgörs av fast lön, pension och övriga förmåner samt i vissa fall en
rörlig ersältning. Den rörliga ersätlningen baseras på hur vissa kvantitativa och kvalitativa mål uppnås och kan
uppgåtill högst 100% av den fasta lönen förverkstäflande direktören samt mellan 25!ooch 50% avden fasta
lönen för övriga ledande befattningshavare. Pensionskostnaden för övriga ledande befatlningshavare uppgår till
mellan 15% och 35% av den fasla lönen. Övriga ledande befattningshavare har tre till tolv månaders
uppsägningstid från bolagets sida och tre till sex månaders uppsägningstid från individens sida.

lnget styrelsearvode har utgått till styrelsens ledamöter för 20'13 utöver ell mindre inläsningsarvode om '150 (168)
TSEK till arbetstagarrepresenlanterna. Arvodet har utbetalals från dotterbolaget Noroell Sweden Holding 3 AB
(publ). lnget styrelsearvode har utgått från moderbolaget.
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Koncernens uleslående pensionsförpliktelser till slyrelse och verkställande direktören uppgår till 0 (0) TSEK.

Under tiden då koncernbolaget Com Hem AB tillhörde TeliaSonera AB hade dåvarande verkställande direktörer
pensionsavtal utöver |TP-planen, för den del av lönen som översteg 30 basbelopp, avseende ålderspension och

familjepension. Koncernens utestående förpliklelser till dessa uppgår t¡ll 2 178 (2 072) TSEK vid utgången av
räkenskapsåret.

Not 7 Arvode och kostnadsersättn¡ng till revisorer

Koncernen
1 ¡an - 31 dec

20r3
1 ian - 31 dec

2012TSEK
KPlt/ßAB
Revisionsuppdrag ..
Revis ionsverksam het utörær revisionsuppdraget
Skatterådgiwting .. ..
Andra uppdraS . .. ..
Totalt.

TSEK
Personalkostnader. .

Arækrirrningar
Programbolagskostnader, kostnader lör kanalisation m fl
kostnader för produktion
Förs åiljn ings- och m arknadsför¡ ngs kostnader . . . .

l-örvånærelaterade koslnader.. .. . .
Öwi g a rörels ekostn ader
Totalt..

I övriga rörelsekostnader ingår bla konsultarvoden och lT kostnader

Nol9 Flnansnetto

Koncernen

TSEK
Fnanslella lntäkter
Ränteintäkter
- bankmedel .

- lânefordringar och kundfordringar . . . . .

- I ânefo rd ri ngar lrân k once rnfö retag
- fö rvaltn ¡ ngsti I ¡g ângar .

Valutakursvi nster, netto
Förändringar i verkligt vårde
- finansiella skulder som värderas tiil verklìgtvärde
via resultatet (derivat) . . . .

Öwiga finans iella intäkter .

Totalt f¡nansiella intäkter ,

2 500
89
30

'183

2 900
367

25
459

2802 3 751

lnget revis¡onsarvode utgår till moderbolaget, arvodel belalas av andra bolag inom koncernen.

Not I Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Koncernen
1 lan - 31 dec

2013
1 jan - 31 dec

2012
-582 529

-1 351 666

-'t 245 646
-267 676

-4 633
-338 594

-503 395
-1 412551

-1 274 197
-288 049

-611

-385 210
-3790744 -3 814 013

1 jan - 31 dec
2013

1 ¡an - 3'l dee
2012

2767
2 036

254
4 050

4 266
1 893

66
5 847

194 802

140 337
32

206 906149 444
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TSËK
Fnanslella kostnader
Ränlekostnader
- finansiella skulder värderade tilI upplupet anskaffningsvärde.
- räntekupong pá derivat.
- fö rm ânsb estämda pensîonsfö rpli ktelser . . . . . .
- tinansiella skulder tÍll koncernföretag vârderade tíll
u pp I u pet a nsk aÍfn i ngsvârde
Valutaku rsförl uster, netto

Förändringar i verkligt värde
- linansiella skulder som värderas fill verkligtvärde
via resultatet (derivat) . .

Öwiga finansiella kostnader. . . . .

Totalt f¡nanslella kostnader . . . . .

TSEK
Finansiella intäkter
Rånteintåkter
- bankmedel
- lânefordrìngar frán koncernlöretag .

Valutaku rsvi nster, netto
Totalt f lnanslella lntäkter

TSEK
Flnanslella kostnader
Räntekostnader
- finansÍella skulder värderade till upplupet anskaffnìngsvärde.
- finansiella skulder till koncernföretag värderade till
upplupet anskaffningsvärde*. . . . . .
Valutakursförluster, netto . .

Owiga finansiella kostnader. . . ..
Totalt finansiella kostnader. . . . .

1 jan - 31 dec
2013

1 jan - 31 dec
2012

-'t 010 887
-1 00 399

-9 093

-597 1 07
-253 832

-15 383

-1 045 406
-88 398

-8 241

-639 321

-1 58 883
-14 052

-1 986 701 -1 954 301

Totalt finansnetto -1 837 257 -1747 395

I posten övriga finansiella kostnader ovan ingår främst finansiella transaktionskostnader

* Posten finansiella skulder lill koncernföretag värderade till upplupet anskaffningsvärde ovan inkluderar för
räkenskapsåret 2012 periodiserade transaktionsutgifter i samband med refinansiering uppgående lill 81 488
TSEK.

Moderbolaget

1 ¡an - 31 dec
2013

1 ¡an -31 dec
2012

1

887 695
I

908 998
1 301

887 696 910 307

1 jan - 31 dec
2013

I jan - 31 dec
2012

-273 638

-597 107
-77 268

-655

-272 463

-639 321

-131

-948 668 -911 915

Totalt finansnetto . . -60972 .1 608

* Posten finansiella skulder till koncernföretag värderade till upplupet anskaffningsvärde ovan inkluderar för
räkenskapsåret 2012 periodiserade transaktionsutgifter isamband med refinansiering uppgående till ca 81 488, -rsEK. yt
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Not 10 Skatter

Koncernen

TSEK
Akluell skatt
Periodens skatt

Uppskluten skatt
Uppskjuten skatl i akliverat underskottsavdrag . .

Uppskjuten skatl avseende lemporära skillnader

Tota¡t redovisad skatteintäkt i koncernen . .

Moderbolaget

TSEK
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt. . .
Totalt redovisad skatte¡ntäkt i moderbolaget. .

Avstämnlng effektlv skatt

Koncernen

TSEK
Resultat före skatt . .
Skatt enligt gällande skattesals för moderbolaget . .
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt . . .

Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare àr. . . . . . . . . .

Uppskjuten skatt lill följd av ändrad skattesats . . . . .

Redovisad effektiv skatt. .

Moderbolaget

TSEK
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget
Uppskjuten skatt till följd av ändrad skattesats . .

Redovlsad eflektiv skatt. .

22,0% 26,3To

-81 665
-290 -1 404

151 002
14'8Vo 174780 41,1o/o 410 899

f jan - 31 dec
2013

1 lan '31 dec
2012

63 475
63 475

9',|'24
't02 181

21 496
389 403

111 305 410 899

410 899174780

I lan - 31 dec
2013

I jan - 31 dec
2012

13 540
667

13 540 667

T"

1 lan - 31 dec
2013

1 Jan - 31 dec
2012o/o

-1 180 099
259 622

4
-2 891

-999 388
262 839

3
-1 541

o/o

I jan - 31 dec
2013

1 ian - 31 dec
2012o/o

22,0%

-6't 547

13 540 26,3%

-3 030

797
-130

22,Oh 13 540 22,0/o 667

Den svenska bolagsskatten sänktes trân 26,3o/" lill 22% från och med den 1 januari 2013, vilket medfört
omräkningseffekter på koncernens uppskjutna skatter 201 2. Uppskjuten skatteintäkt har endast redovisats för en
mindre del av de skattemässiga underskott som uppstått under 20'13, vilket baseras på bedömningen av hur
redovisade underskottsavdrag kommer att utnyltjas mot skattepliktiga överskott under de närmasle âren. 0 ./,t

xq.'
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Skatt hänförllg tlll övr¡gt lotahesultat

Koncernen

TSEK
Aktuariella vinster och förlusler, före skatt. . . . . .

Skatt hänförlig till aktuariella vinster och förluster
Övrlgt totalresultat, netto efter skatt.

Uppsklutna skattefordrlngar och skulder

Redovisade uppsklutna skattelordringar och skatteskulder
Uppskjutna skattefordringar (+) skatteskulder (-) hänför sig tillföljande:

Koncernen 31 dec 2013

1 ian - 31 dec I lan - 31 dec
2013 2012

59 548
-13 100

-24 464
5 382

-19 08246 448

31 dec 2012

TSEK
lmmateriella
anläggningstillgångar. . . .

Materiella
anläggningstillgångar. . . .

Kundfordringar..... ... . .

AvsËittningar.

Finansiella skulder
Derival .

Korlfristiga skulder
Underskottsavdrag . . .. . .

Skattef ordrln gar/-skulder

Kvittning
Skattef ordringar/-skulder,
netto. .

TSEK
Underskottsavdrag..... ..
Skattelordrlngar/-sku ¡der,
nelto. .

Uppsk¡uten UppskJuten
skattefordran skatteskuld

Uppskluten
Netto skattelordran

Uppskluten
skatteskuld Netto

3 518
941

2't o34
17 851
26 2't6

290
326 358

2762
'1422

31 657
39 329
56 987

288
317 234

-29 402
1 422

31 657

28 665
56 987

288
317 234

-1 053 412

-11 267

-2 339

-1 053 412

-7 749
941

21 034
15 512
26 216

290
326 358

-1 173 094

-32164

-10 664

-1 't73 094

396 208

-396 208

-l 067018
396 208

.670 810 449 679
-449 679

-1215922
449 679

-766243

-670 810 .670 810 -766243 -766243

Koncernen har gjoÍ bedömningen att redovisade underskottsavdrag kommer att utnyttjas mot skattemäss¡ga
vinster under de närmaste âren.

Moderbolaget 31 dec 2013 3'l dec 2012
Uppskjuten Uppskluten

skattefordran skatteskuld
Uppskjuten Upps¡quten

Netto skaltefordran skatteskuld Netto
667 667 667 667

667 667 667 667

Bolaget har gjort bedömningen att redovisade underskottsavdrag kommer att utnyttjas mot skattepliktiga överskott
under de närmaste åren.

y,/
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Förändring i uppskjuten skatt itemporära skfllnader och underskottsavdrag

Koncernen

TSEK
lmmateriella anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar. . .

Kundfordringar......
Avsättningar
Finansiella skulder
Derivat.
Kortfristiga skulder
Underskoltsavdrag . . . .

Totall .

TSEK
lmmateriella anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar. . .

Kundfordringar......
Avsättningar
Finansíella skulder
Derivat.
Kortfristiga skulder
Periodiseringsfond . . .

Underskottsavdrag . . . .

Totalt.

-1182524 410 899 5 382

I lan
2012

Redovlsat i Redovisat i

resultat- övrigt total-
räkn¡ngen resu¡tal övrigt 31 dec 2012

-1 543 896
-63 579

3 13'l

29 277
70262
26 339

204
295738

375 478
39 587
-1 709
-3 002

-51 683

30 648
84

21 496

5 382

-4 676
-5 410

10 086

-1 173 094
-29 402

1 422
31 657
28 665

56 987
288

3',17 234
-766243

l lan
2013

Redovisat i Redovlsat I

resultat- övrlgt total-
räknlnqen resultat övrlst 31 dec 2013

-1 '173 094
-29 402

1 422
31 657
28 665
56 987

288

317 234

126 127

27 087
-481

2 477
-22333
-30771

2

73

I 124

-'13 100

-6 445
-5 434

I 180

-1 053 412
-7 749

941

21 034
15 512
26216

290

326 358

73

-766243 111 305 -13't00 -2772 .670 810

El redovlsade uppskjutna skattetordrlngar

Koncernen

TSEK
Avdragsgilla temporära skillnader .

Skattemässigt underskott.
Totalt..

Moderbolaget

TSEK
Avdragsgilla temporära skillnader.

Skattemässigt underskott
Totalt..

31 2013 31 dec2012

134 151 52 486

t34 151 52 486

31 dec 2013 31 dec 2012

-n 

A

W-,/
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Not 1 1 lmmateriella anläggn¡ngst¡llgångar

Koncernen Externt förvärvade

TSEK

Vid årets början .

lnræsteringart',.,,........
Avyttrin gar och ulrangeringar
Vld årets slut 2012

Vid årets början .

lnvesteringar** . .. .. .

Avyttringar och utrangeringar. . . .

Vld årets slut 2013

TSEK

VÌd årets början .

Arets ar¡skrivningar. . .

Avyttringar och ulrangeringar. . . .,
Vld årets slut 2012

Vid årets början .

lvets auskrir,ningar. . .

Avyttringar och utrangeringar. . . .

Vid årets slut 2013

Kund-
Goodwlll relalioner*

Varu-
märke övrlot*** Tota¡t

Ackum ulerade anskalf ningsvärden
10742 121 5 296 000 691 000 1023207

267 306
-21 380

17 752 328
267 306
-21 380

Ackumulerade anskaff ningsvärden

10742',21 5296000 691 000 1 269133 1799A254

10742 121 5 296 000 691 000 1 269 133
412394
-91 776

17 998 254
4'12 394
-91 776

10742121 5 296 000 691 000 1 589751 ',8318872

Kund-
Goodwill relationer*

Varu-
märke övrlot Totalt

Ackumulerade a\r- och nedskrivn¡ngar
-136 420
-545 681

-623 183
-1 92 696

'12 502

-759 603
-738 377

12 502
-682 101 -803377 -1 485478

Ackumulerade av- och nedskrivningar
-682 101
-545 682

-803 377
-21 I 058

84 684

-1 485 478
-763740

84 684
-1 227 783 -936 751 -2164534

Redovisat värde
vid årets slut 2012... . 10742121 4613899 691 000 465756 16512776

Redovlsat värde
vid årêts slut 2013. . 10742121 4068217 691 000 653000 16154338

' Återstående nyttjandeperiod för kundrelationer bedöms vara ca 6-16 år.

** I lnvesteringar ingår anläggningstillgångar finansierade genom finansiella leasingavtal om 17 026 (17 780)
TSEK, se not 26.

*** I kolumnen övrigt ovan ingår främst balanserade utvecklingskostnader om 436 859 (261 908) TSEK samt
investeringar i licenser, dataprogram och anskaffningskostnader för abonnemang om totalt 216 141 (203 848)
TSEK. Av de totala anskaffningsvärdena om 1 589 751 (1 269 133) TSEK är 1 534 690 (1 241 254) TSEK externt
förvärvade och 55 061 (27 879) TSEK ¡nternt utvecklade. I kolumnen övrigt ovan ingår även kundrelalioner till ett
värde uppgående till 12 266 TSEK som är hänförliga till förvärvet av Örnsat, Örnsköldsviks Satelliþ och kaþel- TV
AB, för mer informalion se not 3.

Samtliga immateriella tillgångar, förutom goodwill och varumärke med obestämbara nyttjandeperioder, skr¡vs av.

För information avseende av- och nedskrivningar se not 1. 
/t
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Avskrivningar

Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträknlngen:

TSEK
Produktionskostnader. . . .,
Försåljningskostnader. . . .

Adm i nistrations kostnade r.

Tota¡t.

1 jan - 31 dec
2013

I lan - 31 dec
2012

1 39 970
623 662

108

108219
630 128

30
763740 738377

N eds krivn Íng spröv n í ngar
Vid nedskrivningsprövningen ses koncernen som en kassagenererande enhel. lnfrastrukturen som är basen för
att kunna leverera tjänslerna (Tv, Bredband och Telefoni) till kund är gemensam för samtliga ljänster.
Kostnaderna för distribution samt för drift och service av tjänsterna är gemensamma, liksom organisationen som
tillhandahåller dessa tjänster.

Prövningen baseras pä beräkning av nyttjandevärdet. Nyckelanlaganden är försäljningstillväxt, EBITDA-
marginalens utveckling och diskonteringsräntan (Weighted Average Cost of Capital) och tillväxten för slutvärdet i

fritt kassallöde. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av framlida kassaflödcn. Dctta värdo bygger på
kassaflödesprognoser, där de fem första åren har baserals på en årlig budget samt en femårig affärsplan som
framarbetats av koncernens företagsledning.

Prognoserna för utveckling av försäljningstíllväxt/abonnemangsstocken baseras på uppskattningar av
marknadspenetration av de olika tjänsterna samt estimerade marknadsandelar över tiden. Detta baseras dels på

externa och dels på interna marknadsanalyser samt jämförelser med andra kabel-lv-operatörer. Uppskaltningar
om ARPU {average revenue per unit) baseras dels på Com Hems produktstrategier och dels på extern
inlormalion enligt ovan. Antalet prognosperioder år antagna till oändlighet, dãr de kassaflöden som ligger längre
fram än fem år har givits en årlig tillväxttakt om 21" en. De prognostiserade kassaflödena har
nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta på 11 ,29o/" ('l 1 ,38%) efter skatt vilket motsvarar 14,47% ('14,59%)

före skatl.

Slutsatsen från ovannämnda nedskrivningsprövning påvisade att återvínningsvårdet översteg det redovisade
värdet vid bokslutstidpunkten. Företagsledningen bedömer att en rimlig och möjlig ändring ide viktiga antaganden

som anges inte skulle ha sådan effekt att de var och en lör sig skulfe reducera återvinningsvärdet lill ett
som är lägre än redovisat värde.

,*OWq
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Not 12 Materiella anläggn¡ngstillgångar

Koncernen Maskiner,
Kund- inventarier och

utrustnlnd datorer
Produktions-

anläoonino Tota¡tTSEK
Ackum ulerade anskaff ningsvärden
Vd årets början .

lnvesteringar'
Avyttringar och utrangeringar. . . . . . . .

Vid årets slut 2012

Ackum ulerade anskaff n¡ngsvärden
Vid ârets början
lnvesteringar"
Avytlringar och utrangeringar. . .. . . .

Vld årets slut 2ol3

TSEK
Ackumulerade av- och nedskrivningar
\ld årets början.
¡Åvets ar¡s krivningar, .

Avyttringar och utrangeringar. . . .

Vld årets slut 2012

Ackumulerade av- och nedskrivnlngar
Vid årets bôrjan.
Arets ar¡s kriwringar. .

Aryttringar och utrangeringar. . . .

Vld årets slut 2o13

6 458 798 1 019 952 474538 7953288

6 078 377
407 641
-27 220

1 101 539
203 935
-285 522

472620
33775

-31 857

7 652 536
645 351

-344 599

6 458 798
280 625

-149 160

I 019952
334 499
-197 216

474 534
23 186
-59773

7 953 288
638 310
-406 149

6 590 263 1 157 235 437 951 I 185 449

Produktions-
anläggning

Maskiner,
Kund- inventarier och

utrustn¡ng datorer Tota¡t

-5 073 408
-407 978

19 715

-751 168
-217 971
283 271

-367 943
-48 225
31 553

-6 192 519
-674'174
334 539

-5461 671 -685868 -384615 -6532154

-5 461 671
-350 992

1 43 493

-685 868
-189 133
195 287

-384 615
-47 802
59 261

-6 532 154
-5A7 927
398 041

-5 669 170 -679 714 -373156 -6722040

Redovisat vårde
vid årets slut 2012. 997 127 334 084 89923 1 421 134

Redovisat värde
vid årets slut 2013. 92't 093 477 521 64795 1 463 409

* I lnvesteringar ingår anläggningstillgångar finansierade genom finansiella leasingavlal om 24 704 (20 572)
ïSEK, se not 26. y(
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Avskrivningar

Avskrivningar ingår i föliande rader I resultaträknlngen

Koncernen

TSEK
Prod uktions kos tnader.
Försäljningskosln
Adm inistralionskostnader. .

Totalt.

Not l3 Långfristiga och övriga fordringar

Koncernen

TSEK
Längf ristiga fordrlngar som är anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernförelâg . .

Tota¡t.

TSEK
Owiga fordringar som är omsättn¡ngstillgångar
Fordran PRI .. .

Fordringar hos koncernförelag
Övrigafordringar....
Totalt. .

I övriga fordringar ingår främst betald F-skatt.

Moderbolaget

TSEK
Långfristiga fordrlngar som är anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag . .

Totalt.

TSEK
Vid ârets början .

Tillkommande och reglerade fordringar, neüo ..
Valutakursdifferens er .

Tota¡t.

8164 1't5 7 457 112

I jan - 31 dec
20',3

1 lan - 31 dec
2012

540 ô86
4 693

425'48

625 949
4676

43 549
547 927 674 174

31 dec 2013 31 dec 2012

6 320 6 066

6 320 6 066

31 dec 2013 31 dec2O12

1 776
289 591

13 980

1 498
1 070

13 830
305 347 16 398

31 dec2013 31 dec2O12

8164115 7 457 112

31 dec2013 31 dec 2012
7 4571',12

620 484
86 519

6 966 815
584 481

-94 184
I 164 115 7 457 112

Not 14 Varulager

Koncernen

Varulagret består i huvudsak av utrustning för uppgradering av koncernens kabelnät. Nedskrivningar uppgående
till - (4 000) TSEK har skett under räkenskapsåret. /K,
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Not 15 Kundfordringar

Koncernen

TSEK
Fakturerade fordringar
Reservför osäkra kundfordringar. . .

Tota¡t. ..
Fakturerade fordringar är förfallna enligt följande:
Ej förfallet.
Förfallet 1-30 dgr
Förfallet 31-60 dgr . .
Förfallet 61-90 dgr . .
Förfallet 91-
Totalt.

Förändring av reserv för osäkra kundfordringar

TSEK
Awättning tör osäkra kundfordringar vid årets början .

N¡ra aresåttningar . . . .

Ulnyttjade avsättningar under perioden . . . . .

Aterföri n g ej ulnyttjade avsåttni n gar
Totalt

Se not 25 för beskrivning av koncernens kreditrisker

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna lntäkter

Koncernen

TSEK
Förutbetalda supportkoslnader . . .

Förutbetalda leasingaygifter.. . .. .

Upplupna samtalsintäkter. . .. .

Owiga förutbetalda koslnader och upplupna intäkter ..
Totalt.

Moderbolaget

TSEK
Öwiga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Totalt.

3'l dec 2O13 31 dec 2012

31 dec 2013 31 dec2O12
125 185

-4275
1 39 456

-6 468
120910 132 988

20 449
89 633
5 A44
2 404
6 855

15 417
107 151

7 219
2 836
6 833

125 185 139 456

31 dec 2013 31 dec 2012
-6 468
-2373
5 368
-802

-11 904
-2756
I 826

-1 634
-4275 .6 468

34 546
26 366
14 494
28230

24 592
34 982
19594
45772

103 636 124940

31 dec20f3 3"1 dec 2O12
15 638
15 638
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Not 17 Likvida medel

Koncernen

TSEK
Kassa och bank
Totalt .

31 dec2013 31 dec 2O12
1 121 669 660 898

1 121 669 660 898

Koncernen har en beviljad checkräkningskredit om 125 000 (125 000) TSEK, varav 0 (0) TSEK var utnyttjat per
3l december 2013. För upplysningar om övriga lillgängliga kreditramar, se not 25, Finansíella risker och
finanspolicies.

I kassa och bank ovan ingår banktillgodohavanden om 500 000 TSEK som endast får användas till förvärv och
investeringar i anläggningstillgångar. Dessa medel kommer främst att anvåndas till förvärvet av Phonera Företag
AB islutet av mars 2014.

Moderbolaget

TSEK
Kassa och bank.
Totalt .

3l dec2013 31 dec 2012
200 341

200 341

Not 18 Eget Kapital

Koncernen

Aktiekapital
Per 31 december 20'13 omfatlade det registrerade aktiekapitalet 600 000 aktier. Kvolvärdet per aktie uppgår till 1

SEK. Akt¡ekapitalet skall enligt bolagsordningen uppgå t¡ll lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

Övrigt tlllst<¡utet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursen som betalats i samband med emissioner

Balanserade vlnslmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinslmedel i moderbolaget och dess
dotterföretag.

Moderbolaget

Fr¡tt eget kapital

Overkursfond
När aktier emilteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska elt belopp
motsvarande det erhållna beloppet utöver kvotvärdet på aktierna, föras till överkursfonden.

B al a nserad e vi nstm ede I
Utgör lillsammans med balanserad vinst, årets resultat och överkursfond summa frilt eget kapital, det vill säga det
belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Utdelning
Styrelsen har föreslagit att någon utdelning för räkenskapsårel ej skall lämnas.

w
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Not 19 Räntebärande skulder

Koncernen

TSEK
Långfrlstiga skulder
Obligationslån......
Långfr¡stiga skulder till kreditinstitut . . . .

Långfristiga skulder till koncernlöretag .

Finansiella leasingskulder*...........
Totalt.....

TSEK
Kortlr¡stlga skulder
Kortfristiga s kulder till kreditinstitut.
Finans iella leasingskulder"
Tota¡t.

* Se not 26 för information.

Moderbolaget

TSEK
Långfrlsllga skulder
Obligationslån.....
Lângfristiga s kulder till koncernföretag .

Totalt.

TSEK
Kortfristlga skulder
Kortfristiga skulder till koncernföretag
Totalt

31 dec 2013 31 dec 2012

5 832 683
5 503 364
5 648 385

37 272

5 703 276
4 837 296
4 973 239

39 550
',7 021704 15 553 361

* Se not 26 för Ínformation.

Koncernen har två utestående obligationslån,3492306 TSEK som förfaller 2018 samt 287 OEg TEUR som
förfaller 2019.

Obligationerna är registrerade på börsen i Luxemburg och löper med ränta oñ 9,25o/o respektive iO,7S %.
skulder till kredilinstitut löper med ränta om ST|BOFi/EURIBOR plus marginal om 4 - 8t".

Skulder till koncernföretag är efterställda övrig finansiering och löper med ränta om 11V" - 12,4o/".

31 dec 2013 3l dec 2012

263 977
43 872

214 952
139 027

307 849 353 979

31 dec2013 31 dec2012

2 514 465
5 648 385

2421 512
4 973 239

I 162 850 7 3947s1

Bolagets obligationslån, 287 058 TEUR, förfaller 20'lg och är registrerade på börsen i Luxemburg samt löper med
ränta om 10,75/",

Skulder till koncernföretag år efterställda övrig finansiering och löper med ränta om l1% - 12,4 %.

31 dec2013 31 dec2O12

2 512
2 512

Bolagets skulder till koncernföretag är efterställda övrig finansiering.
Övriga villkor se not 25.

y(
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Särskilda lånevillkor, "covenants"

Lånefaciliteterna hos kreditinstitut är villkorade av att koncernen löpande uppfyller ett antal fastställda finansiella
nyckeltal, covenants, vilka utvärderas enligt nedan:

Konsoliderade neltoskulden i förhållande till konsoliderad EBITDA, utvärderas kvarlalsvis.
Konsoliderad EBITDA iförhållande till räntekoslnader, utvärderas kvartalsvis.

lnvesleringsnivåer, ulvärderas på helår.

Per 31 december 2013 var villkoren uppfyllda.

Utöver detta finns det förbehåll och begränsningar i låneavtalen för lånefacilitelerna hos kreditinstitut saml

obligationslânen rörande ytterligare skuldsätlningar, garantiåtaganden och pantsättninga¡ väsentlig ändring av
verksamheten samt förvärv och avyttringar.

Not 20 Avsättning till pensioner

Förmånsbestämda pensionsplaner

Koncernen

TSEK
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet av förvaltningstillgångar
Helt eller delvis fonderade förpliktelser
Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser . . .

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

Totalt helt eller delvls fonderade förpllktelser
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser

Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelser+, tillgång.).. ... . . . .

Nettobeloppet redev¡sas i tö ljande poster i balansräkni ngen :

Avsättningar för pensioner

Nettobeloppet I balansräkningen (förpllklelser +, tlllgång t. . . . . . . .

31 dec 2013 31 dec 2012

247 370
-140't92

289 154
-132 983

107 178
7 183

156 171

7 47',1

114 361 163 642

1 14 361 163 642

114 361 163642

Öve¡sikt förmånsbestämda planer

Com Hem har fyra separata pensionsplaner för koncernens anställda varav tre är förmånsbestämda planet:

ITP/PRI: Förmånsbestämd plan tryggad i Com Hem ABs tidigare moderbolag TeliaSoneras pensionsstiftelse

vilken ger ersältning baserad på slutlön (fonderad).

Ledningspensíon: Pensionsåtaganden till tidigare ledande befattningshavare enligt TeliaSoneras

ledningspensionsplan (ofonderad).

Villkorad förtidspension: Villkorad råitt till förtida avgång (ofonderad).

Ulöver ovan förmånsbestämda planer finns avgiftsbeslämd plan där premier belalas löpande. De

förmånsbestämda planerna är exponerade för aktuariella risker såsom livslängds-, valuta-, ränte- och

investeringsrisker.

ITP/PRI

För företag som tillämpar FPG/PRl-systemet är det företagets åtagande för ITP-planens ålderspension som

skuldförs i balansräkningen. PRI Pensionsgaranlis huvuduppgift är att beräkna värdet av pensionsâtaganden som

ska redovisas i balansräkningen, samt beräkna och administrera utbetalningen av pensioner. För att tillämpa

FPG/PBl-systemet krävs att företaget tecknar kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti.
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Ett alternativ till avsättning i resultat- och þalansråkning är att bilda en stiftelse för pensionsålaganden. Com Hem
ABs stiftelseförmögenhet är placerad i TeliaSonera ABs pensionsstiftelse som bildades 1998. Com Hem ABs
totala inbetalning till stiftelsen uppgår till 73 558 (73 558) TSEK per 31 december 2013.

Ledningspenslon
Under tiden då verksamheten tillhörde TeliaSonera AB hade dåvarande verkställande direktörer i Com Hem AB
pensionsavtal utöver ITP-planen, för den del av lönen som översteg 30 basbelopp, avseende ålderspension och

familjepension. Reservering för åtaganden utöver ITP-planen redovisas som ej avdragsgilla kostnader.

Villkorad förtidspension
Det finns anställda som enligt övergångsreglerna har r¿itt alt gå í pension före 65 års ålder. Detta gäller dem som
hade rätten den 31 december 1991 enligt det gamla stalliga kollektivavtalet PA g1 och som har kvar samma
anstållning, som då övergångsregeln inträdde. Reservering för denna kostnad har gjorts hos TeliaSonera AB.
TeliaSonera AB fakturerade Com Hem AB kvartalsvis lill och med 5 juni 2003 för denna reservering av ylterligare
intjänade vlllkorad pensionsrätt. Efter detta gör Com Hem AB egen avsättning för kostnaden. Kostnaden hanleras
som skaltemässigt ej avdragsgill. Vid utnyttjad förtida pensionsavgång återförs dels medel från TeliaSonera AB till
Com Hem AB, dels utnyltjas egen avsättning.

Förändringar av nuvärdet av lörpllktelsen tör förmånsbestämda planer

Koncernen Vlllkorad
Lednlngs- föilids-
pension pens¡onTSEK

Förändring av penslonslörpliktelse
Vid årets början 2012
Kostnad intjänade förmåner under perioden

Räntekosinader......
Pensionsutbetalningar
Aktuariella vinster och föluster på ändrade finansiella

antaganden.
Erfarenhetsbaserade justeringar. ., . .

Vld årets slut 2012

ITP/PRI Totalt

250 61 1

7 250
I 055

-3 429

28 901

-2234

1 380 5974
28B

149

121
-466

257 965
7 538
8 24'l

-3 429

29 081

-2771

37

59

71

289 154 f 405 6 066 296625

ITP/PRI

Villkorad
Lednings- förtids-
pension penslon TotaltTSEK

Förändring av pensionsfötpllktelse
Vid årets början 2013
Kostnad intjËinade förmð¡ner under perioden

Räntekostnader......
Pensionsulbetalningar
Aktuariella vinster och förlusler på ändrade finansiella
antaganden.
Erfarenhetsbaserade justeringar. . . . .

Vid årets slut 2013

289 154

c 417

I 863
-4 033

-72238
16 207

1 405

-162

77

6 066
-9e
.IBB

296 625
I311
I 093
-4087

-72799
16 410

-14

42
-54

-399

126

Nuvärdet av förpliktelser fördelar sig pâ pfanernas medlemmar enligt följande:
- Aktiva medlemmar 44% {47"/")
- Fribrevsinnehavare 36% (36%)

- Pensionärer 20% (17"/")

247 370 1 294 5 889 254 553

,Ø
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Förändringar av förvaltningstlllgångarnas verkllga värde

Koncernen

ISEK
Förändrlng av förvaltningstlllgångarnas verkllga värde
Vid årets början 2012
Ränteinläkter redovisade i resultatet
Aktuariell vinst/förlust
Vid årets slut 2012

TSEK
Förändrlng av förvaltningstillgångarnas verkliga värde
Vid årets början 2013

Rånteintäkter redovisade i resultatet
Aktuariell vinsUförlust
Vid årets slut 2013

TSEK
Eg etk a p Íta I Í n stru m e nt
Swnska aktier. . .

Globala akt¡er. .

Räntepapper
Realränteobligationer. . . .. .

Öwiga svens ka räntepapper
A lte r n at¡ vi nve ste ri n g a r
Private equity.
Hedgefonder
Tota¡t..

Vlllkorad
Lednlngs- förtlds-

ITP/PRI penslon pension Totalt

't24't79
4 295
4 509

124 179
4295
4 509

132 983 132 983

Vlllkorad
Lednings- förtlds-

ITP/PRI pension penslon Totalt

132 983
4 050
3 159

132 983
4 050
3 159

140192 140 192

Gom Hem ABs sliftelseförmögenhet är placerad i TeliaSonera ABs pensionsstiftelse. Förvaltningen av stiftelsen,
förutom realränteobligationer, har lämnats till förvaltare. Eventuella förändringar i realränteportföljen beslutas av
stiftelsens styrelse eller placeringsutskott. Gom Hem ABs andel av pensionsstíftelsen omräknas mänatligen till
marknadsvärde. Marknadsvärdet på Com Hem ABs andel av pensionsstiftelsens lillgångar uppgick per 3'l
december 2013 t¡ll 140 192 (132 983) TSEK. Stiftelsens lillgångar består av följande:

31 dec 2013 31 dec2O12

8,2"/"
24,60/"

22,20/o

30'1o/"

O,8/o
14,1y"

12,ga/o

24,Oo/"

26,4Y"
23,20/"

1,1"/"
12,4y"

1OO,Oo/o 100,07"7¿'
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Koncernen

Kostnad redovlsad I årets resultat

TSEK
Penslonskostnad
F ö r mån sbe stämd a p I an e r
Kostnader för pensioner intjänade under året.

Räntekostnader......
Ränteintäkt
Koslnad förmånsbestämda planer
Kostnad avgiftsbestämda planer.

Löneskatt

Total kostnad för ersättnlngar efter avslutad anställning

(Väoda senomsnittsvärden)
Disl(onter¡ngsränta . .

Förväntad avkastning på fönaltningstillgångarna
Öfning av inkomstbasbeloppet
Förväntat inflationsantagande . . . . .

Framtida löneökningar
Ar4gångstakt

Dödlighetsantagande
Ulnyttjandegrad villkorad pensionsrätt

I Jan - 31 dec
2013

1 jan - 31 dec
2012

I 311

I 093
-4 050

7 538
I 242

-5 847
I 93314354

Kostnad avseende förmånsbestämda planer redovisas iföljande poster i
resultaträkningen:

Adm inistrationskostnader
Finansiella intäkter.

Finansiella kostnader.

Kostnad lörmånsbestämda planer.

Verklig avkastning på förvaltningstillgångar

Kostnad redovisad I övrlgt totalresultat
Omvärderingar

Aktuariell vinst (+) / förlust C) . . . .

Skillnad mellan faktisk avkastning och avkastning enligt
diskonteringsräntan påförvaltningstillgångar. . . .. . .. .

Netlo redovisat | övr¡gt totalresultat.

Aktuariella antaganden
Följande väsentliga aktuariella antaganden har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna:

Koncernen

52 608

13 089

34215
7'191

51 339

7 538
-5847
8 242

80 051

9 3'11

-4 050

I 093
'44 354 I 933

7 210

56 389

3 159

I 804

-28973

4 509
59 548 -24 484

31 dec 2013 3'l dec 2012
4,OO%

4,OOo/o

3,00%
2,OO%

3,OOo/"

5,00%
FFFS-

70,ooy"

3,00%
3,00%
3,00%
2,OOo/o

3,00%
5,000/o

FFFS'
70,oo"/"

" Används av Finansinspektionen för legal värdering av pensionsskulder FFFS 2007:31

Livslängdsantaganden baseras på publicerad statistik och dödlighetstal. Den aktuella livslängden som

förpliktelsen är beräknad på lramgår av nedan tabell: K
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31 døc 2O12
Lirrslängdsantaganden vid 65 år - pensionerade
medlemmar:
Män .. .

Kvinnor
Livslängdsantaganden vid 65 år - för medlemmar
som är45 år:
Män ...
Kvinnor

31 dec 2013
Livrslängdsantaganden vid 65 år - pensionerade
medlemmar:
Män ...
Kvinnor
Lir,rslängdsantaganden vid 65 år - för medlemmar
som är 45 år:
Män ...
Kvínnor

TSEK
Dis konterings ränta (1 o/o föråndring)
Förväntat inflationsantagande (1 % förändri ng)

Villkorad
Lednings- förtids-

ITP/PRI pension penslon

19,6
22,A

19,6
22,8

21,6
24,1

19,6
22,8

21,6
24,1

21,6
24,1

Vlllkorad
Ledn¡ngs- förtids-

ITP/PFI pens¡on pension

'l 9,6
22,8

19,6
22,8

21,6
24,1

19,6
22,8

21,6
24,1

21,6
24,1

Känslighetsanalys
I nedanstående labell presenteras möjliga förändringar av aktuariella antaganden per bokslulstidpunkten, övriga
anlaganden oförändrade, och hur dessa skulle påverka den förmånsbestämda förpliktelsen.

Koncernen

ökn¡ng Minskning
-43 620
58 '153

58 602
-43 990

Finansiering
Per 2013-12-31 uppg¡ck den vägda genomsnittliga löptiden för förpliktelsen till 21 ,6 àr (23,4 år) Koncernen
uppskattar all 4 454 (3 870) TSEK blir betalda under 2014 till fonderade och ofonderade förmånsbestämda planer

som redovisas som förmånsbestämda planer.

För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och
familjepension (alternalivl familjepension) genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för
finansiell rapportering, UFR 3 Klassificering av lTP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en

förmånsbestämd plan som omfaltar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2013 har bolaget inte haft tillgång till

informalion för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och

kostnader vilket medfört atl planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen
ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den
förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och beroende av bland annat lön, tidigare
intjänad pension, förväntad återstående tjänstgöringstid och antaganden om ränta, livslängd, driftskostnader och
avkastningsskatt. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecla uppgår till 12,9 (12,7) MSEK,
1ör 2014 beräknas de uppgå till 14,6 MSEK. Den kollektiva konsoliderlngsnivån utgörs av marknadsvärdet på

Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och

antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas
variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollekt¡va konsolideringsnivå understiger 125 procenl eller
överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till

normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utöknlng
av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara alt införa premiereduktioner. Vid utgången av
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2013 uppgick Alectas överskolt i form av den kollektiva konsolideringsnivån lill 148% (129%). Det saknas ett

fastställt regelverk för hur underskott som kan uppkomma ska hanteras, men i första hand ska föiluster täckas av
Alectas kollektiva konsolideringskapital, och leder således inte till ökade kostnader genom höjda avtalade
premier. Det saknas även regelverk för hur eventuella överskott eller underskott ska fördelas vid aweckling av
planen eller förelags utlräde ur planen.

Not 21 Leverantörsskulder

Koncernen

TSEK
Utestående lercrantörsskulder . .

OmvÉirdering förskulderi utländskvaluta ..........
Totalt

3l dec 2013 31 døc 2O"12

541 862
-252

503 161
-552

541 610 502 609

Utestående leverantörsskulder är förfallna enligt följande:
Ej förfallet -

Förfallet 1-30 dgr
Förfallet3l-60 dgr..... .

Föfallet 61-90 dgr. .. .. .

Förfallel 91-
Totalt.

Moderbolaget

TSEK
Utestående lererantörs s kulder
Totalt.
Utestâende le\,erantörsskulder är förfallna enligt följande:
Ej förfallet.
Förfallet l-30 dgr
Totalt.

Not 22 Övriga skutder

Koncernen

TSEK
öwþa långfrlstlga skulder
Derir¡at
Öwiga långfrisliga skulder. . . .

Totalt .

TSEK
Öwiga kortfristlga skulder
Personalens kållskatt
Meruärdesskatt
Öwiga skulder. ,. . .. . . . .. .

Totalt.

320 936
1 93 009

3 370
410

24 137

334 41 0
137 475
15758

525
14993

541 462 503 161

31 dec2013 31 dec2O12
106 133

106 133

106
133

106 133

31 dec 2013 31 dec 2012

1 t9 162 259 030
2238

119 162 261 264

31 dec2013 31 dec2O12

11 694
46 s60
I 504

10 035
50812

3 800
67 s58 64 647
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Moderbolaget

TSEK
Öwlga kortfristiga skulder
Mervärdesskatt...........
Totalt .

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkler

Koncernen

TSEK
Förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader .

Upplupna programbolagskostnader. . . . . .

Upplupna koslnader aræeende aktivsrade
anläggningstillgångar
Upplupna ränlekostnader. . .. .

Öwiga upplupna kostnader
Totalt..

TSEK
Upplupna räntekoslnader . .

Totalt.

31 dec 2013 31 dec 2012

26 22
26 22

31 dec 2013 31 dec 2O12

506 239

92 461

66 879

1't5 278

234 968
112 4AA

526 095

70 920

64735

145 860
190 176

1 65 659
1 12A233 I 163445

I posten övrigt ovan ingår främst produktionskostnader och upphovsrättsliga kostnader

Moderbolaget

3't dec 2013 31 dec 2O12
65 926 63704
65 926 63704
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Not 24 Finansiella tillgångar och skulder per kategor¡

Verkligt värde och redovisat värde i balansräkningen enligt nedan:

Koncernen

TSEK

31 dec2012

Låne- och
kund-

fordringar
v¿irderâde tlll

upplupet
anskaffnlngs

vårde
Långf risliga fordrlngar hos
koncêrnfðr€tag
Kundtordrlngar
Upplupna sarntalsintåKer .

Kortf .lsllga f ordringar hos
koncernfõretag
övrigafordringar......,
Lllvida rnedel.
Långf ristiga räntebärande
skuldor, obllgalionslån, . ,.
Långf ristiga ränt€bärande
skulder, kedltinstitut ....
Långf ristlga råntêbärande
skulder till koncernf õretag.
Der¡val ..
Övrþa långfristiga skulder
Korlristiga räntebärande
skulder .

L€verantörsskulder......

Övrlga kortf rlsllga slcrlder.
Upplupna koslnader.. . ..,

-259 030

tlllgängar och skulder
per kâtegôrl

Flnansiella
tillgångar

t¡ll verkl¡gt
värde vla

resultatet

Flnanslêlla
skuldor tlll

verkl¡gt
vårde vla

resullatel

F¡nansiolla
skulder

värderade tlll
upplupet

anskalfnings
vårde

Redov¡sat
vårde

Verkl¡gt
värdê

6 066
1 32 988

19594

I 070
15328

660 898

't o70
15 328

660 898

6 066
132 988

1S 594

6 066
132 988
19 594

1 070
15 328

660 898

-5 703 276

-4 876 846

-4 973 239

-5703276 -6239372

-4A76A46 -4876446

-2234

-4 973 239
-259 030

-223fl

-4 973 239
-259 030

-2234

F¡nãnslella
tlllgångar

tlll verkllgt
vårdê viâ

rêsuttatet

Låne- och
kund-

lordrlngâr
värderade tlll

upplupet
anskalfnlngs

värde

6 32ô
1 20 910
't4 494

F¡nans¡êlla
skulder tlll

vsrkl¡gt
vårde v¡a

rês ullâtet

Flnanslella
skulder

vårderade tlll
upplupel

anskafln¡ngs
värde

-353 979
'502 609

-3 800
-606 686

Fêdôvlsat
värde

Verkllgt
vårdê

-3ã3 979
-502 609

-3 800
-606 686

-353 979
-502 609

-3 800
-606 646

8S5944 -259090 -17O22673 -16445759 .16981 855

31 dec 2013
Tãnsñis¡¡sãlãdri-nsa;Ios
koncernröretag
Kundfordringar
Upplupna sarntalsintåkter . . . .
Kortf r¡st¡ga f ordringa/ hos
koncêrnfõretag
Övriga fordrlngar
L¡lùida medel,
Långf risliga rãntebårandê
sl(llder, obligatÍonslån. . ....
Långf risliga rånt€bårande
skuldèr, kredit¡nsl¡tut..... .,.
Långf risliga råntebärande
slqJlder till koncernfðretag. , .

Der¡vat. .

Kortf rlsllga råntebärande
slqrlder .
Leverantörsskulder...... . .

Óvrþa kortfristiga slrulder. . , ,

Upplupna koslnader...., . ...
Totala flnansiella
t¡llgångar och skulder
per kategorl

289 591
't5 756

1 121 669

289 591
ls 756

1 121 669

-5 832 683

-5 540 636

-5 648 385

6 320
120 910

14 454

-5 648 385
-119 162

6 320
120 910
14 494

289 591
15 756

1 121 669

-5 832 683 -6 42A A57

-5 540 636 -5 540 636

-1 19 162
-5 648 385

-1 1S 162

-307 849
-541 610

-9 504
-583 156

-307 849
-541 610

-9 504
-583 r56

-307 849
-541 610

-9 504
-583 156

1 568 740 -119 162 -18 463 823 -17 014 245 -17 610 4r9
(/ü
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Moderbolaget

TSEK

Flnanslella
tlllgångar

lill verkligt
vårde via

resultatet

Lånê- och
kund-

fordrlngar Finansiella
värderade till skulder tlll

upplupet verkligt
anskaflnings. värdevía

värde resultalet

Flnanslella
skulder

vårderade till
upplupet

anskaffnlngs.
värde

Fedovisat
värde

Verkligt
vårde3f dec 2012

@
koncernföretag
Likvida nBdel.
Långf ristiga räntebårande
skulder, oblþationslån., . . . .

Långrf r¡st¡ga räntebårande
skufder till koncernföretag. . ,

Leverantörsskulder. ..,., .,
Kortf ristiga skulder till

koncernföretag
LJpplupna koslnader.

Totala llnanslella
tlllgångar och skulder
per kategorl

3l dec 2013

@
koncernföretag

Kortfristþa lordringar hos

koncernföretag
Likvida nBdel.

Långf ristiga räntebärande

skulder, obl¡gationslån.. . .. .

Lângf ristiga räntebåirande

skulder till koncernlöretag. . .

Leverantörsskulder. . . ..,, .

þplupna koslnader.

Totala f¡nans¡ella
tillgångar och skulder
per kalegorl

7 457 1',t2

341

7 457 112
341

-2421 512

.4 973 2S9
-133

-2512

-63 704

7 457 112
341

-2 639 808

-4573239
-133

-2512

-63 704

-2421 512

-4 973 239
-133

-2512

-63704

7 457 453 .7 461 100 -3647 -22194?

Flnansiella
tillgångar

llll verklígt
värde via

resultatel

Låne- och
kund-

lordringar Flnansiella
värderade tlll skulder tlll

upplupet verkl¡gt
anskaffnlngs. värdevia

vårde rêsultâlet

Finansiella
skulder

värderade tlll
upplupet

anskaltn¡ngs-
värde

Redovlsat
värde

Verkllgt
värde

8164 115

61 547
200

I f64 115 I 164 1 15

-2514 465 .2 514 465 -2822524

61 547
200

-5 648 385
.f06

-65 926

61 547
200

-5 &8 385
-106

-65 926

-5 648 385
-106

-65 926

8225862 .8 228 882 -3 020 -911079 f ,-:w
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Derlvatinstrument
Det verkliga värdet för räntekonidorer, ränte-/valutaswappar och valutaterminskontrakt baseras på förmedlande
kreditinstituts värdering, vars rimlighet prövas genom en diskontering av beräknade framtida kassaflöden enligt
kontraktets villkor och förfallodagar och med utgångspunkt i marknadsräntan för liknande instrument på

balansdagen. Den diskonieringsränta som använts är marknadsbaserad ränta pà liknande instrument på

balansdagen.

Räntebärande skulder
Verkligt värde för finansiella skulder som inte är derivalinstrument beräknas baserat på framtida kassaflöden av

kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta på balansdagen.

Kundfordrlngar och leverantörsskulder
På grund av den korta löptiden för kundfordringar och leverantörsskulder, antas det redovisade värdet vara den
bästa approximalionen av verkligt värde.

Verkllgt värde på tillgángar och skulder
Verkliga värden baseras på marknadsvärde eller - i de fall sådana inte är tillgängliga - hårleds från en antagen
avkastningskurva. De belopp som visas är orealiserade och kommer inte nödvändiglvis att realiseras.

Värderingsmetoder
I årets resultat för 2013 ingår belopp om 139 868 (-158 883) TSEK avseende förändring iverkligt värde för

derivat, varav 140337 (-158883) TSEK redovisats ifinansnettot och -469 (-) TSEK redovisals iövriga
rörelsekostnader. Beräkning har skelt med hjälp av värder¡ngsteknik.

Hierarki for verklígt värde

Tabellen nedan visar finansiella instrument som värderas till verkligt värde per värderingsmetod. De olika
nivåerna def inieras enligt följande:

Nivå 1

Finansiella instrument där verkligt värde bestämts enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma
inskument. Exempel på inslrument är: Aktier, obligationer, standardiserade optioner som handlas akt¡vt m m.

Nivå 2
Finansiella instrument där verkligt värde bestämts ulifrån antingen direkt (som pris) eller indirekt (häfett från
priser) observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Exempel på instrument är: Obligationer och vissa
OTO-handlade produkter som t ex ränÌeswappar, valutaterminer, räntekorridorer, aktier m m. Koncernen har

endasl nivå 2 instrument omfattande derivat för räntekorridor, ränte-/valutaswap och valutaterminskontrakt som

framgår av tabell nedan.

Nivâ 3

Finansiella inslrument där verkligt värde bestämts utifrån indala som inte är observerbara på marknaden.
Exempel pä instrument är: Onoterade aktier, optioner där underliggande inte är prissatt på en aktiv marknad * 

^ yf .
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Koncernen

TSEK
Derirat (ränteko rridor)
Derivat (råinte-fualutaswap) . . .

De rirat (valutate rm ins kontrakt)

Finansiella skulder.

TSEK
Derivat (räntekorridor) . ......
Derivat (ränte-tualulaswap) . . .

Der¡\at (val utaterm ins kontrakQ
Finansiella skulder.

TSEK
Kassaochbank......
Outnyttjad kreditram . .

Totalt likviditetsreserv

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 31 dec 2012
-7 BB1

-216 003
-35 146

-7 881
-216 003
-35146

-2s9 0s0 -259 030

Nivå 1 Nivå 2 Nlvå 3 31 dec 2013
-6 212

-96 774
-16't76

-6 212
-96 774
-16 176

-119 162 -119 162

Värdeförändring på derivat ingår i finansiella kostnader, säkringsredovisning tillämpas ej.

Not 25 Finansiella r¡sker och f¡nanspolicys

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker.

Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat- och balansräkning och kassaflöde lill följd av
förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditmarginaler. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella
rísker har ulformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler för finansverksamheten.

Ref inansierlngsrisk och likvid¡tetshanterlng
Refinansieringsrisk definieras som risken att befintliga långivare inte vill förnya utestående lån eller atl
koncernens lân och kreditlöften inte räcker till för alt möta företagets behov av kapital. Policyn stipulerar att det

skall finnas en likviditetsresery som buffert för oförutsedda händelser. Likviditetsreserven bestär av likvida medel,

eventuella kortfristiga finansiella placeringar och outnyttjade bekräftade låneramar. Likviditetsreseruen per 31

december 2013 är fördelad på följande sätt.

31 dec 2013 31 dec 2012
1 12't 669

895 345
660 898

1 195 500

2017 014 I 856 398

I kassa och bank ovan ingår banktillgodohavanden om 500 000 TSEK som endast får användas lill förvärv och
investeringar i anläggningstillgångar, Dessa medel kommer främst att användas till förvärvet av Phonera Företag

AB i slutet av mars 2014. I outnyttjad kredifam ingår ett ramlån om 500 000 (500 000) TSEK, varav 54 655 (54

500) TSEK var utnyttiade och 125 000 (125 000) TSEK fanns tillgänglig som en checkräkningskredit, samt
450 000 (750 000) TSEK iform av en "capex-facilitet" avsedd för investeringar.

Som ett led i koncernens budgetprocess upprättas likviditetsprognoser löpande. Förskottsfaklurering lillämpas

oftast och skulder regleras normalt vid förfall vilket har en positiv effekt på koncernens likviditet. Privatkunder

faktureras vanligtvis en månad i förskott och fastighetsägarkunder vanliglvis kvartalsvis i förskott.

Under 2013 har koncernen upptag¡t externa banklån uppgående till 800 000 TSEK, varav 300 000 TSEK avser

utnyttjad 'tapex-facilitet" och 500 000 TSEK avser ett þanklån som endast får användas till att finansiera förvärv

och investeringar i anläggningstillgångar. Amortering av koncernens skulder till kreditinstilut har skett enligt plan

och uppgick till 354 1 15 (457 272) TSEK.

Koncernens räntebärande upplåning, inklusive amorteringar uppskattade räntebetalningar och valutaderÌval, hade

den 31 december 2013 följande prognostiserade förfallostruktur. Omräkning till SEK av belopp i utländsk valuta
har gjorts till rådande valutakurs vid rapportperiodens slut. Terminsräntor har använts för att uppskatta framtida

räntebetalningar hänförliga till instrumenl med rörlig ränta. I de fafl likvidavräkning förväntas göras brutto

(valutaränteswappar och valutalerminer) har samtliga värden redovisats brutto.
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Koncernen

Prognostiserat förfall finansiella skulder per 31 december 2012.

TSËK

Skuldertill kredilinstitut......
Obligationslân
Skulder till koncernföretag . . .

Finansiella leasingskulder . .

Summa räntebårando skulder

Räntebetalningar.....
Räntekorridorer
- Skulder -

- Fordringar.,,.....,,.
Ränte-/ ì/alulaswap
- Skulder.
- Fotdingar . .

Valulaterm inskonüakt
- Skulder...
- Fordringar..
Tolalt prognosll3eradê
räntebelalningar......
Totall Netto...........

Skulder till kreditinst¡tut..... .

Obligationslàn
Skulder till koncernlõrolag . . .

Findnsiella leasingskulder' . .

Summa ränteb¿irande skulder

Räntebolalnlngar.....
Räntekonldorer
- Skuldel.............
- Fordrlngar..........,
Ränte-/ \,alutaswap
- Skulder,
Fordr¡ngar. .

Valutaterm ins konllãkt
- Skulder.
- Fordringar. .

Tolall prognosllserade
fäntebelalnlngar......
Totall Netto...........

Nomlnelll
belopp

5 331 563

5 972 948
4 973 239

178 574

lnom lnom
0-l âr 1-2àt

lnom
2-g àr

lnom
3-4 àr

lnom
4-6 ât Senare Ri¡lall

214951 263976 301 687 331 856 377 109

139027 30 538 I 013

3 841 983 2017-2018
5 972 946 2018-2019
4 973 239 201 g-senars

16456326 353979 294514 310700 331 856 377109 14788168

841 769

1 637

aaz527 879149 877123 870853

178

64 850
-37 061

68 535
-41 580

845 898

17 649
-11 195

323243 326476 141 492
-2338?8 -238555 -101 458

187 426 187 426 187 426
-'182874 -142874 -182874

937373 975178 523735 904912 897808 852352
16456326 1291352 1269692 1234435 1 236768 "t 274917 f5 640 520

Kategorin skulder till koncernförelag ovan inkluderar upplupen ränla.

Prognostiserat förfall finansiella skulder per 31 december 2013.

TSEK Nomlnslll lnom
0-I år

lnom
1-2âr

lnom
2-3àr

lnom
3-4 à¡

lnom
4-5 âr Sonare Rirfallbelopp

6 008 209

6 059 468
5 G4B 385

81 l4s

263 s77_ 401 ô87 431 856 rr il: 
: i3: :::

43472 22325 t2 880 2 015 273

- 2017-2018
2567 160 2018-2019
5848385 201g-senare

17797205 307849 424012 444516 4791247926159 8215545

930 971

3 848

208977924184 925940 924760 674247

676

314975 136 385
'?/ti 064 101 3PB

63 354
36 0?6

69 830
4t 200

18233
t1 238

187 426 187 426
-182330 -182330

1012926 965013 954269 953381 681242 206977
17757205 1320775 1 389025 1 398785 1 432 505 I 607 401 I 422 522

Kategor¡n skulder till koncernförelag ovan inkluderar upplupen ränta.

Kortfr¡st¡ga skulder (Kortfristiga räntebärande skulder, Leverantörsskulder, Övriga kortfristiga skulder och,,, ,L
Upplupna kostnader) förfaller i allt väsentligt inom 1 år efter balansdagen. \/¿\-
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Moderbolaget

Förfallostruktur på räntebärande finansiella skulder per 31 december 2012.

TSEK

Obligatjonslån
Skulderlill koncernlörêtag ... 4 973 239

Tolall.... 7453879

Förfallostruktur på räntebärande finansiella skulder per 3'l december 2013.

- Nom¡nrllt
belopp

2 480 640

lnom lnom lnom lnom
0-1 å¡ 'l-2àr 2-g àr 3-4 år Senare R¡rlâll

lnom
4-5 âr

2480640 2019
4973239 201g-s€nare

7 453 879

TSEK

Obligationslân
Skulder lill koncernföretag
Totâlt ...

TSEK

¡,¡omlnelll
bslopp

2567 160

5 648 385

I 215 545

lnom
0-1 år

lnom
1.2 àr

lnom
2.3ät

lnom
3-4 ât

lnom
4-5 àr Senare Rirlall

2 567 160 2019

5 648 385 201g-senare

8215545

Kortfristiga skulder (Leverantörsskulder, Skulder till koncernföretag, Övriga kortfristiga skulder och Upplupna
kostnader) förfaller i allt väsentligt inom 1 år efter balansdagen.

Ränterlsker
Ränterisken är risken att förändringar i ränteläget påverkar koncernens resultaþ och balansräkning negativt vilket
skulle kunna leda lill problem med restriktioner i lã¡neavtal. För atl minska ränler¡sken skall minst 2/3 av banklånen
vara räntesäkrade i minst tre år från avtalets ingång. För att förändra räntebindningstiden har

räntederivatinstrument använls (se räntebindningsstruktur i tabell nedan). Räntederivaten redovisas till vetkligt

vËirde i balansräkningen och vårdeförändringen redovisas över resultaträkningen.

Ränteblndnlngsstruktur före och efter derlvat

2014
201 5

Nomlnellt
belopo

Ränte
derival

-3 654 832
3 654 832

Netto
exponering

2 434 521
3 654 832

Rirdelnlng
o/o

14o/"

20/"
2016 .

2017 .

2018 .

2019 .

Senare . .. ...
Totalt ..... ..

6 089 353

3 492 306
5 050 433
2 939 123

3 492 306
5 050 433
2 939 '123

zOY"

29o/o

17Vo

17 571 215 17 571 215 lÛOo/o

Koncernens räntekostnader skulle ökas med cirka 24 (19) MSEK, på årsbasis, vid en höjning av räntan med 11".-, ,
vid samma säkringsförutsättningar som förelåg per balansdagen. (r/K.
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Valutarisker
Valutarisk är risken att koncernens resultat- och balansräkning påverkas negativt av förändringar i valutakurser.

Transahti onsexponering - operativa llöden
All fakturering i koncernen sker i SEK och merparten av verksamhetens kostnader är i SEK. Vissa materialinköp
görs dock i andra valutor varför koncernen för att minska valutakursernas resultalpåverkan kan säkra
kontrakterade valutaflöden i dessa valutor med terminskontrakt. Valutasäkring görs normalt då koncernen lecknar
ett avtal som har en exponering på minsl 10 MSEK i respektive valuta under en period om maximalt tolv
månader. Valutasäkringarna redovisas till verkligt värde i balansräkningen och värdeförändringen redovisas över
årets resultat. Vid utgången av 2013 fanns lre transaktionsrelaterade valutaterminskontrakt med ett verkligt värde
om lotalt -469 (-) TSEK.

Valutakursdifferenser som uppkommer i verksamheten redovisas över årets resultat och är lördelade på övriga
rörelseintäkter I 168 (8 475) TSEK och övriga rörelsekostnader -5 820 (-9 f 24) TSEK.

Valutafördelad transaktionsexponering
I ian - 31 dec

2013
1 jan - 31 dec

2012TSEK
Valula
EUR.
NOK .

USD .

Övrigt
Totalt

Belopp o/o Belopp %
-1 14 039
-21 695

-444 353
-5 793

19%
4o/o

76%
1o/o

-1 35 731

-30 933
-211 523

-4675

35%
8%

55%

-585 880 't00% -382862 100%

Koncernens kassaflöde skulle försämras med cirka 29 (19) MSEK under perioden om den svenska kronan hade

försvagats med 5% mol ovanstående valutor givet samma transakt¡onsexponering som under räkenskapsåret,
förutsatt atl säkringsåtgärder ei vidtagits"

Omräkni ngsexpo nering - fi nansiella poster
Koncernens omräkningsexponering uppstär som följd av all delar av de finansiella skulderna är denominerade i

EUR. V¡d utgången av 2013 fanns det skulder på 303 906 (303 906) TEUR t¡ll kreditinstitut och 287 058
(287 058) TEUR i obligationslån samt skulder till koncernföretag uppgående t¡ll 277 688 (244 813) IEUR. y.t-
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Valutafördelnlng av räntebärande nomínell skuld, med och utan valulader¡vat

31 dec 2012
Skulder ¡ TSEK

Nominellt
belopp

2705 327
3 492 306
2 640 053

178 578

Nominellt
belopp

Netto
exponering

2705327
3 492 306
2 640 053

178 578
1 949 026

Rirdelning o/"

17%
22o/"

16q"
1%

12V"

Valuta
der¡vat

Skulder lill kred¡tinstitut . .

Obligationslån ..........
Skulder till koncernföretag
Finans iella leas ingskulder
Der¡\rat
Totâlt .

31 dec2O12
Skulder ¡TEUR

'| 949 026
9 0't6 264 I 949 026 10 965 290 68Vo

Skulder till kreditinstitut
Obligationslån .........
Skulder till koncernföretag
Derivat
Totalt .

31 dec2013
Skulder I TSEK

303 906
287 058
244 813

Valutâ
der¡vat

Netto
exponer¡ng

303 906
287 058
244 813

-225 540

Rirdelning 7o

16o/"

15%
13Y"
-12a/o-225 540

835777 -225540 610237 32o/"

Skulder till kreditinslitut
Obligationslån ....
Skuldertill koncernföretaS ....
Finansiella leasingskulder .. ..
Derir¡at ..
Totalt . ..

31 dec 2013
Skulder ¡ TEUF

9802949 2017015 11 819964 68/o

Nominellt
belopp

3 290 375
3 492 306
2939123

81 145

Nominellt
belopp

Valuta+
2r,fi 01;

Netto
exponer¡ng

3 290 375
3 492 306
2 939 '123

81 145
20't7 015

Rirdelning o/o

19V"
2OYo

17o/"

1Vo

11ÒÀ

Valuta
der¡vat

Netto
exponer¡ng Rirdelning"/"

303 906 15o/o

287058 14%
277 8AA 14a/"

-225540 -11!"

Skulder till kreditinstitut
Obligationslån .........
Skulder till koncernföretag
Derivat
Tolalt .

303 906
287 058
277 648

-225 540
868652 -225540 649112 32/o

Om den svenska kronan hade förstärkts/försvagals med 5% iförhållande till Euron per balansdagen, med alla
andra variabler konstanta, skulle årels finansnello ha varit 288 (264) MSEK högre/lägre som en följd av
vinster/förluster vid omräkning av monelära skulder.

Kreditrisk
Kreditrisk är risken att koncernen ådrar sig förluster till föl¡d av alt molparten ¡nte fullgör sina förpliktelser.
Koncernens exponer¡ng för kreditrisker är begränsad då förskottsbetalning lillämpas för båda konsument,
företags- och fastighelsägartjänster. Kreditbedömningar görs av nya kunder och Koncernen tillämpar en snabb
kravprocess vilket innebär att kundens tjänst stängs av om betalning uteblir. Då storleken på Koncernens
kundstock ¿ir omfattande förekommer ingen koncentration av risker kring ett fåtal slora kunder. Kundfordringar
klassificeras som osäkra baserat på en kollektiv bedömning utifrån ålder och eventuella indrivningsförsök via
inkasso. Kreditförlusterna är små i förhållande till koncernens verksamhet och de samlade kreditförluster
räkenskapsåret uppgick till 0,5% (0,5%) av omsättningen. w
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Kapitalstruktur
Enligt styrelsens finanspolicy är koncernens finansiella målsättning att ha en finansiell ställning som bidrar till att
bibehålla investerares, kreditgivares och marknadens förtroende samt utgöra en stabil grund för fortsalt utveckling

av affärsverksamheten samlidigt som aktieägarna erhåller en god avkastning. Det nyckeltal som bolagets ledning

och externa ¡ntressenter i huvudsak bedömer när det gäller kapitalstruktur är räntebårande nettoskuld (exkl

aktieägarlån) i förhållande till rörelseresultat (EBITDA). Baserat på en awägning mellan hög aklieavkastning som
gynnas av liten egetkapitalandel och behovet av finansiell slabil¡tet som erhålls genom en stor egetkapilalandel,
är målet att successivt öka egetkapilalandelen. Lånefaciliteterna hos kreditinstitut är villkorade av att koncernen

löpande uppfyller ett anlal lastställda finansiella nyckeltal, varav ett är det ovan angivna räntebärande nettoskuld
(exkl aktieägarlån) iförhâllande lill rörelseresultat (EBITDA). Övriga nyckeltal beskrivs inot 19 Räntebärande
skulder. Slyrelse och ledning analyserar och utvärderar löpande dessa finansiella nyckeltal, vilka ytterst sätter
ramarna för kapílalstrukturen.

Not 26 Leasing

Operationella leasingavtal där företaget är leasetagare
I verksamheten finns tillgångar för vilka operalionella leasingavtal tecknals. Leasingavgitten ingår i rörelsens
kostnader och uppgick till 258 565 (257 771) TSEK under räkenskapsåret.

Com Hem ABs framtida åtaganden består av hyresavtal avseende infrastruktur (exempelvis fiber) med Skanova,

Banverket och Stokab med en avtalstid från lre till 25 år. Vissa avtal kan sägas upp med lolv månaders

uppsägningstid och andra avtal kan, efter en inledande avtalstid, sägas upp med tre månaders uppsägningstid.

lnget av dessa avtal innebär åganderättsövergång då avtalen upphör. Avtalen innehåller en fast kostnad för anlal
anslutna hushåll och en röilig del vid nyanslulning av hushåll. Avtalen indexuppräknas årligen.

|TUX Communication ABs framtida åtaganden avser Managed Servlces och fÌberhyra enligt avtal med Ericsson

och Stokab. Avtalen löper pâ fem till sju år.

Koncernen

TSEK

lnom 1 år.....
Mellan'l -5år.
Längre än 5 år.

Totalt.......

TSEK

lnom 1 år.

Mellanl-5år...
Längre än 5 âr.

Summa låneskuld
Argårrän|edel.............
Summa finansiell leasing. .

31 dec 201 3 31 dec 2012"

189 092
466742

I 312

't71 747

397 835

9782
664 146 579 364

- Belopp 1ör 2012 har justerats jämfört med årsredovisningen2012.

Finanslella leasingavtal där löretaget är leasetagare
I verksamheten linns tillgångar som används genom finansiella leasingavtal främst avseende kundutrustning samt

utruslning till huvudcentraler. Per 31 december 2013 uppgår det redovisade värdet av dessa till 80 232 (173 548)
TSEK ingående i kundutrustning 13 566 (74 763) TSEK, produktionsanläggningar 37 647 (71 2271 TSEK, övriga
materiella anläggningstillgångar - (21 1) TSEK, samt övriga immateriella anläggningstillgångar 29 019 (27 347)
TSEK. För merparten av leasingkontrakten finns möjlighet alt förvärva tillgångarna efter 36 månader. Framtida
betalningar under dessa leasingkontrakt förfaller enligt följande.

Koncernen 31 dec 2013 31 dec2O12
Minimilease-

avg¡ft
Nominellt

värde
Minimilease-

avg¡ft
Nomlnellt

värde
43 872
37 273

46 247
39 004

139 027

39 551

1 43 980
41 301

81 145 85 251 178 578 185 281
-4 106 -6 703

178578 17857881 145 8l 145
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Not 27 lnvesteringsåtaganden

Koncernen har slutit avtal om att förvärva materiella anläggningstillgångar enligt nedanstående tabell. Dessa
åtaganden förväntas bli reglerade under det följande räkenskapsåret.

Koncernen

TSEK

Produktionsanläggningar

Kundutrustning

lmmateriella tillgångar . .

Totalt.

Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen

TSEK

Ställda säkerheter
Varumärke

Andelar i koncernföretag . .

Bankgaranti PR|.. .......
Totalt.

TSEK
Eventua lf örpliktelser
Garantiâtagande, FPG/PRl
Totalt..

TSEK
Ställda säkerheter
Andelar i koncernföretaS .. . . .. .

Fordringar hos koncernföretag . ,

Totalt.

31 dec 2013 31 dec2O12

66 000

210

40 153

I 100

66 210 48 253

31 dec 2013 31 dec2012

691 000

neg.

54 655

691 000

94 919

54 500
745 655 840 419

31 dec 2013 3"1 dec2O12

3 324 3 175

3324 3 175

Utöver ovanstående ställda säkerheter har koncernen för att garantera lånefaciliteterna samt obligationslånen
pantsatt ett antal varumärken som är förknippade med koncernföretaget Com Hem ABs verksamhet.

Moderbolaget

31 dec 2013 31 dec2012

I 427 707
I 164 't 15

1 427 707
7 457 112

I 591 822 I 884 819

Eventualf örpliktelser

Utöver ovanstående ansvarsförbindelser ansvarar bolaget såsom för egen skuld för finansiella skulder i

koncernen, totalt I085 559 (8 334 012) TSEK, i den mån det inte slrider mot Aktiebolagslagen, koncernmässiga
värden på lån beaktas. Fritt eget kapital i Bolaget 31 december 2013 uppgick till l 424743 (1 424 743) TSEK.

!¿ø -
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Not 29 Närstående

Koncernen

Närståenderelatloner och närståendetransaktioner
Koncernen har närståenderelat¡oner med bolagets ågare samt med styrelseledamöter och koncernledning.

Koncernen hade per den 31 december 2013 långfristiga fordringar om 6320 (6 066) TSEK och långfristiga

skulder om 5 648 385 (4 973 239) TSEK samt en kortfristig fordran om 289 591 (1 070) ISEK till koncernföretag.

I koncernens ränteintäkter ingår ränta från koncernföretag med 254 (66) TSEK. I koncernens räntekostnader
ingår ränta till koncernföretag med 597 107 (639 321) TSEK. Samtliga koncerninterna transaktioner har skett

utif rân marknadsmässiga villkor.

Koncernledningen och ett begränsat antal övriga ledande befattningshavare har investerat i aktier i det svenska
moderföretaget Nor0ell Sweden Holding 1 AB. Totall har ett trettiotal ledande befaltningshavare investerat i

stamaklier (A- och B-aktier) samt preferensaktier i bolaget. Tillsammans äger de ledande befattningshavarna för
närvarande ca 1!" av antalet utestående A- och B-aktier samt ca 1 % av de uteslående preferensaktierna.

I bolagets admínistrativa kostnader ingår monitoring fee om 1 290 (1 300) TSEK.

Moderbolaget

Närståenderelatloner och närståendetransakt¡oner
Moderbolaget har närstáenderelationer med bolagets ägare, dotterföretag, samt med styrelseledamöter och

koncernledning. Moderbolagets direkt och indirekt ågda dotterföretag redovisas i not 30.

Bolagets långfristiga skuld lill moderföretag uppgick per den 31 december 2013 t¡ll 5 648 385 (4 973 239) TSEK.

Bolagets fordran på dotlerföretag uppgick t¡ll B 164 115 (7 457 112) TSEK. Utöver ovanstående fordringar och

skulder har bolaget kortfristiga skulder till dotterförelag om - (2 512) TSEK och kortfristiga fordringar hos

moderföretag om 61 547 (-)TSEK.

I Bolagets ränteintäkter ingår ränta från dotterföretag med 887 695 (908 998) TSEK. I Bolagets räntekostnader

ingår ränta till moderföretag med 597 107 (639 321) TSEK. Samtliga koncerninterna transaktioner har skett utifrån
marknadsmässiga villkor.

lnga närståendetransaktioner har förekommit med personer i ledande slällning under räkenskapsåret förutom de

upptysningar som tËimnas i not 6. 
W
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Not 30 Koncernföretag

Moderbolaget

TSEK
Ackumulerade anskaflningsvärden
Vid årets början .

Vid årets slut. . .

Dotterföretao/OroanisationsnummeriSäte
NorOell Sweden Holding 3 AB (publ), 556859-4195, Stockholm

Com Hem Holding AB, 556689-2104, Stockholm . . . . '
Gom Hem AB, 556181-8724, Stockholm . . . . .

|TUXCommunication 48,556699-4843, Stockholm . -. '... ...
Gom Hem Acquisition AB, 556940-1788, Slockholm
Totalt.

31 dec 2013 31 dec 2012

1 427 707 1 427 707
1 427 707 1 427 707

Specifikation av moderbolagets direkta och índirekta innehav av andelar ldotterföretag

Antal Andel i

andelar o/o

31 dec 2013

Redov¡sat
värde

600 000
7 286 446

50 000
't00 000

500

1 427 707

1 427 707

100

100

100

100

100

I december 2013 fusionerades de två systerföretagen örnsat, Örnsköldsviks Satellit- och kabel- TV AB (org nr

556422-9440) och Com Hem Acquisition AB (org nr 556940-'1788).

Not 31 Händelser efter balansdagen

Com Hem fortsätter sin satsning mot företagsmarknaden och introducerade i januari en ny bredbandstjänst,

Bredband Pro, för större företag. Hastigheter upp till 500 Mbit/s med en uppströmshastighet upp till 50 Mbit/s finns

nu titlgängligt för alla företag iCom Hems nät. Ijänsten kan erbjudas t¡ll de runt 180 000 företag ifastigheter

anslutna till Com Hems nät. Sedan bolaget slartade sin företagssalsning har målgruppen främst varit de mindre

företagen, Nu breddas utbudet med högre bredbandshastigheter och bolaget riktar i och med detta sina

erbjudanden också till större företag. Utbudet av företagstjänster kommer att utökas vartefter och genom förvärvet

av phonera ökar möjligheterna till samarbeten som innebär att fler attraktiva tiänster kommer alt kunna erbiudas

till bolagets kunder.

I början av maj2O14 öppnas ett nytt kundservicecenter i Sundsvall. Com Hems kundservice sysselsätter idag runt

700 medarbetare i Västernorlland genom sina kontor i Härnösand och Örnsköldsvik.

I februari 2014 offentligg¡ordes att Com Hem utser Anders Nilsson till bolagets VD. Anders Nilsson beräknas

tillträda sin tjänst i april 2014. Som tillförordnad VD har bolagels CFO Joachim Jaginder utselts. Samtidigt utsågs

Jon James till COO.

Not 32 Uppgifter om moderbolaget

Noroell Sweden Holding 2 AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Adressen

till huvudkontoret är Fleminggatan 18, 104 20 Stockholm.

Norçell Sweden Holding 2 AB {publ) är ett helägt dotterföretag till NorOell 1B AB (publ) org nr 556863-3472) med

säte i Stockholm, Sverige. Norcell 1B AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Noroell Sweden Holding 1 AB org nr

556858-6613, som upprättar koncernredovisning för den största svenska koncernen. Koncernredovisningen finns

att tillgå på NorCell Sweden Holding 2 ABs (puþl) huvudkontor, Fleminggatan 1 8, 104 20 Stockholm.

Redovisningen för Nor0ell Sweden Holding 1 ABs moderbolag, NorOell S.à.r.t. (org nr 8162416) med säte i

Luxemburg, finns att tillgå på huvudkontoret för NorCell S.à.r.1., Avenue de la Porte-N euve L -2227 LuxembourS. 

k"
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Not 33 Resultat per akt¡e

Koncernen

SEK
Resultat per aktie - före utspådning
Resultat per aklie - efter utspädning

TSEK
lvets res ultat hänförl¡gt till m oderbolagets ägare.
Genom snittligt antal utestående aktier.

1 lan - 31 dec
2013

l lan-31 dec
2012

-1 676
-1 676

I ian - 31 dec
2013

't lan - 31 dec
2012

-981

-981

Beräkningen av resultat per aktie ovan baseras på resultat och antalel aklier enligt nedan. Bolaget har inga
utestående optionsprogram eller andra ínstrument med potentiell utspÊidningseffekt.

Resultat per aktie före och efter utspädnlng
Resultat per aktie före och efter utspädning beräknas utifrån årets resultat hånförligt till moderbolagets ägare och
det vågda genomsnittliga antalet utestående aktier.

-1 005 3't 9

600 000

-588 489
600 000 .,

k2.
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Slockholm aenútg zou

Joachim Ogland

MichaelWunderlich Morilz Von Oheimb Hauenschild

Andrew Barron Joachim Jaginder
Verkställande direktör

Vår revísionsberättelse har lämnats den I 2014

KPMG AB

Thomas Thiel
Auktoriserad revisor

Arsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgár ovan, godkånts för ulftlrdande av styrelsen
den I 2014.

Koncernens resultat- och balansråkning och moderbolagels resultat- och balansråkning blir föremál för

fastställelse på årsslåmman den I 2014.
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stockhotm aen% t3 zau

x\\
Nicholas Slathopoulos

Ordfórande

Michael Wundeflch

Banon Joachim

Von Oheimb

direktör

Vår revísionsberàttelse har tamnats ¿e3l 3 ZOH

KPMG AB

Thomas Thiel
¡\uktoriocrad rovisor

Arsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för ulfärdande av slyrelsen
den I 2014.

Koncernens resultal- och balansrtikning och moderbolagets resultat- och balansråkning blir föremâl för
faslstållelse på årsstämman den I 2014.


