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Juli–september 2022
 • Nettoomsättning 207,0 miljoner euro (193,8). Total tillväxt 

6,8 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 7,1 %
 • Operativ EBITA2) 4,1 miljoner euro (4,1) och operativ 

EBITA-marginal 2,0 % (2,1)
 • Operativ EBITA2), segmenten 6,6 miljoner euro (7,7) och 

operativ EBITA-marginal, segmenten 3,6 % (4,4)
 • Rörelseresultat (EBIT) 4,1 miljoner euro (4,0) och EBIT-

marginal 2,0 % (2,1)
 • Resultat efter skatt -0,3 miljoner euro (1,8)
 • Resultat per aktie -0,00 euro (0,01), före och efter 

utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -30,6 

miljoner euro (-7,8)

Eltelkoncernen
Delårsrapport januari–september 2022

Nyckeltal

Miljoner euro
jul-sep 

2022
jul-sep 

2021
jan-sep 

2022
jan-sep 

2021
jan-dec 

2021
Nettoomsättning 207,0 193,8 599,6 586,2 812,6
Nettoomsättningstillväxt, % 6,8 % -14,5 % 2,3 % -17,3 % -13,4 %
Operativ EBITA2) 4,1 4,1 2,1 7,8 14,8
Operativ EBITA-marginal, % 2,0 % 2,1 % 0,4 % 1,3 % 1,8 %
Operativ EBITA2), segmenten 6,6 7,7 11,7 16,9 24,2
Operativ EBITA-marginal, %, segmenten 3,6 % 4,4 % 2,2 % 3,2 % 3,3 %
Rörelseresultat (EBIT) 4,1 4,0 2,0 7,5 14,5
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), % 10,2 % 11,6 % 10,2 % 11,6 % 23,6 %
Rörelsekapital, netto 26,3 9,8 26,3 9,8 -16,0
Nettoskuld3) 166,1 152,3 166,1 152,3 122,6
Medelantalet anställda 5 053 5 049 5 045 5 213 5 176

1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
2) Eltel följer segmentens lönsamhet med Operativ EBITA. Se sid 25–26 för definitioner av nyckeltal.
3) Från och med Q1/2022 presenterar Eltel nettoskuld inklusive IFRS 16 leasingskulder.

Stockholm den 2 november 2022

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

 • Under tredje kvartalet tecknade Eltel kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 406 miljoner euro. Ett av avtalen var 
Eltels största fiberkontrakt någonsin. Läs mer på sidan 13.

 • Den 1 augusti 2022 tillträdde Håkan Dahlström tjänsten som vd och koncernchef för Eltel.

 • Den 4 oktober 2022 meddelades det att Leif Göransson, vd för Eltel Sverige och medlem i koncernledningen, har beslutat 
sig för att lämna bolaget. Leif kvarstår i sin tjänst till den 31 december 2022.

 • Efter rapportperioden har Eltel tecknat tre betydande kontrakt till ett sammanlagt värde av cirka 73 miljoner euro. Läs 
mer på sidan 13.

Januari–september 2022
 • Nettoomsättning 599,6 miljoner euro (586,2). Total tillväxt 

2,3 % och organisk tillväxt1) inom segmenten 1,5 %
 • Operativ EBITA2) 2,1 miljoner euro (7,8) och operativ 

EBITA-marginal 0,4 % (1,3)
 • Operativ EBITA2), segmenten 11,7 miljoner euro (16,9) 

och operativ EBITA-marginal, segmenten 2,2 % (3,2)
 • Rörelseresultat (EBIT) 2,0 miljoner euro (7,5) och EBIT-

marginal 0,3 % (1,3)
 • Resultat efter skatt -7,3 miljoner euro (0,8)
 • Resultat per aktie -0,05 euro (0,00), före och efter 

utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -30,6 

miljoner euro (-12,0)
 • Nettoskuld3) 166,1 miljoner euro (152,3)
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Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 6,8 
procent. Inom segmenten var tillväxten 7,1 procent justerat 
för valutaeffekter. Den positiva utvecklingen bygger på vår 
starka marknadsposition och den höga efterfrågan på våra 
tjänster i takt med att investeringsnivåerna hos våra större 
kunder stiger. Jag upplever att efterfrågan i marknaden ökar 
fortare än tillgången. 

Lönsamhetsmässigt har 2022 visat sig vara ett motigt år. 
Operativt EBITA för årets första nio månader var 2,1 miljoner 
euro (7,8), vilket återspeglar betydande ökade kostnader 
och en låg utnyttjandegrad orsakat av höga sjukfrånvarotal 
och hög personalomsättning. Utöver detta påverkas vi också 
av brist på material och underleverantörer. Tredje kvartalet 
isolerat var något bättre än januari till september, med en 
operativ EBITA på 4,1 miljoner euro (4,1).

Vi ser nu att kostnadsökningarna har varit mer omfattande 
och på bredare front än vi från början räknade med. Vi har 
ingått avtal med de flesta av våra kunder för att kompen-
seras för inflationen, dock har vi tidigare överskattat 
ersättningsgraden. Det kommer också att ta tid innan index-
regleringarna får full effekt.

I Finland är efterfrågan på marknaden fortsatt stark. Vi 
är dock ännu inte ikapp försenade projektleveranser som 
orsakats av den långa vintern och vårens sex veckor långa 
Information and Communications Technology (ICT)-strejk. 
Utöver detta erfar vi även att projektleveranser skjuts upp 
på grund av materialbrist.

I Sverige var tillväxten under kvartalet 14,7 procent i lokal 
valuta. Samtidigt som projekten med smarta mätare fort-
satte att öka i volym växte också Communication med 7,3 
procent i lokal valuta. Hög personalomsättning påverkade 
dock den operativa EBITA-marginalen negativt då värdefull 
produktionstid gick åt till introduktion och utbildningar av ny 
personal. Resursplanering, utnyttjandegrad och rekryterin-
gar är prioriterade områden för Sverige just nu.

I Norge ökade nettoomsättningen med 13,8 procent i lokal 
valuta, främst som ett resultat av högre investeringsnivåer 
jämfört med föregående år hos vår största kund. Den sva-
ga lönsamhetsutvecklingen beror främst på en förändrad 
produktionsmix.

I Danmark var både nettoomsättning och operativ EBITA 
fortsatt låga, men i linje med jämförelseperioden. Order-
stocken har dock ökat genom nyss vunna avtal och det ser 
därmed ut som att vi bottnat ur.

Koncernchefens kommentar
Inom Övrig verksamhet fortsatte Smart Grids Tyskland att 
leverera starka marginaler på en gynnsam marknad. High 
Voltage Polen levererade ett bättre resultat än i jämförelse-
perioden, men lider fortfarande av ökade kostnader relaterat 
till material, underleverantörer och projektförseningar.

Under kvartalet tecknade vi avtal till ett sammantaget 
exceptionellt högt värde av cirka 406 miljoner euro. Medan 
orderstocken är stark noterar vi att bristen på kvalificerad 
arbetskraft och underleverantörer utgör en risk genom att 
volymtillväxten kan dröja och kostnaderna öka. Å andra 
sidan leder den höga efterfrågan till att vi kan höja priserna i 
våra nya anbud och därmed förbättra vår lönsamhet över tid.

Starka megatrender som elektrifiering och digitalisering 
formar vår marknad och nya möjligheter öppnar sig. Vi har 
etablerat en ny funktion inom affärsutveckling för att utveckla 
och implementera existerande och nya affärskoncept så att 
vi kan öka vår hållbara lönsamma tillväxt. Dessutom kommer 
vi förbättra synergierna mellan länderna och dra ytterligare 
nytta av varje lands expertis och kunnande.

Eltel har en viktig roll att spela i samhället och jag ser fram 
emot att bygga vidare på vårt uppdrag att göra samhället 
mer hållbart och bättre uppkopplat. För mig är det väldigt 
inspirerande och anledningen till att jag bestämde mig för att 
anta rollen som ny vd för Eltel. Jag är glad över möjligheten 
att utveckla Eltel ytterligare som en ledande leverantör 
av kritisk infrastruktur med högt engagemang bland våra 
medarbetare och en kundupplevelse i toppklass.

Håkan Dahlström, vd och koncernchef
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Om Eltel och koncernens strategi
Kort om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kommunika-
tions- och elnätverk. Verksamheten bedrivs i Norden, Polen 
och Tyskland i landsbaserade organisationer med eget re-
sultatansvar. Inom Power tillhandahåller Eltel underhåll 
av elnät, uppgraderingar och projektarbeten till nationella 
operatörer av transmissionssystem samt ägare av distri-
butionsnät. Inom Communication tillhandahålls liknande 
tjänster till telekomoperatörer och andra ägare av kommu-
nikationsnätverk.

Eltels marknader karaktäriseras av en hög koncentration av 
kunder och konkurrenter som erbjuder liknande produkter 
och tjänster.

Eltels finansiella mål för slutet av 2025
Koncernens operativ EBITA-marginal 5 %
Årlig tillväxt i Norden från 2022 och framåt 2–4 %
Skuldsättningsgrad 1,5–2,5x nettoskuld/EBITDA
Utdelning Med reservation för skuldsättningsgrad

Se sid 25–26 för definitioner av nyckeltal.

Vår strategi – mot hållbar lönsam tillväxt

I linje med vår strategi verkar Eltel i länder där vi har en 
marknadsledande position. Lägre risk och färre kapitalin-
tensiva projekt gör att Eltel kan fortsätta utvecklas, växa och 
investera i syfte att säkerställa långsiktigt värdeskapande för 
bolaget, dess aktieägare och samhället i stort. Hållbarhet 
spelar en stor roll för att nå dit och är därmed integrerat i 
vår strategi.

Det strategiska fokuset ligger på att investera i hållbar 
lönsam tillväxt medan transformationen fortsätter. Detta 
involverar:

 • Öka marknadsandelar
 • Innovation och ny affärsutveckling inom angränsande 

marknader
 • Överföra framgångsrika affärsmodeller mellan marknader
 • Genomföra M&A
 • Branschledande inom hållbarhet

Eltels strategi, i kombination med operativ excellens, skapar 
därmed förutsättningar för hållbar tillväxt, lönsamhet och 
aktieägarvärde.

Nettoomsättning rullande 12 mån
Nettoomsättning per kvartal
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Koncernens nettoomsättning och resultat

Juli–september 2022

Nettoomsättningen ökade med 6,8 procent till 207,0 miljoner 
euro (193,8). I segmenten ökade volymen med 11,0 miljoner 
euro. Tillväxten kom från Norge, Sverige och Finland medan 
intäkterna i Danmark var oförändrade. Den organiska 
nettoomsättningen i segmenten, justerat för valutaeffekter, 
ökade med 7,1 procent. Inom Övrig verksamhet ökade 
omsättningen med 2,6 miljoner euro.

Operativ EBITA kvarstod på föregående års nivå på 4,1 
miljoner euro (4,1). Operativ EBITA-marginal uppgick till 
2,0 procent (2,1). Operativ EBITA i segmenten uppgick till 
6,6 miljoner euro (7,7) och operativ EBITA-marginal var 
3,6 procent (4,4). I Övrig verksamhet uppgick operativ EBITA 
till -1,8 miljoner euro (-2,2). Operativ EBITA belastades av 
ökade kostnader och låg utnyttjandegrad på grund av hög 
sjukfrånvaro och personalomsättning. De administrativa 
kostnaderna var dock lägre än under jämförelseperioden.

Ytterligare kommentarer kring utvecklingen av netto-
omsättningen och operativ EBITA återfinns under respektive 
segment.

EBIT uppgick till 4,1 miljoner euro (4,0).

Finansnettot uppgick till -2,1 miljoner euro (-1,4), inklusive 
0,1 miljoner euro (0,2) i valutaeffekt.

Skatter uppgick till 2,2 miljoner euro (0,8) vilket motsvarar 
skattekostnaden i länder med vinst. Ingen uppskjuten 
skattefordran har bokförts för periodens förluster.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till -0,3 miljoner euro 
(1,8). Resultat per aktie uppgick till -0,00 (0,01).

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
Nettoomsättning 207,0 193,8 599,6 586,2 812,6
Operativ EBITA 4,1 4,1 2,1 7,8 14,8
EBIT 4,1 4,0 2,0 7,5 14,5
Nettoresultat -0,3 1,8 -7,3 0,8 4,9

Nyckeltal
Nettoomsättningstillväxt, % 6,8 % -14,5 % 2,3 % -17,3 % -13,4 %
Organisk tillväxt1), % inom segmenten 7,1 % -13,8 % 1,5 % -14,9 % -11,9 %
Effekt av sålda verksamheter på nettoomsättning, MEUR - - - -19,2 -19,2
Valutakurseffekt på nettoomsättning, MEUR -1,8 2,3 -3,1 10,5 14,6
Operativ EBITA-marginal, % 2,0 % 2,1 % 0,4 % 1,3 % 1,8 %
Skattesats, % 113,1 % 30,1 % -104,8 % 78,2 % 43,8 %
Resultat per aktie, euro, efter utspädning -0,00 0,01 -0,05 0,00 0,03
1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter. 

Januari–september 2022

Nettoomsättningen ökade med 2,3 procent till 599,6 
miljoner euro (586,2). I segmenten ökade volymen med 
5,8 miljoner euro. Tillväxt i Norge och Sverige motverkades 
av effekterna från en delvis inkontraktering av avtal med en 
större kund i Danmark och en strejk i Finland. Den organiska 
nettoomsättningen i segmenten, justerat för valutaeffekter, 
ökade med 1,5 procent. Inom Övrig verksamhet steg 
omsättningen med 8,7 miljoner euro.

Operativ EBITA minskade till 2,1 miljoner euro (7,8). 
Operativ EBITA-marginal uppgick till 0,4 procent (1,3). 
Operativ EBITA i segmenten uppgick till 11,7 miljoner euro 
(16,9) och operativ EBITA-marginal var 2,2 procent (3,2). I 
Övrig verksamhet uppgick operativ EBITA till -4,2 miljoner 
euro (-3,6). Operativ EBITA belastades av inflation, främst 
genom ökade drivmedels- och materialkostnader samt 
kostnad för underentreprenörer. En lång vinter och förhöjd 
sjukfrånvaro belastade operativ EBITA ytterligare.

Ytterligare kommentarer kring utvecklingen av netto-
omsättningen och operativ EBITA återfinns under respektive 
segment.

EBIT uppgick till 2,0 miljoner euro (7,5).

Finansnettot uppgick till -5,6 miljoner euro (-4,0), inklusive 
0,2 miljoner euro (1,0) i valutaeffekt. 

Skatter uppgick till 3,7 miljoner euro (2,7) vilket motsvarar 
skattekostnaden i länder med vinst. Ingen uppskjuten 
skattefordran har bokförts för periodens förluster.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till -7,3 miljoner euro 
(0,8). Resultat per aktie uppgick till -0,05 (0,00).
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Översikt av segment
Nettoomsättning

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021 
Finland 79,1 77,9 209,8 218,4 299,6
Sverige 44,0 40,2 137,3 125,9 182,2
Norge 44,3 38,2 132,5 114,2 160,5
Danmark 17,8 17,8 53,4 68,6 87,9
Summa segmenten 185,1 174,1 533,0 527,2 730,1
Övrig verksamhet 24,6 22,0 73,8 65,0 91,9
Eliminering -2,7 -2,3 -7,2 -6,0 -9,5
Totalt 207,0 193,8 599,6 586,2 812,6

Operativ EBITA

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021 
Finland 4,9 4,8 9,4 8,6 12,7
Sverige 0,0 -0,2 -2,2 -2,6 -1,8
Norge 1,6 2,9 4,4 6,8 9,2
Danmark 0,1 0,2 0,2 4,1 4,2
Summa segmenten 6,6 7,7 11,7 16,9 24,2
Övrig verksamhet -1,8 -2,2 -4,2 -3,6 -1,8
Koncernfunktioner -0,8 -1,5 -5,4 -5,6 -7,6
Totalt operativ EBITA 4,1 4,1 2,1 7,8 14,8

Finland 6,2 % 6,2 % 4,5 % 4,0 % 4,2 %
Sverige 0,0 % -0,5 % -1,6 % -2,1 % -1,0 %
Norge 3,7 % 7,6 % 3,3 % 6,0 % 5,7 %
Danmark 0,7 % 1,0 % 0,5 % 6,0 % 4,8 %
Summa segmenten 3,6 % 4,4 % 2,2 % 3,2 % 3,3 %
Övrig verksamhet -7,1 % -9,9 % -5,7 % -5,5 % -2,0 %
Totalt operativ 
EBITA-marginal, % 2,0 % 2,1 % 0,4 % 1,3 % 1,8 %

Eltels huvudsakliga verksamhet i de fyra nordiska länderna presenteras 
som segment. Under januari–september representerade segmenten 89 
procent av nettoomsättningen.

Övrig verksamhet omfattar High Voltage, med verksamhet huvudsakligen 
i Polen, Smart Grids Tyskland och Litauen, samt avslutande aktiviteter 
inom Power Transmission International och Rail.
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Nettoomsättning per segment

FI SE NO DK

To
tal

ko
nc

ern

Övri
g

ve
rks

am
he

t

M€

0

100

300

400

500

200

600

Operativ EBITA per segment

To
tal

ko
nc

ernFI SE

NO DK
Övri

g
ve

rks
am

he
t

Kon
ce

rn-
fun

kti
on

er

jan-sep 2021 jan-sep 2022

M€

-6

-4

0

2

4

-2

6

10

8

Övrig verksamhet 
Sverige

NorgeFinland
Danmark

Q3 2022

Nettoomsättning per segment



6 (29)

ELTEL | Delårsrapport januari–september 2022

Januari–september 2022

Nettoomsättningen minskade med 8,6 miljoner euro till 
209,8 miljoner euro (218,4), en minskning med 4,0 procent, 
som en konsekvens av en sex veckor lång ICT strejk under 
andra kvartalet, samt stränga vinterförhållanden med djup 
tjäle under årets första del. Efterfrågan inom Communication 
är fortsatt hög. God efterfrågan inom Power transmission 
kompenserar för minskade volymer inom Power services.

Operativ EBITA ökade till 9,4 miljoner euro (8,6). Den 
operativa EBITA-marginalen ökade till 4,5 procent (4,0) trots 
ökade material-, bränsle- och underleverantörskostnader 
samt högre sjukfrånvarotal.

Finland

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
Nettoomsättning 79,1 77,9 209,8 218,4 299,6
Operativ EBITA 4,9 4,8 9,4 8,6 12,7
Medelantalet anställda 1 495 1 493 1 497 1 472 1 478

Nyckeltal
Nettoomsättningstillväxt, % 1,5 % -3,1 % -4,0 % 0,5 % -0,2 %
Operativ EBITA-marginal, % 6,2 % 6,2 % 4,5 % 4,0 % 4,2 %

Juli–september 2022

Nettoomsättningen ökade med 1,2 miljoner euro till 79,1 
miljoner euro (77,9), en ökning med 1,5 procent. Tillväxten 
var främst ett resultat av prisökningar drivna av inflation 
och stark efterfrågan inom Communication, där Eltel har 
en ledande marknadsposition inom fiber och 5G. Volymen 
inom Power var fortsatt god trots att projekt skjuts fram till 
2023 på grund av resurs-, material- och komponentbrister.

Operativ EBITA ökade till 4,9 miljoner euro (4,8). Den 
operativa EBITA-marginalen kvarstod på 6,2 procent 
(6,2). Ett stabilt resultat inom Communication bidrog till att 
kompensera för ökade kostnader och låg utnyttjandegrad, 
främst till följd av ökad sjukfrånvaro samt material- och 
komponentbrist.

Under rapportperioden, den 15 september 2022, med-
delades det att Eltel Finland har ingått ett ramavtal med 
Valokuitunen, ett joint venture mellan CapMan Infra och 
Telia, för att bygga fiber till hemmet (FTTH). Avtalet är värt 
cirka 200 miljoner euro under en treårsperiod och inkluderar 
en option på ytterligare ett år.

Den 19 september 2022, meddelades det att Eltel Finland 
har ingått ett ramavtal med Caruna, ett finskt energibolag, 
för att trygga en störningsfri eldistribution. Avtalet är värt 
cirka 75 miljoner euro under en treårsperiod samt ytterligare 
två optionsår.

Efter rapportperioden, den 5 oktober 2022, meddelades 
det att Eltel Finland har tecknat två avtal med Exilion, 
ett finskt bolag som koncentrerar sig på investeringar i 
förnybar energi, om att bygga en ny 110 kV kraftledning 
och transformatorstationer för två nya vindparker i Finland. 
Kontrakten har ett sammanlagt värde på cirka 11 miljoner 
euro.

Nettoomsättning och operativ EBITA – segmenten

Q3 2022

Communication Power 

Nettoomsättning
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Sverige

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
Nettoomsättning 44,0 40,2 137,3 125,9 182,2
Operativ EBITA 0,0 -0,2 -2,2 -2,6 -1,8
Medelantalet anställda 913 913 912 945 938

Nyckeltal
Nettoomsättningstillväxt, % 9,6 % -21,0 % 9,1 % -27,5 % -18,8 %
Organisk tillväxt1), % 14,7 % -22,6 % 13,0 % -26,9 % -18,4 %
Effekt av sålda verksamheter på nettoomsättning, MEUR - - - -8,5 -8,5
Valutakurseffekt på nettoomsättning, MEUR -2,1 0,8 -5,0 5,1 5,9
Operativ EBITA-marginal, % 0,0 % -0,5 % -1,6 % -2,1 % -1,0 %
1) Justerat för valutaeffekter.

Juli–september 2022

Nettoomsättningen ökade med 3,8 miljoner euro till 44,0 
miljoner euro (40,2), en ökning med 9,6 procent. Organisk 
tillväxt i lokal valuta uppgick till 14,7 procent. Valutaeffekter 
hade en negativ påverkan med 2,1 miljoner euro. Tillväxten 
drevs av Smart Grids och även Communication.

Operativ EBITA ökade till 0,0 miljoner euro (-0,2). Den 
operativa EBITA-marginalen uppgick till 0,0 procent (-0,5). 
Tillväxten och ett starkt resultat av Smart Grids motverkades 
dels av hög personalomsättning, vilket ledde till minskad 
effektivitet och högre kostnader, och dels genom ökad 
användning av underleverantörer.

Efter rapportperioden, den 22 oktober 2022, meddelades det 
att Eltel Sverige har tecknat en fortsättning på ett nuvarande 
ramavtal med Ellevio gällande ny- och ombyggnation av 
ledningsnät och nätstationer. Det femåriga avtalet är värt 
cirka 32 miljoner euro.

Januari–september 2022

Nettoomsättningen ökade med 11,4 miljoner euro till 137,3 
miljoner euro (125,9), en ökning med 9,1 procent. Organisk 
tillväxt i lokal valuta uppgick till 13,0 procent. Valutaeffekter 
hade en negativ påverkan med 5,0 miljoner euro. Tillväxten 
drevs av Smart Grids och även Communication.

Operativ EBITA förbättrades till -2,2 miljoner euro (-2,6). Den 
operativa EBITA-marginalen uppgick till -1,6 procent (-2,1). 
Lönsamheten förbättrades inom Smart Grids och inom 
Communication medan hög personalomsättning, ökade 
kostnader och investeringar i effektiviseringsprogrammet 
”Ett Eltel” påverkade negativt.

Nettoomsättning rullande 12 mån
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Norge

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
Nettoomsättning 44,3 38,2 132,5 114,2 160,5
Operativ EBITA 1,6 2,9 4,4 6,8 9,2
Medelantalet anställda 942 919 938 913 919

Nyckeltal
Nettoomsättningstillväxt, % 15,8 % -9,3 % 16,0 % -16,0 % -9,7 %
Organisk tillväxt1), % 13,8 % -13,1 % 13,5 % -20,1 % -14,8 %
Valutakurseffekt på nettoomsättning, MEUR 0,8 1,6 2,9 5,6 9,0
Operativ EBITA-marginal, % 3,7 % 7,6 % 3,3 % 6,0 % 5,7 %
1) Justerat för valutaeffekter.

Juli–september 2022

Nettoomsättningen ökade med 6,1 miljoner euro till 44,3 
miljoner euro (38,2), en ökning med 15,8 procent. Organisk 
tillväxt i lokal valuta uppgick till 13,8 procent. Valutaeffekter 
påverkade nettoomsättningen positivt med 0,8 miljoner 
euro. Tillväxten relaterar till ökad volym av fiber och 5G då 
kundernas investeringar har vuxit från föregående år.

Operativ EBITA minskade till 1,6 miljoner euro (2,9). Den 
operativa EBITA-marginalen minskade till 3,7 procent 
(7,6) främst på grund av förändrad produktionsmix. Ökad 
sjukfrånvaro, rekrytering och utbildning ledde till minskad 
effektivitet.

Under rapportperioden, den 1 juli 2022, meddelades det att 
Eltel Norge har tecknat ett projektavtal med Telenor för att 
vidare uppgradera Telenors telekommunikationsnät med 
5G-teknik. Avtalet är värt cirka 36–40 miljoner euro.

Januari–september 2022

Nettoomsättningen ökade med 18,3 miljoner euro till 132,5 
miljoner euro (114,2), en ökning med 16,0 procent. Organisk 
tillväxt i lokal valuta uppgick till 13,5 procent. Valutaeffekter 
påverkade nettoomsättningen positivt med 2,9 miljoner euro. 
Den främsta orsaken till tillväxten är ökad efterfrågan på 
fiber och 5G då kundernas investeringar har vuxit jämfört 
med föregående år. Ytterligare affärer med nya kunder 
bidrog också.

Operativ EBITA minskade till 4,4 miljoner euro (6,8). Den 
operativa EBITA-marginalen minskade till 3,3 procent (6,0). 
Minskningen är en följd av förändrad produktionsmix, ökad 
sjukfrånvaro och inflation.

Q3 2022

Communication Power 
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Danmark

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec 

2021
Nettoomsättning 17,8 17,8 53,4 68,6 87,9
Operativ EBITA 0,1 0,2 0,2 4,1 4,2
Medelantalet anställda 485 489 479 593 562

Nyckeltal
Nettoomsättningstillväxt, % -0,5 % -30,8 % -22,2 % -22,3 % -25,6 %
Organisk tillväxt1), % -0,4 % -30,9 % -22,2 % -22,5 % -25,8 %
Valutakurseffekt på nettoomsättning, MEUR 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Operativ EBITA-marginal, % 0,7 % 1,0 % 0,5 % 6,0 % 4,8 %
1) Justerat för valutaeffekter.

Juli–september 2022

Nettoomsättningen kvarstod på samma nivå som fjolåret och 
uppgick till 17,8 miljoner euro (17,8). Tillväxt i Communication 
motverkades av avslutade avtal inom Power. Tack vare 
nyligen tecknade avtal har orderstocken ökat. 

Operativ EBITA minskade till 0,1 miljoner euro (0,2). Den 
operativa EBITA-marginalen uppgick till 0,7 procent (1,0). 
Den blygsamma lönsamheten hänför sig till långsammare 
upptrappning än väntat av nya avtal och inflationsrelaterade 
kostnadsökningar.

Under rapportperioden, den 12 juli 2022, meddelades det 
att Eltel Danmark har inlett ett strategiskt samarbete med 
GlobalConnect för att etablera cirka 18 000 höghastighets- 
fiberanslutningar i Danmark. Avtalet är värt cirka 47 miljoner 
euro och sträcker sig över tre och ett halvt år, med ett plus 
ett års option.

Efter rapportperioden, den 6 oktober 2022, meddelades det 
att Eltel Danmark har, som en del av ett konsortium, förlängt 
ett pågående ramavtal med Nexel, en dansk elnätsoperatör, 
för att utöka, underhålla och säkra anslutningar i elnätet. 
Eltels andel av kontraktet är värt cirka 30 miljoner euro.

Januari–september 2022

Nettoomsättningen minskade med 15,2 miljoner euro till 
53,4 miljoner euro (68,6), motsvarande -22,2 procent. 
Minskningen berodde främst på delvis inkontraktering av 
avtal med en större kund i slutet av andra kvartalet 2021. 
Vidare påverkade ytterligare avslutade kontrakt samt en 
långsammare upptrappning än väntat i nya avtal.

Operativ EBITA minskade till 0,2 miljoner euro (4,1). 
Den operativa EBITA-marginalen uppgick till 0,5 procent 
(6,0). Nedgången kommer från lägre volymer samt 
inflationsrelaterade kostnadsökningar.
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Övrig verksamhet

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
Nettoomsättning 24,6 22,0 73,8 65,0 91,9
Operativ EBITA -1,8 -2,2 -4,2 -3,6 -1,8
Medelantalet anställda 1 078 1 082 1 075 1 135 1 123

Övrig verksamhet omfattar High Voltage, med verksamhet huvudsakligen i Polen, Smart Grids Tyskland och Litauen, samt avslutande aktiviteter inom 
Power Transmission International och Rail.

Juli–september 2022

Nettoomsättningen ökade med 2,6 miljoner euro till 24,6 
miljoner euro (22,0). Tillväxten kom i huvudsak från 
realisering av uppskjutna volymer i High Voltage Polen. 
Smart Grids Tyskland bidrog också positivt.

Operativ EBITA förbättrades till -1,8 miljoner euro (-2,2). 
Marginalerna i Smart Grids Tyskland var fortsatt starka. 
High Voltage Polen förbättrade resultatet jämfört med 
föregående år, men lider alltjämt av ökade kostnader på 
grund av försenade projekt och kostnadsinflation för material 
och underleverantörer.

Januari–september 2022

Nettoomsättningen ökade med 8,7 miljoner euro till 73,8 
miljoner euro (65,0) tack vare realisering av uppskjutna 
och fördröjda volymer från 2021 i High Voltage Polen. 
Omsättningen i Smart Grids Tyskland ökade också.

Operativ EBITA minskade till -4,2 miljoner euro (-3,6). 
Marginalerna i Smart Grids Tyskland var fortsatt höga men 
motverkades av de fortsatta utmaningarna i High Voltage 
Polen. High Voltage, främst Polen, hade en negativ operativ 
EBITA på -6,4 miljoner euro (-7,6). Inflationen och kriget i 
Ukraina påverkade resultatet. Åtgärder vidtas för att dämpa 
påverkan, men processerna förväntas bli långa och det 
råder stor osäkerhet kring utfallet. I Power Transmission 
International är alla projekt operativt stängda. Administrativa 
stängningsprocesser och relaterade kostnader fortsätter 
belasta resultatet. Under jämförelseperioden bidrog Power 
Transmission International positivt till resultatet.

Q3 2022
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Kassaflöde

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
EBIT 4,1 4,0 2,0 7,5 14,5
Avskrivningar och nedskrivningar 7,4 7,9 22,5 24,5 32,1
EBITDA 11,5 11,9 24,5 32,1 46,5
Förändringar i rörelsekapitalet -39,7 -18,2 -44,1 -35,4 -10,1
Totala finansiella kostnader och skatter -1,3 -0,3 -8,5 -5,2 -6,7
Justering av vinst/förlust från försäljning av tillgångar och 
avyttring av verksamhet 0,0 0,0 0,0 -0,1 -2,6
Övrigt -1,1 -1,1 -2,5 -3,4 -4,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -30,6 -7,8 -30,6 -12,0 22,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,7 0,1 -2,1 -5,2 -2,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,2 -4,5 16,9 8,6 -13,7

Förändringar av likvida medel -26,1 -12,2 -15,8 -8,6 5,7

Likvida medel vid periodens början 42,5 30,0 32,3 26,0 26,0
Kursdifferens i likvida medel 0,6 -0,1 0,7 0,3 0,6
Likvida medel vid periodens slut 17,1 17,7 17,1 17,7 32,3
Koncernens kassaflöde i sammandrag presenteras på sidan 18.

Juli–september 2022

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 
-30,6 miljoner euro (-7,8). De största posterna var EBITDA 
11,5 miljoner euro (11,9), förändring av rörelsekapital -39,7 
miljoner euro (-18,2), finansiella poster -1,7 miljoner euro 
(-0,9) och inkomstskatter 0,4 miljoner euro (0,5).

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -0,7 
miljoner euro (0,1) bestående av -0,7 miljoner euro (0,1) från 
andra nettoinvesteringar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 5,2 
miljoner euro (-4,5). Huvudposterna inkluderar utnyttjandet 
av kortfristig finansiering, som ökade med 11,0 miljoner euro 
(0,0) och kassaflödet från leasingskulder som uppgick till 
-5,4 miljoner euro (-5,6).

Januari–september 2022

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 
-30,6 miljoner euro (-12,0). Förändringen i rörelsekapitalet 
uppgick till -44,1 miljoner euro (-35,4) vilket återspeglar 
det säsongsmässigt växande produktionsmönstret, 
uppbyggnad av inventarier för att säkerställa tillgång på 
produktionsmaterial samt nedtrappning av covid-19-
relaterade stödmekanismer i länderna. I slutet av tredje 
kvartalet uppgick nettorörelsekapitalet till 26,3 miljoner euro 
(9,8).

Kassaflödet har historiskt uppvisat en stark säsongsmässig 
variation, med svagare kassaflöde under perioden fram till 
det tredje kvartalet som en följd av högre produktionsaktivitet. 
Eltels nivå på nettorörelsekapitalet påverkas även av kvar-
varande rörelsekapitalintensiva projekt, huvudsakligen i 
High Voltage Polen. Dessa projekt, och förseningar i dem, 
binder fortsatt betydande rörelsekapital vilket förväntas 
skapa volatilitet i nettorörelsekapitalet även framöver.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -2,1 
miljoner euro (-5,2) bestående av nettoinvesteringar på -2,1 
miljoner euro (-1,4) och under 2021 av -3,8 miljoner euro 
från avyttring av High Voltage Tyskland.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 
16,9 miljoner euro (8,6). Den 17 januari 2022 tecknade 
Eltel ett finansieringsavtal med banker. I samband med 
avtalet tog Eltel ett långfristigt lån på 35,0 miljoner euro och 
återbetalade den återstående gamla lånefaciliteten på 27,0 
miljoner euro. Utnyttjandet av kortfristig finansiering ökade 
med 25,0 miljoner euro (26,0), betalningar av leasingskulder 
uppgick till -16,2 miljoner euro (-17,9) och övriga poster till 
0,1 miljoner euro (0,5).

I mars 2022 emitterade och köpte Eltel 972 000 nya C-aktier 
i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 
2021. Nyemissionen och köpet påverkade kassaflödet med 
1,0 respektive -1,0 miljoner euro.

Finansiell ställning, likvida medel

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 223,9 miljoner 
euro (224,0) och koncernens totala tillgångar redovisades 
till 619,8 miljoner euro (626,2). Soliditeten uppgick till 38,7 
procent (37,6).
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Räntebärande skulder och nettoskuld

Miljoner euro
30 sep

2022
30 sep

2021
31 dec 

2021
Räntebärande skulder 133,4 115,8 99,8
Leasingskulder 49,3 53,4 54,5
Allokering av effektiv ränta till 
perioderna 0,5 0,8 0,6
Minus likvida medel -17,1 -17,7 -32,3
Nettoskuld 166,1 152,3 122,6

Miljoner euro
30 sep

2022
30 sep

2021
31 dec 

2021
Långfristiga räntebärande skulder 34,6 25,8 25,5
Kortfristiga räntebärande skulder 98,8 90,0 74,2
Summa räntebärande skulder 133,4 115,8 99,8

Långfristiga leasingskulder 31,9 34,4 35,8
Kortfristiga leasingskulder 17,4 19,0 18,6
Summa leasingskulder 49,3 53,4 54,5

Övrig information
Risker och osäkerhetsfaktorer

Den höga inflationen, som delvis tillskrivs kriget i Ukraina, 
påverkar Eltels kostnadsbas, inklusive drivmedels- och 
materialkostnader samt tillgänglighet och kostnader för 
underleverantörer och anställda. Åtgärder har vidtagits 
och Eltel har avtal på plats med de flesta av sina största 
kunder för att delvis kompenseras för kostnadsökningarna. 
Ersättningsgraden kan dock bli lägre än tidigare förväntat.   
Det kommer också att ta tid innan indexregleringarna får 
full effekt.

Eltels verksamhet är starkt beroende av kompetent arbets-
kraft. Den rådande resursbristen på arbetsmarknaden kan 
påverka Eltels förmåga att optimalt dra nytta av sin befintliga 
kontraktsbas och marknadsposition.

Eltel har ställts inför betydande lönsamhetsutmaningar i 
High Voltage Polen, delvis på grund av den senaste tidens 
kostnadsökningar samt de effekter som kriget i Ukraina 
har gällande inköp av material och underentreprenörer.  
Omstrukturering av verksamheten pågår, men det finns även 
framöver risk för negativa resultat.

Eltel spelar en viktig roll i att upprätthålla kritiska samhälls- 
funktioner i svåra situationer, såsom den pågående 
coronaviruspandemin. Det råder emellertid osäkerhet om 
pandemins framtida påverkan och dess varaktighet. Således 
kan den komma att ha en fortsatt negativ effekt på Eltels 
verksamhet.

Marknadsräntorna har ökat markant sedan andra kvartalet 
och kan fortsätta att stiga. Detta leder till en högre dis-
konteringsränta (WACC) och följaktligen till en risk för 
nedskrivning av goodwill under fjärde kvartalet när Eltel 
genomför sitt årliga nedskrivningstest, impairment test.

Det finns en risk att kovenanterna i det befintliga finansiering-
savtalet kan brytas. Säsongsvariationer i Eltels verksamhet 
och relaterad rörelsekapitaluppbyggnad kan även 
exponera bolaget för likviditetsrisk under de mest hektiska 
produktionsmånaderna på sensommaren och i början av 
hösten. 

För ytterligare information om risker och osäkerhetsfaktorer, 
se årsredovisningen för 2021 som publicerades den 
30 mars 2022. Denna finns tillgänglig på Eltels hemsida: 
www.eltelgroup.com.

Kreditfaciliteter

Miljoner euro
30 sep 

2022 Maturitet

Lånefacilitet, långfristigt lån 35,0
jan 2024 (+ tilläggsoption 

till jan 2025)

Revolverande kreditlöfte 90,0
jan 2025 (+ tilläggsoption 

till jan 2027)
Checkräkningskrediter 15,0 årliga förnyelser
Totalt bundna 
kreditfaciliteter 140,0
Företagscertifikatsprogram 150,0 N/A

Tillgängliga likviditetsreserver, inklusive revolverande kredit-
löfte, checkräkningskrediter och likvida medel, uppgick 
till 59,1 miljoner euro (127,7). Utöver bundna faciliteter 
har koncernen också tillgång till kortfristiga skuldkapital-
marknader via företagscertifikatsprogram om 150 miljoner 
euro. Vid rapporteringsdagen utnyttjades 35,0 miljoner euro 
(79,0) av företagscertifikatsprogrammet och 63,0 miljoner 
euro (0,0) av det revolverande kreditlöftet.

Kommersiella garantier

Den 30 september 2022 uppgick garantier baserade på 
avtalsmässiga kommersiella åtaganden utfärdade av 
banker och andra finansinstitut till 92,5 miljoner euro (98,4). 
Beloppet för garantierna som utfärdades på uppdrag av 
tredje part var 0,0 miljoner euro (0,1).

Nettoskuld, exklusive leasingskulderIFRS 16  leasingskulder
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Större avtal annonserade under och efter 
rapportperioden

Under rapportperioden, den 1 juli 2022, meddelades det att 
Eltel Norge har tecknat ett projektavtal med Telenor för att 
vidare uppgradera Telenors telekommunikationsnät med 
5G-teknik. Avtalet är värt cirka 36–40 miljoner euro.

Den 12 juli 2022, meddelades det att Eltel Danmark har inlett 
ett strategiskt samarbete med GlobalConnect för att etablera 
cirka 18 000 höghastighetsfiberanslutningar i Danmark. 
Avtalet är värt cirka 47 miljoner euro och sträcker sig över 
tre och ett halvt år, med ett plus ett års option.

Den 15 september 2022, meddelades det att Eltel Finland 
har ingått ett ramavtal med Valokuitunen, ett joint venture 
mellan CapMan Infra och Telia, för att bygga fiber till hemmet 
(FTTH). Avtalet är värt cirka 200 miljoner euro under en 
treårsperiod och inkluderar en option på ytterligare ett år.

Den 19 september 2022, meddelades det att Eltel Finland 
har ingått ett ramavtal med Caruna, ett finskt energibolag, 
för att trygga en störningsfri eldistribution. Avtalet är värt 
cirka 75 miljoner euro under en treårsperiod samt  ytterligare 
två optionsår.

Efter rapportperioden, den 5 oktober 2022 meddelades 
det att Eltel Finland har tecknat två avtal med Exilion, 
ett finskt bolag som koncentrerar sig på investeringar i 
förnybar energi, om att bygga en ny 110 kV kraftledning 
och transformatorstationer för två nya vindparker i Finland. 
Kontrakten har ett sammanlagt värde på cirka 11 miljoner 
euro.

Den 6 oktober 2022 meddelades det att Eltel Danmark 
har, som en del av ett konsortium, förlängt ett pågående 
ramavtal med Nexel, en dansk elnätsoperatör, för att utöka, 
underhålla och säkra anslutningar i elnätet. Eltels andel av 
kontraktet är värt cirka 30 miljoner euro.

Den 22 oktober 2022, meddelades det att Eltel Sverige 
har tecknat en fortsättning på ett nuvarande ramavtal med 
Ellevio gällande ny- och ombyggnation av ledningsnät och 
nätstationer. Det femåriga avtalet är värt cirka 32 miljoner 
euro.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner mellan Eltel och närstående 
har ägt rum under kvartalet.

Säsongseffekter

Eltels verksamhet karaktäriseras av säsongsbundenhet 
och cyklikalitet inom projektverksamheten, vilket medför 
volatilitet för nettoomsättning, operativ EBITA och kassaflöde. 
Säsongsvariationen beror på en rad faktorer, däribland 
väderförhållanden, tidpunkten för kundernas order samt 
färdigställandet av olika arbetsfaser. Eltelkoncernen har 
historiskt sett redovisat förbättrade intäkter och rörelsevinster 
under det andra halvåret. Kassaflödet har historiskt sett en 
stark säsongsmässig variation med ett svagare kassaflöde 
fram till slutet av tredje kvartalet på grund av ökad produktion 
under den perioden. När produktionsvolymerna minskar mot 
slutet av året har kassaflödet normalt sett varit starkare. För 
mer information, se nyckeltal per kvartal för koncernen på 
sidan 20.
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Presentation av delårsrapporten för januari–september 2022

Eltel bjuder in analytiker och media att delta vid en presentation av Eltels delårsrapport för januari–september 2022, 
den 2 november 2022, kl. 10.00 (CET), där Eltels vd och koncernchef Håkan Dahlström och finansdirektör Saila Miettinen-
Lähde kommer att stå värd för en presentation. En kombinerad webbsändning och telefonkonferens samt en presentation 
kommer att finnas tillgängliga på www.eltelgroup.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Saila Miettinen-Lähde, finansdirektör
Tel. +358 40 548 3695, saila.miettinen-lahde@eltelnetworks.com

Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel. +46 72 59 54 692, elin.otter@eltelnetworks.com

Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké januari-december 2022: 16 februari 2023
 • Delårsrapport januari–mars 2023: 4 maj 2023
 • Halvårsrapport januari–juni 2023: 27 juli 2023
 • Delårsrapport januari–september 2023: 2 november 2023
 • Årsredovisning 2022: vecka 13 2023
 • Årsstämma 2023: 11 maj 2023

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november kl. 08.00 CET.

Underskrift av vd

Stockholm den 2 november 2022

Eltel AB (publ)

Håkan Dahlström, vd och koncernchef
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Granskningsrapport
Till styrelsen i Eltel AB (publ)

Org. nr 556728-6652

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Eltel 
AB (publ) per den 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra 
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt 
för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Stockholm den 2 november 2022

KPMG AB

Fredrik Westin

Auktoriserad revisor



16 (29)

ELTEL | Delårsrapport januari–september 2022

Finansiell information i sammandrag
Koncernens resultaträkning i sammandrag

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
Nettoomsättning 207,0 193,8 599,6 586,2 812,6
Kostnad för sålda varor och tjänster -187,4 -172,4 -542,1 -523,1 -724,5
Bruttoresultat 19,6 21,4 57,5 63,2 88,1
Övriga intäkter 0,4 0,5 0,9 1,9 5,5
Försäljnings- och administrationskostnader -15,6 -17,5 -56,0 -56,9 -78,1
Övriga kostnader -0,3 -0,5 -0,3 -0,7 -1,0
Rörelseresultat (EBIT) 4,1 4,0 2,0 7,5 14,5
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Finansiella kostnader -2,2 -1,4 -5,6 -4,1 -5,8
Finansiella poster, netto -2,1 -1,4 -5,6 -4,0 -5,8
Resultat före skatt 2,0 2,6 -3,5 3,5 8,7
Inkomstskatt -2,2 -0,8 -3,7 -2,7 -3,8
Resultat efter skatt -0,3 1,8 -7,3 0,8 4,9
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -0,4 1,6 -7,5 0,4 4,3
Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6
Resultat per aktie
Före utspädning, euro -0,00 0,01 -0,05 0,00 0,03
Efter utspädning, euro -0,00 0,01 -0,05 0,00 0,03

Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
Periodens resultat -0,3 1,8 -7,3 0,8 4,9
Övrigt totalresultat
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärderingar av förmånsbestämda planer, netto efter skatt 3,7 2,8 11,5 3,5 2,6
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Säkringar av nettoinvestering, netto efter skatt -0,0 0,1 -0,0 0,1 0,3
Valutakursdifferenser -2,6 -0,8 -7,8 0,7 1,3
Summa -2,7 -0,7 -7,8 0,8 1,6
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 1,1 2,1 3,7 4,4 4,2
Periodens resultat 0,8 3,9 -3,6 5,1 9,1
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 0,7 3,7 -3,9 4,8 8,5
Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6
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Koncernens balansräkning i sammandrag

Miljoner euro
30 sep

2022
30 sep

2021
31 dec

2021
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 257,3 265,0 265,0
Immateriella anläggningstillgångar 36,2 39,9 39,6
Materiella anläggningstillgångar 9,9 11,0 11,6
Tillgångar med nyttjanderätt 48,1 52,1 53,3
Uppskjutna skattefordringar 15,3 17,7 18,4
Finansiella tillgångar 11,7 1,0 1,1
Summa anläggningstillgångar 378,4 386,6 389,1
Omsättningstillgångar
Varulager 21,8 12,4 17,2
Kundfordringar och andra fordringar 202,5 207,1 192,3
Likvida medel 17,1 17,7 32,3
Summa omsättningstillgångar 241,4 237,2 241,8
Tillgångar som innehas för försäljning1) - 2,4 -
SUMMA TILLGÅNGAR 619,8 626,2 630,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 216,4 216,5 220,2
Innehav utan bestämmande inflytande 7,6 7,5 7,7
Summa eget kapital 223,9 224,0 227,9
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 34,6 25,8 25,5
Leasingskulder 31,9 34,4 35,8
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 7,1 14,3 14,4
Uppskjutna skatteskulder 11,1 10,7 10,7
Avsättningar 3,1 2,6 2,7
Övriga långfristiga skulder 0,6 0,5 0,7
Summa långfristiga skulder 88,4 88,4 89,8
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 98,8 90,0 74,2
Leasingskulder 17,4 19,0 18,6
Avsättningar 2,5 6,1 6,0
Förskott från kunder 41,8 29,8 35,8
Leverantörsskulder och andra skulder 147,0 169,0 178,5
Summa kortfristiga skulder 307,5 313,9 313,1
Summa skulder 395,9 402,2 402,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 619,8 626,2 630,8
1) Tillgångar som innehas för försäljning inkluderar en fastighet i Polen den 30 september 2021.
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Koncernens kassaflöde i sammandrag

Miljoner euro
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT) 2,0 7,5 14,5
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 22,5 24,5 32,1
Vinst/förlust från försäljning av tillgångar och avyttring av verksamhet 0,0 -0,1 -2,6
Förmånsbestämda pensionsplaner -2,5 -2,9 -3,3
Övriga icke kassaflödespåverkande förändringar 0,0 -0,4 -1,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster, skatter och 
förändringar i rörelsekapitalet 22,0 28,6 39,1

Ränta och övriga erlagda finansiella kostnader, netto -4,6 -3,0 -4,0
Erhållna/betalda inkomstskatter -3,9 -2,2 -2,7
Totala finansiella kostnader och skatter -8,5 -5,2 -6,7

Förändringar i rörelsekapitalet:
Kundfordringar och andra fordringar -16,9 -6,0 9,4
Leverantörsskulder och andra skulder -22,2 -29,0 -14,4
Varulager -5,1 -0,4 -5,0
Förändringar i rörelsekapitalet -44,1 -35,4 -10,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -30,6 -12,0 22,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2,1 -2,3 -4,4
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,9 5,3
Avyttring av verksamhet, netto likvida medel - -3,8 -3,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,1 -5,2 -2,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Betalningar av emitterade aktier 1,0 - -
Köp av egna aktier -1,0 - -
Upptagna långfristiga finansiella skulder 35,0 - -
Upptagna kortfristiga finansiella skulder 68,5 26,0 31,2
Betalning av kortfristiga finansiella skulder -43,5 - -11,0
Betalning av finansiella skulder, lånefaciliteter -27,0 - -10,0
Förändring övriga finansiella tillgångar - 35,0 35,0
Betalning av skulder till aktieägare - -35,0 -35,0
Förändring leasingskulder -16,2 -17,9 -23,8
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -0,4 -0,4 -0,4
Förändring övriga icke-likvida finansiella tillgångar 0,5 0,9 0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16,9 8,6 -13,7

Förändringar av likvida medel -15,8 -8,6 5,7

Likvida medel vid periodens början 32,3 26,0 26,0
Kursdifferens i likvida medel 0,7 0,3 0,6
Likvida medel vid periodens slut 17,1 17,7 32,3
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Miljoner euro
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Ansamlad 

förlust

Omvärderingar 
av förmåns-

bestämda 
pensionsplaner

Säkrings-
reserv

Omräk-
ningsdif-
ferenser Summa

Innehav 
utan bestäm-

mande 
inflytande

Summa 
eget 

kapital
Eget kapital 1 jan 2022 158,8 490,6 -366,2 -38,9 10,9 -35,0 220,2 7,7 227,9

Totalresultat för perioden - - -7,5 11,5 0,0 -7,8 -3,9 0,3 -3,6

Transaktioner med aktieägare:
Minskning av aktiekapital -0,2 0,2 - - - - - - -
Betalningar av emitterade aktier 1,0 - - - - - 1,0 - 1,0
Köp av egna aktier - -1,0 - - - - -1,0 - -1,0
Egetkapitalreglerade ersättningar - - 0,0 - - - 0,0 - 0,0
Utdelning betald till innehav utan 
bestämmande inflytande - - - - - - - -0,4 -0,4
Transaktioner med aktieägare 0,7 -0,7 0,0 - - - 0,0 -0,4 -0,4

Eget kapital 30 sep 2022 159,6 489,9 -373,7 -27,4 10,9 -42,8 216,4 7,6 223,9

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Miljoner euro
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Ansamlad 

förlust

Omvärderingar 
av förmåns-

bestämda 
pensionsplaner

Säkrings-
reserv

Omräk-
ningsdif-
ferenser Summa

Innehav 
utan bestäm-

mande 
inflytande

Summa 
eget 

kapital
Eget kapital 1 jan 2021 158,8 490,6 -370,6 -41,5 10,6 -36,3 211,7 7,5 219,2

Totalresultat för perioden - - 0,4 3,5 0,1 0,7 4,8 0,3 5,1

Transaktioner med aktieägare:
Egetkapitalreglerade ersättningar - - 0,1 - - - 0,1 - 0,1
Utdelning betald till innehav utan 
bestämmande inflytande - - - - - - - -0,4 -0,4
Transaktioner med aktieägare - - 0,1 - - - 0,1 -0,4 -0,3

Eget kapital 30 sep 2021 158,8 490,6 -370,1 -38,0 10,7 -35,5 216,5 7,5 224,0

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Miljoner euro
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Ansamlad 

förlust

Omvärderingar 
av förmåns-

bestämda 
pensionsplaner

Säkrings-
reserv

Omräk-
ningsdif-
ferenser Summa

Innehav 
utan bestäm-

mande 
inflytande

Summa 
eget 

kapital
Eget kapital 1 jan 2021 158,8 490,6 -370,6 -41,5 10,6 -36,3 211,7 7,5 219,2

Totalresultat för perioden - - 4,3 2,6 0,3 1,3 8,5 0,6 9,1

Transaktioner med aktieägare:
Egetkapitalreglerade ersättningar - - 0,1 - - - 0,1 - 0,1
Utdelning betald till innehav utan 
bestämmande inflytande - - - - - - - -0,4 -0,4
Transaktioner med aktieägare - - 0,1 - - - 0,1 -0,4 -0,3

Eget kapital 31 dec 2021 158,8 490,6 -366,2 -38,9 10,9 -35,0 220,2 7,7 227,9
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Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering och 
tillämpliga regler i den svenska årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är de samma som användes av koncernen 
och moderbolaget för räkenskapsåret 2021. De nya IFRS-standarderna, ändringarna eller tolkningarna som gäller för 
räkenskapsåret 2022 eller senare förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Koncernens nyckeltal
Miljoner euro

jul-sep
2022

jul-sep
2021

jan-sep
2022

jan-sep
2021

jan-dec 
2021

Rullande 
12 mån

Nettoomsättning 207,0 193,8 599,6 586,2 812,6 825,9
Nettoomsättningstillväxt, % 6,8 -14,5 2,3 -17,3 -13,4 1,3
Operativ EBITA 4,1 4,1 2,1 7,8 14,8 9,1
Operativ EBITA-marginal, % 2,0 2,1 0,4 1,3 1,8 1,1
Operativ EBITA, segmenten 6,6 7,7 11,7 16,9 24,2 19,0
Operativ EBITA-marginal, %, segmenten 3,6 4,4 2,2 3,2 3,3 2,6
Jämförelsestörande poster - - - -0,1 -0,1 -
EBITDA 11,5 11,9 24,5 32,1 46,5 39,0
Rörelseresultat (EBIT) 4,1 4,0 2,0 7,5 14,5 8,9
EBIT-marginal, % 2,0 2,1 0,3 1,3 1,8 1,1
Resultat efter finansiella poster 2,0 2,6 -3,5 3,5 8,7 1,7
Periodens resultat efter skatt -0,3 1,8 -7,3 0,8 4,9 -3,1
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning -0,00 0,01 -0,05 0,00 0,03 -0,02
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) -1,4 -2,8 -1,4 -2,8 2,2 -1,4
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) 10,2 11,6 10,2 11,6 23,6 10,2
Skuldsättningsgrad1) 4,3 3,9 4,3 3,9 2,6 4,3
Rörelsekapital, netto 26,3 9,8 26,3 9,8 -16,0 26,3
Medelantalet anställda 5 053 5 049 5 045 5 213 5 176 5 050

Koncernens nyckeltal per kvartal

Miljoner euro
jul-sep

2022
apr-jun

2022
jan-mar

2022
okt-dec 

2021
jul-sep 

2021
apr-jun 

2021
jan-mar 

2021
Nettoomsättning 207,0 208,6 184,0 226,3 193,8 210,4 182,0
Nettoomsättningstillväxt, % 6,8 -0,8 1,1 -1,2 -14,5 -14,3 -23,1
Operativ EBITA 4,1 0,5 -2,4 7,0 4,1 4,4 -0,7
Operativ EBITA-marginal, % 2,0 0,2 -1,3 3,1 2,1 2,1 -0,4
Operativ EBITA, segmenten 6,6 4,4 0,7 7,3 7,7 6,8 2,4
Operativ EBITA-marginal, %, segmenten 3,6 2,4 0,4 3,6 4,4 3,6 1,5
Jämförelsestörande poster - - - - - -0,1 -
EBITDA 11,5 7,9 5,1 14,5 11,9 12,7 7,5
Rörelseresultat (EBIT) 4,1 0,4 -2,5 6,9 4,0 4,3 -0,8
EBIT-marginal, % 2,0 0,2 -1,4 3,1 2,1 2,0 -0,4
Resultat efter finansiella poster 2,0 -1,2 -4,3 5,2 2,6 3,0 -2,1
Periodens resultat efter skatt -0,3 -2,6 -4,4 4,1 1,8 1,6 -2,7
Resultat per aktie, euro, före och efter utspädning -0,00 -0,02 -0,03 0,02 0,01 0,01 -0,02
Avkastning på eget kapital (ROE), %1) -1,4 -0,5 1,4 2,2 -2,8 -2,2 3,5
Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1) 10,2 13,5 17,4 23,6 11,6 16,8 13,5
Skuldsättningsgrad1) 4,3 3,3 3,1 2,6 3,9 3,3 2,3
Rörelsekapital, netto 26,3 -12,1 -6,7 -16,0 9,8 -7,1 -4,8
Medelantalet anställda 5 053 5 050 5 031 5 065 5 049 5 221 5 368

1) Beräknat på rullande 12 månader.
Definitioner och nyckeltal presenteras på sid 25–26.

Nyckeltal
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Nettoomsättning per segment

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
Finland 79,1 77,9 209,8 218,4 299,6
Sverige 44,0 40,2 137,3 125,9 182,2
Norge 44,3 38,2 132,5 114,2 160,5
Danmark 17,8 17,8 53,4 68,6 87,9
Övrig verksamhet1) 24,6 22,0 73,8 65,0 91,9
Eliminering mellan segmenten -2,7 -2,3 -7,2 -6,0 -9,5
Summa, nettoomsättning 207,0 193,8 599,6 586,2 812,6
1) Övrig verksamhet omfattar High Voltage, med verksamhet huvudsakligen i Polen, Smart Grids Tyskland och Litauen, samt avslutande aktiviteter inom 

Power Transmission International och Rail.

Nettoomsättning per segment och affärsområde

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec 

2021
Finland Communication 32,1 30,5 78,8 79,6 111,3

Power 46,9 47,4 131,1 138,9 188,4
Sverige Communication 36,9 36,0 117,0 113,2 163,1

Power 7,2 4,2 20,3 12,7 19,1
Norge Communication 44,2 38,1 132,2 113,9 160,0

Power 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4
Danmark Communication 13,1 12,3 39,4 50,5 65,2

Power 4,7 5,6 14,0 18,1 22,7
Övrig verksamhet Communication 4,4 3,3 11,4 9,4 13,6

Power 20,3 17,3 62,2 51,6 73,1
Övriga verksamheter 0,0 1,5 0,2 4,1 5,3

Eliminering mellan segmenten -2,7 -2,3 -7,2 -6,0 -9,5
Summa, nettoomsättning 207,0 193,8 599,6 586,2 812,6

Intern nettoomsättning består huvudsakligen av nettoomsättning från Communication i Litauen, rapporterad i Övrig verksamhet. Det finns 
ingen väsentlig intern omsättning i något av segmenten.

Nettoomsättning per affärsområde

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec 

2021
Communication 128,2 118,1 372,4 361,4 505,1
Power 78,8 74,3 227,1 220,8 302,3
Övrig verksamhet 0,0 1,5 0,2 4,1 5,3
Summa, nettoomsättning 207,0 193,8 599,6 586,2 812,6

Nettoomsättning per typ av tjänst

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec 

2021
Projektleveranstjänster 24,1 34,8 119,5 108,2 150,7
Uppgraderingstjänster 117,2 107,8 318,0 325,1 452,2
Underhållstjänster 65,7 51,2 162,1 152,9 209,7
Summa, nettoomsättning 207,0 193,8 599,6 586,2 812,6
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Avstämning av segmentsresultat

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
Operativ EBITA per segment
Finland 4,9 4,8 9,4 8,6 12,7
Sverige 0,0 -0,2 -2,2 -2,6 -1,8
Norge 1,6 2,9 4,4 6,8 9,2
Danmark 0,1 0,2 0,2 4,1 4,2
Summa segmenten 6,6 7,7 11,7 16,9 24,2
Övrig verksamhet -1,8 -2,2 -4,2 -3,6 -1,8
Koncernfunktioner -0,8 -1,5 -5,4 -5,6 -7,6
Operativ EBITA, koncernen 4,1 4,1 2,1 7,8 14,8
Värdering av tillgångar som innehas för försäljning - - - -0,1 -0,1
Jämförelsestörande poster i EBITA - - - -0,1 -0,1
Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar - -0,1 -0,1 -0,2 -0,3
Rörelseresultat (EBIT) 4,1 4,0 2,0 7,5 14,5
Finansiella poster, netto -2,1 -1,4 -5,6 -4,0 -5,8
Resultat före skatt 2,0 2,6 -3,5 3,5 8,7

Rörelsekapital, netto och operativt sysselsatt kapital

Miljoner euro
30 sep

2022
30 sep

2021
31 dec

2021
Varulager 21,8 12,4 17,2
Kundfordringar och andra fordringar 202,5 207,1 192,3
Avsättningar -5,7 -8,8 -8,6
Förskott från kunder -41,8 -29,8 -35,8
Leverantörsskulder och andra skulder -147,0 -169,0 -178,5
Övrigt -3,6 -2,1 -2,6
Rörelsekapital, netto 26,3 9,8 -16,0
Immateriella tillgångar exklusive förvärvsrelaterade övervärden 9,5 12,4 12,3
Materiella anläggningstillgångar 9,9 11,0 11,6
Tillgångar med nyttjanderätt 48,1 52,1 53,3
Operativt sysselsatt kapital 93,8 85,3 61,2

Anställda per segment jul-sep
2022

jul-sep
2021

jan-sep
2022

jan-sep
2021

jan-dec
2021

Finland 1 495 1 493 1 497 1 472 1 478
Sverige 913 913 912 945 938
Norge 942 919 938 913 919
Danmark 485 489 479 593 562
Övrig verksamhet 1 078 1 082 1 075 1 135 1 123
Koncernfunktioner 140 152 143 155 155
Medelantalet anställda 5 053 5 049 5 045 5 213 5 176

Totalt antal anställda vid periodens slut 5 035 5 057 5 035 5 057 5 046

Avtalsbalanser

Miljoner euro
30 sep

2022
30 sep

2021
31 dec

2021
Kundfordringar 81,4 87,5 102,0
Avtalstillgångar 101,4 99,7 71,2
Summa tillgångar relaterade till kontrakt med kunder 182,8 187,2 173,2

Förskott från kunder 41,8 29,8 35,8
Summa skulder relaterade till kontrakt med kunder 41,8 29,8 35,8
Kundfordringar och avtalstillgångar ingår i raden Kundfordringar och andra fordringar i ovanstående Rörelsekapital, netto och operativt 
sysselsatt kapital-tabell. Förskott från kunder representerar avtalsskulder.
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Rörelseförvärv och avyttringar

Jaanuari–september 2022

Under januari-september 2022 gjordes inga förvärv eller 
avyttringar.

Helår 2021

Under januari-december 2021 gjordes inga förvärv.

Under 2021 slutfördes följande avyttringar:

Den 22 mars 2021 tecknade Eltel ett avtal om att avyttra 
den tyska high voltage-verksamheten till ENACO GmbH, 
en tysk tjänsteleverantör inom energisektorn. Transaktionen 
slutfördes den 30 april 2021 och hade en negativ kassa- 
flödeseffekt på 3,8 miljoner euro och -0,1 miljoner euro på 
koncernens EBIT under andra kvartalet 2021. Som en del 
av avyttringen kommer Eltel anlita ENACO som underlever-
antör för vissa projekt som förväntas slutföras under 2022.

Uppskjutna skatter

Miljoner euro
30 sep

2022
30 sep

2021
31 dec

2021
Uppskjutna skattefordringar 15,3 17,7 18,4
Uppskjutna skatteskulder -11,1 -10,7 -10,7
Uppskjutna 
skattefordringar, netto 4,3 7,0 7,7

I september 2022 redovisades ett bruttobelopp på 
12,4 miljoner euro som uppskjuten skattefordran för 
underskottsavdrag (12,9 i december 2021), varav 5,6 
miljoner euro (5,9 i december 2021) avser verksamheter 
i Sverige. Uppskjutna skattefordringar redovisas för 
underskottsavdrag i den utsträckning som utnyttjandet 
mot framtida skattepliktiga vinster är troligt. Den framtida 
beskattningsbara vinst-beräkningen baseras på nuvarande 
affärsplaner som godkänts av ledningen.
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Leasing

Tillgångar med nyttjanderätt
Miljoner euro

30 sep
2022

30 sep
2021

31 dec
2021

Byggnader 26,6 29,6 31,2
Maskiner och inventarier 21,5 22,5 22,1
Totalt 48,1 52,1 53,3

Förändringar i tillgångar med nyttjanderätt under perioden
Miljoner euro

30 sep
2022

30 sep
2021

31 dec
2021

1 jan 53,3 59,2 59,2
Anskaffningar 14,6 13,0 21,7
Avskrivningar -16,4 -17,5 -23,4
Övrigt -3,4 -2,6 -4,3
Utgående balans 48,1 52,1 53,3

Leasingskulder
Miljoner euro

30 sep
2022

30 sep
2021

31 dec
2021

Långfristiga 31,9 34,4 35,8
Kortfristiga 17,4 19,0 18,6
Totalt 49,3 53,4 54,5

Finansiella instrument
Derivatinstrument 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021

Miljoner euro
Nominellt 

värde
Verkligt

värde
Nominellt 

värde
Verkligt

värde
Nominellt 

värde
Verkligt

värde
Valutaderivat 24,8 0,1 50,5 0,0 41,8 0,1
Totalt 24,8 0,1 50,5 0,0 41,8 0,1

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultatet utgörs enbart av derivat. Verkligt värde för derivatinstrument 
baseras på marknadsdata (nivå 2 observerbar information) per balansdagen.

Verkligt värde på finansiella instrument värderat till anskaffningsvärde
Det redovisade värdet på finansiella tillgångar och finansiella skulder är en rimlig uppskattning av deras verkliga värde. 
Förändringarna i marknadsräntorna återspeglas i framtida ränteflöden av räntebärande skulder inom en kortare period.

Resultat per aktie jul-sep
2022

jul-sep
2021

jan-sep
2022

jan-sep
2021

jan-dec
2021

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets 
aktieägare -0,4 1,6 -7,5 0,4 4,3
Viktat genomsnittligt antal stamaktier, före utspädning 156 736 781 156 649 081 156 686 345 156 649 081 156 649 081
Viktat genomsnittligt antal stamaktier, efter utspädning 156 828 792 156 730 418 156 775 962 156 726 901 156 728 961
Resultat per aktie före utspädning -0,00 0,01 -0,05 0,00 0,03
Resultat per aktie efter utspädning -0,00 0,01 -0,05 0,00 0,03
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Definitioner och nyckeltal
Eltel tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority – Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) riktlinjer 
för alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures). Utöver finansiell data som definieras i IFRS, presenteras specifika nyckeltal, 
sk alternativa nyckeltal för att återspegla resultatet i den underliggande verksamheten, underlätta analys av koncernens utveckling i linje 
med koncernledningens uppföljning och öka jämförbarheten mellan olika perioder. Definitionerna av dessa nyckeltal presenteras nedan 
och relevant information som möjliggör avstämning av IFRS-nyckeltal är presenterad i samband med informationen i denna rapport. Dessa 
alternativa nyckeltal ersätter ej nyckeltal definierade enligt IFRS.

IFRS nyckeltal
Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare

                Vägt genomsnitt av antalet stamaktier

Alternativa nyckeltal (Alternative performance measures, APM)
Nyckeltal Definition och orsak till användning Hänvisning

Operativ EBITA

Operativ EBITA och -marginal, % används för att mäta lönsamhet för 
verksamhet och segment. Poster i resultaträkningen under operativ EBITA 
allokeras inte till segmenten.

Operativ EBITA: 
Rörelseresultat före förvärvsrelaterade avskrivningar och jämförelsestörande 
poster

Avstämning av 
segmentsresultat

Operativ EBITA-marginal, %:  Operativ EBITA x 100
                                                       Nettoomsättning

Operativ EBITA och -marginal, % för segmenten representerar summan av 
segment: Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Jämförelsestörande poster
Poster relaterade till särskilda händelser vilka ledningen inte anser utgör 
en del av den pågående operativa verksamheten, vanligtvis vinst/förlust av 
förvärv och avyttring av verksamheter.

Avstämning av 
segmentsresultat

EBITDA EBITDA är rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar och nedskrivningar. 
Används vid beräkning av skuldsättningsgrad.

Kassaflöde, nyckeltal, 
nyckeltal per kvartal

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultat (EBIT) och EBIT-marginal, % används för att mäta 
lönsamhet före räntor och skatter.

Resultaträkning
EBIT-marginal, %:           EBIT x 100         
                                     Nettoomsättning

Avkastning på eget kapital 
(ROE), %

Avkastning på eget kapital (ROE), %, representerar den avkastning som 
aktieägarna får på sina investeringar.

Resultaträkning och 
balansräkningAvkastning på eget kapital, %1):

                        Resultat efter skatt x 100                          
Summa eget kapital (genomsnitt under rapportperioden)

Operativt sysselsatt kapital

Operativt sysselsatt kapital är totala nettorörelsetillgångar som används i 
den operativa verksamheten.

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE),  % representerar 
hur effektiv de totala nettorörelsetillgångarna används för att generera 
avkastning i operativ verksamhet.

Operativt sysselsatt kapital: 
Rörelsekapital, netto + Immateriella tillgångar exklusive goodwill och 
förvärvsrelaterade övervärden + Materiella anläggningstillgångar och 
Tillgångar med nyttjanderätt

Rörelsekapital, 
netto och operativt 
sysselsatt kapital

Avkastning på operativt sysselsatt kapital (ROCE), %1):
                                          EBITA x 100                                       
Operativt sysselsatt kapital (genomsnitt under rapportperioden)

1) Beräknat på rullande 12 månader.



26 (29)

ELTEL | Delårsrapport januari–september 2022

Nyckeltal Definition och orsak till användning Hänvisning

Nettoskuld och 
skuldsättningsgrad

Nettoskuld representerar Eltel's skuldsättning. Den används för att övervaka 
kapitalstruktur och finansiell kapacitet. Används också vid beräkning av 
skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgrad definieras som kovenant i Eltel's 
finansieringsavtal.

Nettoskuld: 
Räntebärande skulder (exklusive skulder till aktieägarna) - likvida medel

Räntebärande 
skulder och 
nettoskuld

Skuldsättningsgrad1): Nettoskuld
                                        EBITDA

Rörelsekapital, netto

Rörelsekapital, netto används för att följa det kortsiktiga rörelsekapital som 
den operativa verksamheten behöver. Används också vid beräkning av 
operativt sysselsatt kapital.

Rörelsekapital, netto:  
Netto av justeringar av varulager, kundfordringar och andra fordringar, 
avsättningar, förskott från kunder och övriga skulder, exklusive poster 
inom dessa balansposter som inte anses utgöra en del av det operativa 
rörelseresultatet: värdering av derivat och inkomstskatteskulder.

Rörelsekapital, 
netto och operativt 
sysselsatt kapital

Bekräftad orderstock
Totalvärdet av kontrakterade order som ännu inte redovisats som försäljning. 
Detta är det bästa måttet på icke uppfyllda prestationsåtaganden enligt IFRS 
15 Intäkter från avtal med kunder. 

1) Beräknat på rullande 12 månader.
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Eltel AB äger och reglerar aktierna hänförliga till Eltelkoncernen. Bolaget består av ledningsfunktioner men bedriver ingen 
operativ affärsverksamhet och dess risker relaterar främst till värdet av och aktiviteterna i dotterföretagen. Delårsrapporten 
för moderbolaget upprättas i enlighet med kapitel 9, Delårsrapport, i årsredovisningslagen.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Miljoner euro
jul-sep

2022
jul-sep

2021
jan-sep

2022
jan-sep

2021
jan-dec

2021
Nettoomsättning - - 1,5 1,1 2,2
Administrationskostnader -0,8 -0,8 -5,0 -4,3 -6,9
Rörelseresultat -0,8 -0,8 -3,6 -3,2 -4,8
Ränta och övriga finansiella intäkter 5,4 5,5 16,1 16,6 22,1
Ränta och övriga finansiella kostnader -0,4 -0,8 -1,3 -2,5 -3,2
Finansiella poster, netto 5,0 4,7 14,9 14,1 18,9
Resultat före skatt 4,2 3,9 11,3 10,9 14,1
Koncernbidrag - - - - -14,0
Periodens resultat efter skatt 4,2 3,9 11,3 10,9 0,1

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Miljoner euro
30 sep

2022
30 sep

2021
31 dec

2021
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar

Andelar i koncernföretag 68,3 68,3 68,3
Långfristiga lånefordringar från koncernföretag 505,2 497,7 503,2

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,1
Summa anläggningstillgångar 573,5 566,1 571,5
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 0,5 0,5 1,4
Fordringar på koncernkonto 4,3 0,0 0,0
Likvida medel 0,1 0,1 0,1
Summa omsättningstillgångar 4,9 0,6 1,5
SUMMA TILLGÅNGAR 578,4 566,7 573,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 159,6 158,8 158,8
Reservfond 0,7 0,5 0,5
Summa bundet eget kapital 160,3 159,3 159,3
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 284,9 285,8 285,8
Periodens resultat 11,3 10,9 0,1
Summa fritt eget kapital 296,2 296,7 285,9
Summa eget kapital 456,5 455,9 445,2
Kortfristiga skulder
Skulder 34,9 78,3 72,5
Skulder till koncernföretag 86,6 31,7 54,3
Leverantörsskulder och andra skulder 0,4 0,8 1,2
Summa kortfristiga skulder 121,9 110,8 127,9
Summa skulder 121,9 110,8 127,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 578,4 566,7 573,1

I slutet av 2021, hade Eltel åtagit sig att ställa säkerhet för bankernas fordringar under finansieringsavtalet. Säkerheten 
bestod av pantsättning av aktier i koncernbolag och koncerninterna lån samt upplåtelse av företagshypotek i vissa tillgångar 
på marknadsmässiga villkor. I januari 2022 ersattes Eltels skuld med ett nytt finansieringsavtal.

Moderbolaget
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Eget kapital

Miljoner euro
1 jan
2022 

Minskning av 
aktiekapital

Betalningar av
emitterade aktier

Köp av 
egna aktier

Egetkapitalreglerade
ersättningar Resultat

30 sep 
2022

Aktiekapital 158,8 -0,2 1,0 - - - 159,6
Reservfond 0,5 0,2 - - - 0,7
Fritt eget kapital 285,9 - 0,0 -1,0 0,0 11,3 296,2
Summa 445,2 - 1,0 -1,0 0,0 11,3 456,5

I februari 2022 beslutade Eltel AB’s styrelse om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av 240 000 C-aktier, som innehas av bolaget, 
samt att ett belopp om 242 039 euro motsvarande C-aktiernas kvotvärde ska överföras till bolagets reservfond.

I mars 2022 har Eltel AB emitterat samt därefter omedelbart återköpt 972 000 nya C-aktier i enlighet med incitamentsprogrammet LTIP 
2021 som antogs av årsstämman den 5 maj 2021.

Nordea Bank Abp har tecknat samtliga emitterade C-aktier till en kurs om 1,01 euro per aktie, motsvarande ungefär aktiernas kvotvärde. 
Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter att återköpas av Eltel för samma pris. C-aktierna kommer därefter att omvandlas till stamaktier 
innan de levereras till berättigade deltagare i bolagets incitamentsprogram LTIP 2021.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare samt att kunna täcka eventuella sociala avgifter med anledning av 
LTIP 2021. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.

I juni 2022 har Eltel AB omvandlat 87 700 C-aktier till stamaktier enligt § 5 i bolagets bolagsordning. Innan omvandlingen uppgick det totala 
antalet utestående aktier i Eltel till 158 231 081 och det totala antalet röster till 156 807 281. Genom omvandlingen har antalet stamaktier 
i Eltel ökat med 87 700 aktier, motsvarande 87 700 röster.

Den 30 september 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Eltel till 158 231 081, varav 156 736 781 är stamaktier 
och 1 494 300 är C-aktier. Antalet röster i Eltel uppgår till 156 886 211 och aktiekapitalet uppgår till 159 575 695 euro.
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Besöksadress: Adolfsbergsvägen 13, Bromma
Box 126 23, 112 92 Stockholm
Org no. 556728-6652

tfn. +46 8 585 376 00
info@eltelnetworks.com
www.eltelgroup.com 
www.eltelnetworks.com

Vi möjliggör en hållbar och uppkopplad värld
både idag och för kommande generationer.


