
 

Starkt första halvår 

1 april – 30 juni 

• Nettoomsättningen steg med 45,9 % till 655 
(449) Mkr, varav den organiska tillväxten 
motsvarade 19,8% 

• Justerad EBITA uppgick till 51 (30) Mkr och 
justerad EBITA-marginal till 7,8 (6,7) % 

• EBITA uppgick till 37 (26) Mkr och EBITA-
marginalen till 5,6 (5,9) % 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37 (25) Mkr 
och rörelsemarginal till 5,6 (5,7) %  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -16 (16) Mkr 

• Periodens resultat uppgick till 18 (12) Mkr 

• Resultat per aktie före och efter utspädning 
uppgick till 0,33 (0,03) kronor 

 

 
1 januari – 30 juni 

• Nettoomsättningen steg med 29,6 % till 1 086 
(838) Mkr, varav den organiska tillväxten 
motsvarade 12,3% 

• Justerad EBITA uppgick till 71 (39) Mkr och 
justerad EBITA-marginal till 6,5 (4,7) % 

• EBITA uppgick till 57 (35) Mkr och EBITA-
marginal till 5,3 (4,2) % 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57 (33) Mkr 
och rörelsemarginal till 5,3 (4,0) %  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 2 (26) Mkr  

• Periodens resultat uppgick till 37 (-0) Mkr 

• Resultat per aktie före och efter utspädning 
uppgick till 0,71 (-1,46) kronor 

• Nettoskulden uppgick till 563 (481) Mkr per 30 
juni, vilket motsvarar en Nettoskuld/justerad 
R12 EBITDA om 2,8 (3,1)  

• Orderstocken uppgick till 3 453 (1 827) Mkr 

Viktiga händelser under och efter perioden 1 januari-30 juni 

• Takten på utbyggnad av 5G ökade på samtliga marknader.  

• Ett antal viktiga ramavtal tecknades i Norge inom fastnät, bl a med Telenor i januari och med Telia i 
juni. 

• Två ramavtal tecknades inom kraft under det andra kvartalet med två stora nätägare i Sverige, inom 
station och nätarbeten. 

• Två större projekt startade under det andra kvartalet för en av Tysklands största operatörer. 
• Fyra förvärv genomfördes; C-E Morberg Anläggning och Energi AB (21 januari), Oppunda 

Kraftkonsult AB (19 februari), Brogrund Mark AB och Brogrund Entreprenad AB (4 mars) samt 
Svensk Elkraftsentreprenad AB (29 mars). 

 
Nyckeltal 

 

R12 ju l-jun Helår

MSEK 2021 2020 2021 2020 2020/2021 2020

Nettoomsättning 655 449 1 086 838 2 092 1 845
Nettoomsättningstillväxt (%) 45,9% -1,5% 29,6% 4,8% 9,8% -0,9%
Justerad EBITA 51 30 71 39 166 134
Justerad EBITA-marginal (%) 7,8% 6,7% 6,5% 4,7% 7,9% 7,3%
EBITA 37 26 57 35 143 120
EBITA-marginal (%) 5,6% 5,9% 5,3% 4,2% 6,8% 6,5%
EBIT 37 25 57 33 142 119
EBIT-marginal (%) 5,6% 5,7% 5,3% 4,0% 6,8% 6,4%
Nettoskuld 563 481 563 481 563 360
Nettoskuld/justerad EBITDA R12 2,8 3,1 2,8 3,1 2,8 2,1

apr-jun jan -jun
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VD ord 

Hög tillväxt och fortsatt hög efterfrågan på samtliga marknader

Efterfrågan på Netel Groups samtiga marknader 
är stark och förväntas öka. C-19 pandemin hade 
därutöver endast marginell kommersiell påverkan 
på Netel Group under det första halvåret, vilket 
gjorde att vi kunde möta efterfrågan 
framgångsrikt under hela perioden, med en hög 
produktionsnivå. Nettoomsättningen steg med 
46 % till 655 Mkr i kvartalet och med 30 % till 1 086  
Mkr under årets första sex månader. EBIT steg 
med 46 % till 37 Mkr respektive 71 % till 57 Mkr 
under respektive period. 

Under det andra kvartalet tecknade vi ett antal 
viktiga ramavtal inom samtliga 
verksamhetsområden, varav två av de största 
utgjordes av servicevtal med Telenor och Telia i 
Norge.  

Under det första kvartalet hälsade vi C-E Morberg 
Anläggning Energi, Brogrund Mark och Brogrund 
Entreprenad, Oppunda Kraftkonsult samt Svensk 
Elkraftsentreprenad välkomna till gruppen. 
Samtliga bolag är mycket framgångsika inom 
sina områden och bidrar både med omsättning, 
lönsamhet och stort kunnande inom för Netel 
Group viktiga utvecklingsområden.  

I Sverige var efterfrågan god som en följd av att 
takten i utrullningen av 5G stegvis ökar samtidigt 
som demonteringen av 3G genererar uppdrag. 
Under det andra kvartalet tecknade vi ett stort 
avtal för utbyggnad av  5G-nätet, vilket innebär att 
Netel Group nu totalt har tre 5G-avtal. Därutöver 
tecknade vi ett avtal med en stor aktör om 
demontering av 3G-nätet. Även inom kraftnät var 
efterfrågan under kvartalet hög inom såväl 
byggnationer som anbudsgivning. Vi tecknade 
bland annat ramavtal inom regionalnätsstationer 
samt för lokalnät.  

Verksamheten i Norge växer, uppvisar god 
marginalutveckling och vi har en stark 
marknadsposition inom såväl mobila och fasta 
nät, som inom kraft. Under det andra kvartalet 
tecknade vi avtal med Telenor om utbyggnad av 
5G under 2022. Därutöver tecknade vi ett 
strategiskt viktigt och mångårigt avtal med Telia 
om att överta delar av deras serviceverksamhet 
och med Telenor om att bli en av tre 

serviceleverantörer. Avtalen utgör ett kvitto på att 
vi är ledande inom service i Norge.  

Utbyggnaden av 5G i Finland ligger 
uppskattningsvis något före övriga nordiska 
länder och i april tecknade vi ett strategiskt 
ramavtal inom 5G med en av de ledande 
teleoperatörerna i Finland.  Takten på 
fiberutbyggnaden är däremot låg, men förväntas 
öka över tid. Vi gör bedömningen att vi är väl 
positionerade inför den förväntade 
volymuppgången. Kraftverksamheten går enligt 
förväntan och har långa och förutsägbara 
kontrakt. Under kvartalet tecknade vi bland annat 
ett avtal om kraft- och telekomförbindelser för en 
vindparkutvecklare på Åland och ett strategiskt 
kontrakt med en ny kraftnätkund som verkar i 
sydöstra Finland. 

Efter att antal uppbyggnadsår i Tyskland uppvisar 
verksamheten starkt utveckling och bidrar till 
Netel Groups fina ekonomiska utveckling. Våra 
medarbetare har gjort en strålande insats trots 
reserestriktioner och andra pandemirelaterade 
hinder. Efterfrågan på fiberutbyggnad är mycket 
stark. Under kvartalet startade vi två större projekt 
för en av Tyskland största operatörer. Det är även 
glädjande att vi stabiliserar och utvecklar vår egen 
organisation och löpande säkrar upp 
produktionskapacitet genom våra 
underleverantörer. Vi avslutar ett framtångsrikt 
andra kvartal och ser, med starka trender i ryggen, 
fram emot resten av 2021.  

Stockholm, 6 oktober 2021 
Ove Bergkvist 
VD och koncernchef  
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Koncernens finansiella utveckling i sammandrag 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen steg med 45,9 % till 655 (449) Mkr i kvartalet, varav 19,8% organisk 
tillväxt, och med 29,6 % till 1 086 (838) Mkr under årets första sex månader, varav 12,3% 
organisk tillväxt.  

Det goda orderläget förklaras främst av att ett antal större ramavtal tecknades under 
årets första sex månader, bl a inom fastnät med Telenor samt med två stora nätägare i 
Sverige, inom station och nätarbeten. Orderstocken uppgick till 3 453 (1 827) Mkr, vilket 
är en historiskt hög nivå. 

Nettoomsättningen inom segment Sverige ökade med 81,9 % i kvartalet och med 43,7 % 
för årets sex första månader.  

Utrullningen av 5G har inletts i Sverige och förväntas öka framöver. Därutöver har 
demonteringen av 3G påbörjats. Under kvartalet tecknades ytterligare ett stort 5G-
utrullingsavtal, vilket innebär att Netel Group totalt har tre utrullningsavtal för 5G. 
Därutöver tecknades ett avtal med en stor aktör om demontering av 3G-nätet. Under 
kvartalet tecknades även ett större avtal med Örebro kommun om utvidgning av 
bussfiler i Örebros innerstad.  

Aktiviteten inom kraftnät var hög under perioden, inom såväl byggnationer som 
anbudsgivning. Netel Group tecknade under kvartalet ramavtal inom 
regionalnätsstationer med en nationell nätägare samt för lokalnät med ytterligare en 
nätägare.  

Nettoomsättningen för segment Norge steg med 30,5 % i kvartalet och med 26,9 % för 
årets första sex månader. 

Aktiviteten i Norge var hög under kvartalet, både inom byggnation och underhåll. 5G-
utrullningen har inletts, med förväntan om ökad utbyggnad.  

Netel Group tecknade under kvartalet avtal med Telia om att överta delar av Telias 
serviceverksamhet. Därutöver tecknade Netel Group avtal om att vara en av tre 
serviceleverantörer för Telenor.  

Nettoomsättningen för segment Finland minskade med -5,9 % i kvartalet och med -14,7 % 
för de första sex månaderna.  

Utbyggnaden av 5G i Finland ligger uppskattningsvis något före övriga nordiska länder. 
Takten på fiberutbyggnaden är däremot låg, men förväntas öka över tid.   

I april inleddes ett strategiskt ramavtal inom 5G med en av de ledande teleoperatörerna 
i Finland.  

Under kvartalet tecknades ett avtal om kraft- och telekomförbindelser för en 
vindparkutvecklare på Åland. Dessutom tecknades ett strategiskt kontrakt med en ny 
kraftnätkund som verkar i sydöstra Finland. 

Inom kraft steg omsättningen som en följd av hög efterfrågan från ett antal 
nyckelkunder och god effektivitet i utförandet.  

Nettoomsättning 
Justerad EBITA 

(MSEK) 

 
 

Justerad EBITA 
apr-jun 2021 (MSEK) 

51 
I justerad EBITA har 

kostnader för 
noteringen på Nasdaq 
Stockholm och förvärv 

exkluderats  

449 432

576

431

655

6,7 7,7

11,7

4,6

7,8

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2020 2021

Net toom sät t n ing

Justerad  EBITA (%)
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Nettoomsättningen för segment Tyskland steg med 483,3 % i kvartalet och med 273,3 % för 
årets första sex månader.  

Lättnader för resande till och från Tyskland påverkade verksamheten positivt under 
kvartalet då nyckelpersonal till stor del veckopendlar till Tyskland. Efterfrågan på 
fiberutbyggnad är mycket stark.  

Två större projekt startade under kvartalet för en av Tyskland största operatörer. Under 
kvartalet tecknades ett antal avtal med underleverantörer för att säkra 
årsproduktionen.  

Resultat 

Justerad EBITDA uppgick till 60 (39) Mkr i kvartalet och 87 (56) Mkr för årets sex första 
månader motsvarande en EBITDA-marginal på 9,1 (8,6) % i kvartalet och 8,0 (6,7) % för 
årets sex första månader. Justerad EBITA uppgick till 51 (30) Mkr i kvartalet och 71 (39) 
Mkr för årets sex första månader, motsvarande en justerad EBITA-marginal på 7,8 (6,7) 
% i kvartalet och 6,5 (4,7) % för årets sex första månader. 

EBITDA och EBITA belastades med 5 (0) Mkr för kostnader för noteringen på Nasdaq 
Stockholm och 8 (0) Mkr för förvärv i kvartalet. Totalt uppgick jämförelsestörande poster 
i kvartalet till 14 (4) Mkr och 13 (4) Mkr för årets sex första månader.  

Av- och nedskrivningar uppgick till -9 (-9) Mkr i kvartalet och -16 (-19) Mkr för årets sex 
första månader.  

Koncernens finansnetto uppgick till -10 (-10) Mkr i kvartalet. Räntekostnaderna uppgick 
till -7 Mkr i kvartalet, varav 0 Mkr är hänförliga till leasingskulder relaterade till IFRS 16. 
För årets första sex månader uppgick koncernens finansnetto till -7 (-33) Mkr. 
Förändringen i förhållande till föregående år förklaras främst av valutaeffekter. 
Räntekostnaderna uppgick till -12 Mkr, varav -1 Mkr är hänförliga till leasingskulder 
relaterade till IFRS 16. 

Resultat före skatt uppgick till 27 (16) Mkr i kvartalet och 50 (0) Mkr för årets sex första 
månader.  

Resultatet efter skatt uppgick till 18 (12) Mkr i kvartalet och 37 (0) Mkr för årets sex första 
månader. Den effektiva skattesatsen uppgick till 31,7 (25,0) %, motsvarande -8 (-4) Mkr i 
kvartalet och 26,6 (n.a.) %, motsvarande 13 (0) Mkr för årets sex första månader. 

Viktiga händelser under perioden 1 januari-30 juni 

Takten på utbyggnad av 5G ökade på samtliga marknader.  

Ett antal viktiga ramavtal tecknades i Norge inom fastnät, bl. a med Telia och Telenor. 

Två ramavtal tecknades inom kraft med två stora nätägare i Sverige, inom station och 
nätarbeten. 

Två större projekt startade under det andra kvartalet för en av Tyskland största 
operatörer. 
 
Netel Group genomförde fyra förvärv under det första kvartalet.  

Den 21 januari förvärvade koncernen 100% av aktierna och rösterna i C-E Morberg 
Anläggning & Energi AB ("Morberg"). Företaget är verksamt inom kraftentreprenader i 
Mälardalen med Västerås som bas. Förvärvet av Morberg är ett led i att stärka Netel 
Groups position inom kraftsegmentet. Förvärvet stärker Netels närvaro i 
Västeråsområdet, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. C-E Morbergs 

Justerad EBITA-marginal 
apr-jun 2021 

7,8% 
 

 

Fördelning 
nettoomsättning  

Segment (%) 

 

Sverige 38%

Norge 46%

Fin land  12%

Tyskland 5%
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nettoomsättning under 2020 uppgick till 40 Mkr och EBIT till 7 Mkr. Morberg ingår i 
segment Sverige. 

Den 19 februari förvärvade koncernen 100 % av aktierna och rösterna i Oppunda 
Kraftkonsult AB ("Oppunda"). Företaget är verksamt inom kraftentreprenader med 
fokus på ramavtal inom lokalnät. Verksamheten kompletterar Netel Groups kompetens 
inom kraft samt stärker positionen inom lokalnätssegment utanför Stockholm. 
Oppunda har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt inom befintliga ramavtal. 
Oppundas nettoomsättning under 2020 uppgick till 77 Mkr och EBIT till 11 Mkr. 
Oppunda ingår i segment Sverige. 

Den 4 mars förvärvade koncernen 100 % av aktierna och rösterna i Brogrund Mark AB 
och Brogrund Entreprenad AB ("Brogrund"). Brogrund har ett brett produkterbjudande 
med specialistkunskaper inom infrastruktur och erbjuder entreprenader inom bland 
annat vatten och avlopp, centralvärme, kraft och generellt markarbete i 
Örebroregionen. Förvärvet medför en breddning av kompetensen för Netel Group 
inom infrastruktursegmentet och därmed goda möjligheter att fortsätta växa. 
Brogrunds nettoomsättning under 2020 uppgick till 188 Mkr och EBIT till 8 Mkr. 
Brogrund ingår i segment Sverige. 

Den 31 mars förvärvade koncernen 100% av aktierna och rösterna i Svensk 
Elkraftsentreprenad AB ("SEKE"). SEKE erbjuder entreprenader inom 
kraftstationssegmentet. Förvärvet utökar Netel Groups kompetens inom 
stationsentreprenader i Sverige. SEKE har goda tillväxtmöjligheter. SEKE:s 
nettoomsättning under 2020 uppgick till 148 Mkr och EBIT till 15 Mkr. SEKE ingår i 
segment Sverige. 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick i kvartalet till -16 (16) 
Mkr och för de första sex månaderna till 2 (26) Mkr. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten drevs främst av en hög produktionsnivå. 

Koncernens kassaflöde till investeringsverksamheten uppgick i kvartalet till -1 (0) Mkr 
och för de första sex månaderna till -154 (-1) Mkr, och var i perioden framför allt 
hänförligt till genomförda förvärv. 

Kassaflödet från respektive till finansieringsverksamheten uppgick till -6 (-1) Mkr i 
kvartalet och till 162 (-38) Mkr för de första sex månaderna, i huvudsak till följd av 
genomförda förvärv. 

Koncernens likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång, jämfört med årets 
ingång till 101 (90) Mkr. 

Koncernens nettoskuld, vilken definieras som koncernens kort- och långfristiga 
räntebärande skulder gentemot kreditinstitut, med avdrag för likvida medel och 
kortfristiga placeringar, uppgick till 563 Mkr vid periodens utgång, jämfört med 360 Mkr 
vid årets ingång, motsvarande en nettoskuld i förhållande till R12 justerad EBITDA om 
2,8 x. Nettoskulden exklusive leasingskuld i förhållande till R12 justerad EBITDA 
motsvarar 2,4 x, vilket är inom ramen för koncernens kapitalstrukturmål på medellång 
sikt. 

Koncernens övriga kort- och långfristiga räntebärande skulder utgörs i huvudsak av 
bankfinansiering. Dessa förpliktelser uppgick till 545 Mkr vid periodens utgång, jämfört 
med 371 Mkr vid årets ingång. 
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Koncernens outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 113 Mkr vid periodens utgång, 
jämfört med 130 Mkr vid årets ingång. 

Koncernens totala tillgångar vid rapportperiodens utgång, jämfört med årets ingång, 
uppgick till 1 951 (1 511) Mkr.  

Koncernens eget kapital uppgick vid rapportperiodens utgång till 676 Mkr jämfört med 
603 vi året ingång. 

Medarbetare 

Antal anställda uppgick till 610 vid rapportperiodens utgång. Medelantalet anställda för 
de senaste tolv månaderna uppgick till 456. 

Finansiella mål   

Koncernens finansiella mål är: 

Intäktstillväxt  
Årligt tillväxtmål på 10 procent, inklusive icke-organisk tillväxt. 

Marginalmål 
Justerad EBITA-marginal överstigande 7 procent på medellång sikt. 

Kapitalstruktur 
Nettoskuld (exklusive leasingskuld) i förhållande till R12 justerad EBITDA på <2,5x. 
Skuldsättningsgraden kan temporärt överskridas vid förvärv. 

Utdelningspolicy 

Utbetalningskvot på 40 procent av koncernens nettovinst, med hänsyn tagen till andra 
faktorer såsom M&A-möjligheter, finansiell ställning, kassaflöde och organiska 
tillväxtmöjligheter. 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick i kvartalet till 0 (0) Mkr och till 0 (0) Mkr för 
årets sex första månader. Moderbolaget belastas av vissa finansiella kostnader. 
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Finansiella rapporter 

Rapport över resultat för koncernen i sammandrag 

 

  

         

  R12 ju l-jun  Helår

Belopp  i MSEK Not 2021 2020 2021 2020 2020/2021 2020

Rörelsens in t äkter

Nettoomsättning 655 449 1 086 838 2 092 1 845

Övriga rörelseintäkter 0 - 1 1 2 2
Sum m a in t äkter 655 - 1 087 839 2 094 1 847

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -431 -308 -702 -566 -1 386 -1 250

Övriga externa kostnader -62 -25 -99 -51 -150 -103

Personalkostnader -116 -81 -213 -170 -380 -337

Av- och nedskrivningar av 

materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -9 -9 -16 -19 -36 -39
Rörelseresu lt at  37 25 57 33 143 119

Result at  från  finansiella poster

Finansnetto -10 -10 -7 -33 -26 -52

Result at  eft er finansiella psoter 27 16 50 - 117 67

Skatt -8 -4 -13 -0 -32 -18

Periodens resu lt at 18 12 37 -0 85 48

Result at  per akt ie

Resultat per aktie före och efter 

utspädning 0,33 0,03 0,71 -1,46 2,36 0,22
Genomsnittligt antal aktier före 

och efter utspädning (tusental) 17 521 15 570 16 815 15 570 16 188 15 570

apr-jun jan -jun

Periodens resu lt at  är i sin  helhet  hän förlig  t ill m oderbolaget s akt ieägare.
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag 

 

  R12 ju l-jun  Helår

Belopp  i MSEK Not 2021 2020 2021 2020 2020/2021 2020

Periodens resultat 18 12 37 -0 85 48

Poster som kommer att 
omklassificeras till resultatet 
Omräkningsdifferenser vid 

omräkning av utländska 

verksamheter - -2 -1 -5 -3 -7
Sum m a övrig t  t ot alresu lt at  för 

året , eft er skat t - -2 -1 -5 -3 -7

Periodens t ot alresu lt at , eft er skat t 18 11 35 -5 82 41

apr-jun jan -jun

Periodens totalresultat är i sin helhet hänförlig till moderbolagets aktieägare.
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Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag 

 

  

Belopp  i MSEK Not 30 jun  2021 30 jun  2020 31 dec 2020

TILLGÅNGAR

An läggn ingst illgångar

Goodwill 803 607 594

Immateriella tillgångar 185 179 179

Materiella anläggningstillgångar 115 111 80

Finansiella anläggningstillgångar 3 - 0

Uppskjuten skattefordran 10 17 9
Sum m a an läggn ingst illgångar 1 115 915 863

Om sät t n ingst illgångar

Varulager 9 9 4

Kortfristiga fordringar 727 469 554

Likvida medel 101 76 90
Sum m a om sät t n ingst illgångar 836 554 648

Sum m a t illgångar 1 951 1 469 1 511

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget  kap it al

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 676 557 603

Sum m a eget  kap it al 676 557 603

Långfristiga räntebärande skulder 545 470 371

Långfristiga icke-räntebärande skulder 94 61 58
Sum m a lång frist iga sku lder 639 531 430

Kortfristiga räntebärande skulder 120 87 78

Kortfristiga icke-räntebärande skulder 517 294 400

Sum m a kort frist iga sku lder 636 381 478

Sum m a eget  kap it al och  sku lder 1 951 1 469 1 511
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen i sammandrag 

 

Netel Group Holding AB beslutade om en nyemission av A- och B -aktier den 19 februari 2021 vilket 
resulterade i en ökning av aktiekapitalet från 576 337,44 SEK till 591 373,09 SEK. Aktierna emitterades 
under en återinvestering och har ej påverkat kassaflödet. 

Netel Group Holding AB beslutade om en nyemission av A- och B -aktier den 4 mars 2021 vilket 
resulterade i en ökning av aktiekapitalet från 591 373,09 SEK till 602 855,11 SEK. Aktierna emitterades 
under en återinvestering och har ej påverkat kassaflödet. 

Netel Group Holding AB beslutade om en nyemission av A- och B -aktier den 29 mars 2021 vilket 
resulterade i en ökning av aktiekapitalet från 602 855,11 SEK till 623 967,26 SEK. Aktierna emitterades 
under en återinvestering och har ej påverkat kassaflödet. 

Belopp  i TSEK

Akt ie-

kap it al 

Övrig t  

t illsk ju t et  

kap it al 

Om räkn ings-

reserv 

Balanserade vinst -

m edel ink lusive 

periodens resu lt at  

Sum m a 

eget  

kap it al 

Ingående eget  kap it al 2020-01-01 576 582 501 -278 -20 780 562 019

Periodens resultat - - - -0 -0

Periodens övrigt totalresultat - - -4 542 - -4 542

Periodens t ot alresu lt at - - -4  542 -0 -4  542

Transaktioner med koncernens ägare

Genomförda emissioner - - - - -

Sum m a - - - - -

Utgående eget  kap it al 2020-06-30 576 582 501 -4 820 -20 780 557 477

Ingående eget  kap it al 2021-01-01 576 582 501 -7 362 27 553 603 268

Periodens resultat - - - 36 629 36 629

Periodens övrigt totalresultat - - -1 227 - -1 227

Periodens t ot alresu lt at - - -1 227 36 629 35 402

Transaktioner med koncernens ägare

Genomförda emissioner 48 37 452 - - 37 500

Sum m a 48 37 452 - - 37 500

Utgående eget  kap it al 2021-06-30 624 619 953 -8 589 64 182 676 170

Eget  kap it al hän förlig t  t ill m oderbolaget s akt ieägare
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Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag 

 

  

  Helår

Belopp  i MSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Rörelseresultat 37 25 57 33 119

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 9 9 16 19 39

Erhållen ränta - - 0 - 1

Erlagd ränta -7 -5 -11 -10 -26

Betald inkomstskatt -2 -4 -14 -5 -10
Kassaflöde från  den  löpande verksam heten  före 

förändringar av rörelsekap it al 37 25 48 37 122

Förändringar i varulager -2 1 -5 0 -0

Förändringar av rörelsefordringar -195 -30 -79 -42 -1

Förändringar av rörelseskulder 144 21 39 31 10
Kassaflöde från  den  löpande verksam heten -16 16 2 26 131

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 - -1 -1 -4

Förvärv av koncernföretag - - -153 - -

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - - 3
Kassaflöde från  investeringsverksam het en -1 - -154 -1 -1

Amortering av leasingskuld -9 -9 -18 -18 -35

Upptagna långfristiga lån och krediter 50 8 217 8 -

Amortering av långfristiga lån och krediter -47 - -38 -28 -98
Kassaflöde från  finansieringsverksam heten -6 -1 162 -38 -133

Periodens kassaflöde -22 15 10 -13 -3

Likvida medel vid periodens början 123 69 90 97 97

Valutakursdifferens i likvida medel -1 -1 1 -1 -4

Likvida m edel vid  periodens slu t 101 83 101 83 90

apr-jun jan -jun
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Noter till de finansiella rapporterna 

i sammandrag 

Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport omfattar det svenska 
moderbolaget Netel Group Holding AB, 
organisationsnummer 559062-6049, och dess 
dotterföretag. Företaget och dess dotterföretags 
("koncernens") verksamhet omfattar att leverera 
utbyggnad och underhåll av infrastruktur för 
kommunikation och el i Sverige, Norge, Finland 
och Tyskland, inom affärsområdena Fastnät, Kraft 
och Telekom. Moderbolaget är ett aktiebolag 
registrerat i och med säte i Stockholm, Sverige. 
Adressen till huvudkontoret är Fågelviksvägen 9, 
145 84 Stockholm. 

Netel Group Holding AB tillämpar International 
Financial Reporting Standards (IFRS) så som de 
antagits av EU. Koncernens delårsrapport är 
upprättad i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och tillämpliga delar i 
årsredovisningslagen (1995: 1554). Delårsrapporten 
för moderföretaget har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport 
och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För 
koncernen och moderföretaget har samma 
redovisningsprinciper, beräkningsgrunder och 
bedömningar tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen, med undantag för 
rörelsesegment samt resultat per aktie som 
beskrivs närmare nedan. En mer utförlig 
beskrivning av koncernens tillämpade 
redovisningsprinciper samt nya och kommande 
ändringar i standarder återfinns i senast 
publicerade årsredovisning. För fullständig 
beskrivning av koncernen och moderbolagets 
tillämpade redovisningsprinciper se not 2 och 5 i 
årsredovisningen för 2020. 

Upplysningar enligt IAS 34 framgår förutom i de 
finansiella rapporterna och dess tillhörande noter i 
delårsinformationen på sidorna 12-19 som utgör 
en integrerad del av denna finansiella rapport. 

Samtliga belopp i denna rapport är angivna i 
tusentals svenska kronor (TSEK) om inget annat 
anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.  

Segmentsrapportering 

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som 
överensstämmer med den interna rapportering 
som lämnas till den Högste Verkställande 
Beslutsfattaren (HVB). Den Högste Verkställande 
Beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för 
tilldelningen av resurser och bedömning av 
rörelsesegmentens resultat. I koncernen har 
denna funktion identifierats som koncernchefen. 
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som 
bedriver verksamhet från vilken den kan generera 
intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka 
fristående finansiell information finns tillgänglig. 
Koncernens indelning i segment baseras på den 
interna strukturen av koncernens 
affärsverksamheter, vilket innebär att koncernens 
verksamhet har delats in i fyra segment: Sverige, 
Norge, Finland och Tyskland. 

Samma redovisningsprinciper används inom 
segmenten som för koncernen med undantag för 
leasing enligt IFRS 16 som inte fördelas ut på 
segmentsnivå utan IFRS-justeras på koncernnivå. 
Följaktligen redovisas segmentens leasingavtal 
som om de vore operationella leasingavtal.  

Resultat per aktie 

Resultat per aktie före utspädning beräknas 
genom att nettoresultatet hänförligt till 
innehavare av stamaktier i moderbolaget 
divideras med det viktade genomsnittliga antalet 
utestående stamaktier under året. Resultat per 
aktie efter utspädning beräknas genom att 
nettoresultatet hänförligt till innehavare av 
stamaktier i moderbolaget divideras, i tillämpliga 
fall justerat, med summan av det viktade 
genomsnittliga antalet stamaktier och potentiella 
stamaktier som kan ge upphov till 
utspädningseffekt. Utspädningseffekt av 
potentiella stamaktier redovisas endast om en 
omräkning av stamaktier skulle leda till en 
minskning av resultatet per aktie efter 
utspädning.  
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av delårsrapporten kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som 
påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 

kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. De kritiska 
bedömningarna och källorna till osäkerhet i 
uppskattningar är samma som i senast 
publicerad årsredovisning. Se not 3 i 
årsredovisningen för 2020 för mer information om 
koncernens uppskattningar och bedömningar.

 

Not 3 Rörelsesegment 

Koncernen har för redovisning och uppföljning delat upp sin verksamhet i fyra rörelsesegment utifrån 
hur koncernchefen utvärderar koncernens verksamhet. De fyra rörelsesegmenten utgörs av Sverige, 
Norge och Finland samt Tyskland.  Koncernchefen använder främst resultat före räntor, skatt och av- 
och nedskrivningar (EBITDA) i bedömningen av rörelsesegmentens resultat. Koncernen följer 
justeringarna exklusive effekterna av nyttjanderättstillgångar och leasingskulder, vilket innebär att 
segmentens leasingavtal redovisas som om de vore operationella leasingavtal det vill säga 
leasingkostnaden fördelas linjärt över leasingperioden och ingår i EBITDA. Övriga justeringar på 
koncernnivå inkluderas under Koncerngemensamma poster och elimineringar, exempelvis 
transaktionskostnader samt övriga koncerngemensamma kostnader som ej allokeras på segmentsnivå. 
Koncernchefen följer inte upp några balansposter på segmentsnivå.   

 

 

 

jan -jun  2021 Sverige Norge Fin land  Tysk land  

Sum m a 

segm en t  

Koncern -

gem ens. poster 

och  elim ineringar 

Koncernen  

t ot alt  

Intäkter från externa kunder 408 495 128 56 1 086 - 1 086

Intäkter från övriga segment - - - - - - -
Sum m a in t äkter 408 495 128 56 1 086 - 1 086

EBITDA 25 42 3 6 76 -3 73

Av- och nedskrivningar -16 -16

Finansnetto -7 -7
Result at  före skat t 50

Skatt -13 -13

Periodens resu lt at 37
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Not 4 Intäkter från avtal med kunder 

 

 

 

jan -jun  2020 Sverige Norge Fin land  Tysk land  

Sum m a 

segm en t  

Koncern -

gem ens. poster 

och  elim ineringar 

Koncernen  

t ot alt  

Intäkter från externa kunder 284 390 150 15 838 - 838

Intäkter från övriga segment - - - - - - -
Sum m a in t äkter 284 390 150 15 838 - 838

EBITDA 10 30 -1 1 41 12 52

Av- och nedskrivningar -19 -19

Finansnetto -33 -33
Result at  före skat t 0

Skatt -0 -0

Periodens resu lt at 0

jan -jun  2021 Sverige Norge Fin land  Tysk land  

Koncernen  

t ot alt  

Affärsom råde

Fastnät 228 250 2 56 536

Kraft 109 181 98 - 388

Telekom 76 63 28 - 167

Koncerngemensamt -4
In t äkter från  avtal m ed  kunder 412 495 128 56 1 087

Typ av tjänst

Ramavtal 182 305 89 - 575

Projekt 231 189 39 56 515

Koncerngemensamt -4
In t äkter från  avtal m ed  kunder 412 495 128 56 1 087

jan -jun  2020 Sverige Norge Fin land  Tysk land  

Koncernen  

t ot alt  

Affärsom råde

Fastnät 219 181 25 15 440

Kraft 25 167 100 - 292

Telekom 46 41 24 - 111

Koncerngemensamt -5
In t äkter från  avtal m ed  kunder 290 390 149 15 838

Typ av tjänst

Ramavtal 131 226 76 - 432

Projekt 160 164 73 15 411

Koncerngemensamt -5
In t äkter från  avtal m ed  kunder 290 390 149 15 838
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Not 5 Finansiella instrument 

Koncernens finansiella instrument värderade till 
verkligt värde avser endast villkorade 
tilläggsköpeskillingar och fondinnehav (se nedan). 
För övriga finansiella tillgångar och skulder utgör 
redovisat värde en god approximation av det 
verkliga värdet. 

Värdering till verkligt värde 

Verkligt värde är det pris som vid 
värderingstidpunkten skulle erhållas vid 
försäljning av en tillgång eller betalas vid 
överlåtelse av en skuld genom en ordnad 
transaktion mellan marknadsaktörer. Tabellen 
nedan visar finansiella instrument värderade till 
verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt 
värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras 
enligt följande: 

Nivå 1 - Noterade priser (ojusterade) på aktiva 
marknader för identiska tillgångar och skulder. 

Nivå 2 - Andra observerbara indata för tillgången 
eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 
1, antingen genom direkt (dvs. prisnoteringar) eller 
indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar).  

Nivå 3 - Indata för tillgången eller skulden som 
inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. 
icke observerbara indata). 

Fondinnehav 

Koncernen innehar fonder som ingår i posten 
Finansiella anläggningstillgångar. Fondinnehaven 
redovisas till verkligt värde genom noterade priser 
på aktiva marknader för identiska tillgångar och 
återfinns således i nivå 1 i värderingshierarkin. 

 

 

 

 

Villkorad tilläggsköpeskilling 

För vissa av koncernens rörelseförväv finns 
villkorade tilläggsköpeskillingar. De villkorade 
tilläggsköpeskillingarna är beroende av 
rörelseförvärvens genomsnittliga EBITA över ett 
till tre år. Tilläggsköpeskillingarna kommer att 
regleras kontant. De villkorade 
tilläggsköpeskillingarna ingår i posterna 
Långfristiga icke-räntebärande skulder med 32 (0) 

Mkr. De villkorade tilläggsköpeskillingarna 
återfinns i nivå 3 i värderingshierarkin. 

  

Fond innehav 30 jun  2021 30 jun  2020 31 dec 2020

Ingående balans - - -

Rörelseförvärv 3 - -

Inköp - - -

Försäljning - - -

Värdeförändring redovisad i resultatet - - -

Omräkningsdifferens - - -
Ut gående balans 3 - -

Villkorad  t illäggsköpesk illing 30 jun  2021 30 jun  2020 31 dec 2020

Ingående balans - - -

Rörelseförvärv 32 - -

Utbetalt - - -

Värdeförändring redovisad i resultatet - - -

Omräkningsdifferens - - -
Ut gående balans 32 - -
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Not 6 Rörelseförvärv 

Den 21 januari 2021 förvärvade koncernen 100% av 
aktierna och rösterna i C-E Morberg Anläggning & 
Energi AB ("Morberg"). Företaget är verksamt 
inom kraftentreprenader i Mälardalen med 
Västerås som bas. Förvärvet av Morberg är ett led i 
att stärka Netel Groups position inom 
kraftsegmentet. Förvärvet stärker dessutom 
Netels närvaro i Västeråsområdet, vilket skapar 
goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. C-E 
Morbergs nettoomsättning under 2020 uppgick 
till 40 Mkr och EBIT till 7 Mkr. Morberg ingår i 
segment Sverige. 

Den 19 februari 2021 förvärvade koncernen 100 % 
av aktierna och rösterna i Oppunda Kraftkonsult 
AB ("Oppunda"). Företaget är verksamt inom 
kraftentreprenader med fokus på ramavtal inom 
lokalnät. Verksamheten kompletterar Netel 
Groups kraftkompetens samt stärker positionen 
inom lokalnätssegment utanför Stockholm. 
Oppunda har goda förutsättningar för fortsatt 
tillväxt med existerande kunder och inom 
befintliga ramavtal. Oppundas nettoomsättning 
under 2020 uppgick till 77 Mkr och EBIT till 11 Mkr. 
Oppunda ingår i segment Sverige. 

Den 4 mars 2021 förvärvade koncernen 100 % av 
aktierna och rösterna i Brogrund Mark AB och 
Brogrund Entreprenad AB ("Brogrund"). 
Brogrund har ett brett produkterbjudande med 
specialistkunskaper inom infrastruktur och 
erbjuder entreprenader inom bland annat vatten 
och avlopp, centralvärme, kraft och generellt 
markarbete i Örebroregionen. Förvärvet medför 
en breddning av kompetensen för Netel Group 
inom infrastruktursegmentet samt tillgång till nya 
kunder och därmed goda möjligheter att fortsätta 
växa. Brogrunds nettoomsättning under 2020 
uppgick till 188 Mkr och EBIT till 8 Mkr. Brogrund 
ingår i segment Sverige. 

Den 31 mars 2021 förvärvade koncernen 100% av 
aktierna och rösterna i Svensk 
Elkraftsentreprenad AB ("SEKE"). SEKE erbjuder 
entreprenader inom kraftstationssegmentet. 
Förvärvet utökar Netel Groups kompetens inom 
stationsentreprenader. SEKE har goda 
tillväxtmöjligheter. SEKE:s nettoomsättning under 
2020 uppgick till 148 Mkr och EBIT till 15 Mkr. SEKE 
ingår i segment Sverige. 
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För information om den villkorade tilläggsköpeskillingen, se Not 5 Finansiella instrument. 

 

 

 

 

  

Förvärvade net t ot illgångar vid  

förvärvst idpunkten  [u t ifrån  p relim inär 

förvärvsanalys]

C-E Morberg  

An läggn ing   & 

Energ i AB

Verk lig t  värde 

Oppunda 

Kraft konsu lt  AB

Verk lig t  värde 

Brog rund

Verk lig t  

värde 

Svensk Elkraft s-

en t rep renad  AB

Verk lig t  värde Sum m a 

Immateriella tillgångar - - - - -

Materiella anläggningstillgångar - 0 11 0 12

Nyttjanderättstillgångar - - - - -

Finansiella anläggningstillgångar - - 2 - 2

Uppskjuten skattefordran - - - - -

Varulager - - - - -

Kundfordringar och övriga fordringar 6 17 28 31 81

Likvida medel 5 8 15 21 48

Räntebärande skulder - - -7 0 -7

Leasingskulder - - - -

Uppskjuten skatteskuld -1 1 -1 -2 -4
Leverantörsskulder och övriga 

rörelseskulder -5 -11 -21 -33 -69
Iden t if ierade net t ot illgångar 5 15 26 17 62

Goodwill 26 60 19 98 204
Total Köpesk illing 31 75 45 115 266

Köpeskillingen består av:

Kontanter 20 58 32 80 190

Egetkapitalinstrument - 10 8 20 38

Villkorad tilläggsköpeskilling 5 7 5 15 32

Säljrevers 7 - - - 7
Total köpesk illing 31 75 45 115 266

Förvärvet s p relim inära påverkan  på 

koncernens kassaflöde

C-E Morberg  

An läggn ing   & 

Energ i AB 

Oppunda 

Kraft konsu lt  AB Brog rund   

Svensk Elkraft s-

en t rep renad  AB Sum m a 

Kontant del av köpeskilling -20 -58 -32 -80 -190

Förvärvad kassa 4 7 7 19 37

Sum m a -16 -51 -25 -61 -153

Förvärvsrelaterade kostnader -1 -2 -3 -2 -8
Net t okassaut flöde -17 -53 -27 -63 -160
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I samband med förvärvet av Morberg uppstod en 
goodwill om 26 Mkr i form av en skillnad mellan 
den överförda ersättningen och det verkliga 
värdet av de förvärvade nettotillgångarna. 
Goodwill avser i huvudsak personresurser. 
Goodwill förväntas inte vara skattemässigt 
avdragsgillt. Transaktionskostnader relaterade till 
förvärvet av Morberg uppgick till 1 Mkr. 
Transaktionskostnaderna redovisades som en 
kostnad i resultaträkningen under Övriga externa 
kostnader. Under de fem månaderna fram till 
balansdagen bidrog Morberg med 24 Mkr till 
koncernens intäkter och 1 Mkr till koncernens 
resultat efter skatt. Om förvärvet hade inträffat per 
den 1 januari 2021, uppskattar företagsledningen 
att koncernens intäkter skulle ha blivit 1 088 Mkr 
och periodens resultat skulle ha blivit 38 Mkr. 

I samband med förvärvet av Oppunda uppstod en 
goodwill om 60 Mkr i form av en skillnad mellan 
den överförda ersättningen och det verkliga 
värdet av de förvärvade nettotillgångarna. 
Goodwill avser i huvudsak personresurser. 
Goodwill förväntas inte vara skattemässigt 
avdragsgillt. Transaktionskostnader relaterade till 
förvärvet av Oppunda uppgick till 2 Mkr. 
Transaktionskostnaderna redovisades som en 
kostnad i resultaträkningen under Övriga externa 
kostnader. Under de fyra månaderna fram till 
balansdagen bidrog Oppunda med 23 Mkr till 
koncernens intäkter och 3 Mkr till koncernens 
resultat efter skatt. Om förvärvet hade inträffat per 
den 1 januari 2021, uppskattar företagsledningen 
att koncernens intäkter skulle ha blivit 1 116 Mkr 
och periodens resultat skulle ha blivit 38 Mkr. 

I samband med förvärvet av Brogrund uppstod 
en goodwill om 19 Mkr i form av en skillnad mellan 
den överförda ersättningen och det verkliga 
värdet av de förvärvade nettotillgångarna. 

Goodwill avser i huvudsak personresurser. 
Goodwill förväntas inte vara skattemässigt 
avdragsgillt. Transaktionskostnader relaterade till 
förvärvet av Brogrund uppgick till 3 Mkr. 
Transaktionskostnaderna redovisades som en 
kostnad i resultaträkningen under Övriga externa 
kostnader. Under de fyra månaderna fram till 
balansdagen bidrog Brogrund med 75 Mkr till 
koncernens intäkter och 4 Mkr till koncernens 
resultat efter skatt. Om förvärvet hade inträffat per 
den 1 januari 2021, uppskattar företagsledningen 
att koncernens intäkter skulle ha blivit 1 184 Mkr 
och periodens resultat skulle ha blivit 40 Mkr. 

I samband med förvärvet av SEKE uppstod en 
goodwill om 98 Mkr i form av en skillnad mellan 
den överförda ersättningen och det verkliga 
värdet av de förvärvade nettotillgångarna. 
Goodwill avser i huvudsak personresurser. 
Goodwill förväntas inte vara skattemässigt 
avdragsgillt. Transaktionskostnader relaterade till 
förvärvet av SEKE uppgick till 2 Mkr. 
Transaktionskostnaderna redovisades som en 
kostnad i resultaträkningen under Övriga externa 
kostnader. Under de tre månaderna fram till 
balansdagen bidrog SEKE med 24 Mkr till 
koncernens intäkter och 3 Mkr till koncernens 
resultat efter skatt. Om förvärvet hade inträffat per 
den 1 januari 2021, uppskattar företagsledningen 
att koncernens intäkter skulle ha blivit 1 157 Mkr 
och periodens resultat skulle ha blivit 44 Mkr. 

Not 7 Transaktioner med närstående 

Inga väsentliga förändringar har skett för 
koncernen eller moderbolaget i relationer eller 
transaktioner med närstående, jämfört med det 
som har beskrivits i årsredovisningen 2020 not 36.  

 

 

 

30 jun  2021 30 jun  2020 

Management - -

Försäljning av varor/ tjänster - -

Inköp av varor/ tjänster - -

Ränteintäkter - -

Räntekostnader - -

Fordran på balansdagen - -

Skuld på balansdagen 15 14
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Not 8 Väsentliga händelser efter balansdagen 

I juli 2021 förvärvades Fubi AS tillgångar och 
organisation inklusive 9 anställda.  

Under det tredje kvartalet 2021 har en intern 
omstrukturering i Netel koncernen genomförts 
där Netel Holding AB (publ) har blivit nytt 
moderbolag i koncernen istället för det tidigare 
moderbolaget Netel Group Holding AB. Vid extra 
bolagsstämma i augusti 2021 beslutades att 
genomföra en apportemission och 
apportegendom i form av cirka 81 procent av 
aktierna i Netel Group Holding AB, cirka 95 
procent av aktierna i NTL Management AB och 
cirka 90 procent av aktierna i NTL Co-Invest AB 
tillfördes Netel Holding AB (publ). Vid en extra 
bolagsstämma i augusti 2021 beslutades även att 
genomföra en aktiesplit varigenom 1 befintlig 
aktie delades till 65 aktier. 

I september 2021 ingick Netel Holding AB (publ) 
ett revolverande kreditavtal med flera valutor med 

ett belopp om 750 miljoner kronor, vilket är avsett 
att vara koncernens huvudsakliga finansiering 
och kommer att användas i syfte att finansiera 
allmänna bolagsändamål (inklusive förvärv), 
finansiera rörelsekapitalkrav samt att refinansiera 
befintliga skuld. 

I september 2021 blev Netel tilldelat ett projekt 
inom affärsområdet Kraft i Norge i 
storleksordningen 50 MNOK. 
Överklagandeperioden avslutas i oktober 2021 och 
förutsatt att ingen överklagan går igenom 
förväntas projektering påbörjas första kvartalet 
2022 och förväntas utföras under andra halvan av 
2022. 

Utöver ovanstående har inga betydande 
förändringar inträffat avseende koncernens 
finansiella ställning eller finansiella resultat efter 
den 30 juni 2021. 
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 

 

 

Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 

  

  Helår

Belopp  i MSEK 2021 2020 2021 2020 2020

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader - - - - -
Rörelseresu lt at - - - - -

Finansnetto - - - - -3

Result at  eft er finansiella poster - - - - -3

Bokslutsdispositioner - - - - 2
Result at  före skat t - - - - 2

Skatt - - - - -0

Periodens resu lt at - - - - -0

ap r-jun jan -jun

Belopp  i MSEK 30 jun  2021 30 jun  2020 31 dec 2020

TILLGÅNGAR

An läggn ingst illgångar

Andelar i koncernföretag 633 633 633
Sum m a an läggn ingst illgångar 633 633 633

Om sät t n ingst illgångar

Fordringar hos koncernföretag 54 7 10

Kortfristiga fordringar 0 - -

Kassa och bank 0 - -
Sum m a om sät t n ingst illgångar 55 7 10

Sum m a t illgångar 688 640 643

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 1 1 1

Fritt eget kapital 619 582 582

Sum m a eget  kap it al 620 583 582

Obeskattade reserver 1 0 1

Sum m a obeskat t ade reserver 1 0 1

Långfristiga räntebärande skulder 67 57 60

Långfristiga icke-räntebärande skulder - - -
Sum m a lång frist iga sku lder 67 57 60

Kortfristiga räntebärande skulder - - -

Kortfristiga icke-räntebärande skulder 1 0 1

Sum m a kort frist iga sku lder 1 0 1

Sum m a eget  kap it al och  sku lder 688 640 643
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 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför. 

 

 Stockholm den 6 oktober 2021  

   

     

 Hans Petersson  Göran Lundgren  

 Styrelseordförande  Styrelseledamot  

     

 Nina Macpherson  Alireza Etemad  

 Styrelseledamot  Styrelseledamot  

  
 
 
 

   

 Carl Jakobsson  Maria Brunow  

 Styrelseledamot  Styrelseledamot  

     

   

 Ove Bergkvist  

 Verkställande direktör  
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Revisors granskningsrapport  

 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Netel Group Holding AB för perioden 1 
januari till 30 juni 2021. 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 6 oktober 2021 

 

Deloitte AB 

 

 

Jenny Holmgren 

Auktoriserad revisor 
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Utvald finansiell information 

I enlighet med riktlinjer från ESMA (European Securities and Markets Authority), avseende redovisning 
av alternativa nyckeltal redovisas här definition och avstämning av alternativa nyckeltal för Netel Group 
Holding AB. Riktlinjerna innebär utökade upplysningar avseende de finansiella mått som inte 
definierats av IFRS. Alternativa nyckeltal är resultatmått för historiska eller framtida finansiella resultat, 
finansiella ställning eller kassaflöden som inte definieras i IFRS. Netel Group använder alternativa 
nyckeltal för att följa upp och beskriva koncernens finansiella ställning samt för att ge ytterligare 
användbar information när det är relevant för användarens förståelse av de finansiella rapporterna. 
Dessa nyckeltal är inte direkt jämförbara med liknande nyckeltal som används i andra företag. De 
nyckeltal som framgår nedan är redovisade i delårsrapporten. 

Definitioner och motiv för användning 

Nyckeltal Definition Motiv för användning 

EBITA* Rörelseresultat före avskrivningar på 
immateriella tillgångar 

EBITA används för att analysera lönsamheten 
genererad av den operativa verksamheten 

EBITA-marginal* EBITA i procent av nettoomsättningen EBITA-marginal används för att visa den 
löpande verksamhetens lönsamhetsgrad 

EBITDA* Rörelseresultat före av- och nedskrivningar EBITDA används för att analysera lönsamheten 
genererad av den operativa verksamheten 

EBITDA-marginal* EBITDA i procent av nettoomsättningen EBITDA-marginal används för att visa den 
löpande verksamhetens lönsamhetsgrad 

Justerad EBITA* Rörelseresultat före avskrivningar på 
immateriella 
tillgångar, justerat för jämförelsestörande 
poster 

Justerad EBITA används för att analysera den 
underliggande lönsamheten genererad av den 
operativa verksamheten 

Justerad EBITA-marginal* Justerad EBITA i procent av nettoomsättningen Justerad EBITA-marginal används för att visa 
den löpande verksamhetens underliggande 
lönsamhetsgrad 

Justerad EBITDA* Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, 
justerat för jämförelsestörande poster 

Justerad EBITDA används för att analysera den 
underliggande lönsamheten genererad av den 
operativa verksamheten 

Justerad EBITDA-marginal* Justerad EBITDA i procent av 
nettoomsättningen 

Justerad EBITDA-marginal används för att visa 
den löpande verksamhetens underliggande 
lönsamhetsgrad 

Jämförelsestörande poster* Jämförelsestörande poster är intäkter och 
kostnader av jämförelsestörande karaktär 
såsom realisationsvinster vid försäljning av 
enheter, transaktionskostnader vid förvärv 
eller kapitalanskaffningar, externa kostnader i 
samband med att göra bolaget börsfähigt, 
större integrationskostnader till följd av förvärv 

Jämförelsestörande poster används för att 
tydliggöra de resultatposter som ej ingår i den 
löpande verksamheten för att skapa en 
tydligare bild av den underliggande 
resultatutvecklingen 
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eller omorganisationer enligt fastställd plan 
samt kostnader som följer av strategiska beslut 
och större omstruktureringar som leder till 
avveckling av enheter 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Kassaflöde hänförligt till företagets 
huvudsakliga intäktsgenererande verksamheter 
samt av andra verksamheter än 
investeringsverksamhet och 
finansieringsverksamhet 

Måttet är ett nyckeltal som definieras i IFRS 

Nettoomsättning Summan av försäljningsintäkter av varor och 
tjänster med avdrag för lämnade rabatter, 
moms och annan skatt som är knuten till 
försäljningen 

Måttet är ett nyckeltal som definieras i IFRS 

Organisk tillväxt Omsättningstillväxt exklusive väsentliga förvärv 
senaste 12 månaderna  

Måttet visar hur stor andel av bolagets totala 
tillväxt som avser organisk tillväxt 

Orderstock Kvarstående ordervärde per balansdagen på 
avtalade projekt samt uppskattad framtida 
volym från ramavtal 

Används för att visa avtalad framtida 
nettoomsättning hänförlig till projekt 

Resultat före skatt Resultat för perioden före skatt Måttet är ett nyckeltal som definieras i IFRS 

Resultat per aktie (kr) Resultat per aktie före och efter utspädning 
som är hänförligt till innehavare av stamaktier i 
moderföretaget 

Måttet (före och efter utspädning) är nyckeltal 
som definieras i IFRS 

Räntebärande nettoskuld* Räntebärande skulder (lång- och kortfristiga) 
med avdrag för likvida medel 

Måttet visar hur stor andel av bolagets totala 
tillgångar som finansieras via finansiella skulder 
med hänsyn tagen till likvida medel och är en 
komponent vid bedömning av finansiell risk 

Soliditet* Eget kapital i procent av balansomslutningen Måttet visar hur stor andel av bolagets totala 
tillgångar som finansieras av aktieägarna med 
eget kapital 

   

*Nyckeltalet är ett alternativt nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer 
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Övrig information 

Kvartalsrapporter på www.netelgroup.com 

Den kompletta delårsrapporten för perioden januari till juni 2021 finns tillgänglig på 
https://netelgroup.com. 
 

Finansiell kalender 

Kommande rapporttillfällen 
Tredje kvartalet 2021 2021-11-22 
Bokslutskommuniké 2021  2022-02-16 
Årsstämma 2022 2022-05-04 
 

För ytterligare information kontakta 

Ove Bergkvist, vd och koncernchef  Peter Andersson, CFO  Johan Hähnel, IR 

073 337 0937  073 842 3690  070 605 6334 
ove.bergkvist@netelgroup.se  peter.andersson@netelgroup.se  johan.hahnel@netelgroup.se 
     

Kort om Netel Group  

Netel Group bygger fysiska tele-, bredbands- och elnät i Norden och Tyskland. Vi levererar 
helhetslösningar – med allt från planering och projektering till utförande och underhåll – åt 
teleoperatörer, nätägare, fastighetsägare, byggföretag, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar. Vi är 
idag ett av de ledande företagen på våra marknader. 

 

BILDADES ÅR ANSTÄLLDA 2020 NETTOOMSÄTTNING 2020  JUSTERAD EBITA 2020 

2000 414  1 845 MSEK 133 MSEK 

 

 

 
Netel Group Holding AB 
Fågelviksvägen 9, 7 tr, SE-145 84 Stockholm 
Org.nr: 559062-6049 


