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Förvaltningsberättelse

Verksamhetens art och inriktning

Styrelsen och verkställande direktören för Sky Communication in Sweden AB (publ) får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2007.

Bredbandsoperatören, Sky Communication in Sweden AB (publ), grundades 1989 och äger varumärkena SkyCom, Bredband2 och 
ABC Bredband.  
SkyCom är bredbandsoperatör i öppna stadsnät, bostadsfastigheter och företag med verksamhet i Stockholm, Malmö, Göteborg och 
Umeå. Bolaget är Sveriges näst största operatör av internetaccess i fibernät till privatpersoner med närvaro i 60-talet stadsnät från 
Malmö i söder till Umeå i norr. Ett brett utbud av tjänster och dygnet-runt-support erbjuds till alla kunder.

Tjänster till privatmarknaden
Tjänsterna innefattar internetuppkoppling upp till 1 Gbit/s, triple play (Internet, TV och telefoni), video-on-demand, trygghetspaket, 
säkerhetslösningar, virusskydd med mera. Dessa erbjuds under varumärkena SkyCom, Bredband2 och ABC Bredband.
Dubbelriktade förbindelser med hög kapacitet är en viktig del av utbudet. Detta efterfrågas allt mer i takt med att medietjänster blir allt 
vanligare och idag abonnerar 80 procent av våra kunder på minst 10 Mbit/s i bägge riktningarna. Att hög kapacitet är en viktig 
konkurrensfördel visar sig tydligt eftersom SkyCom idag är Sveriges tredje största operatör av trafikutbyte via Netnod, detta trots en mindre 
kundstock än många ADSL-operatörer. 
Under 2008 kommer ytterligare tilläggstjänster att lanseras. I takt med att allt fler får en kraftfull förbindelse ökar också intresset bland 
bredbandskunder för bland annat olika medietjänster. Marginalen per kund kommer därigenom att öka.

Företagstjänster
Produktportföljen har utökats med fler avancerade företagstjänster vilket gör det möjligt att nå segmentet större företagskunder. Exempel 
på nya kunder är Svenska Volkswagen där SkyCom levererar det svenska huvudkontorets huvudförbindelse, Björn Borg AB och lokala 
kontor för Skanska och Sandvik.

Konkurrensfördelar
Cirka 80 procent av kunderna finns i 60-talet öppna stadsnät, medan cirka 20 procent finns i allmännyttans och privata ägares 
hyresbostäder samt i bostadsrätter. Kunderna finns från Malmö i söder till Umeå i norr. Geografiskt har SkyCom en omfattande infrastruktur 
med ett stomnät mellan Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Göteborg-Oslo-Stockholm som sedan breder ut sig med högkapacitets fiber till 60-
talet orter. SkyCom har från början investerat i marknadens bästa tillgängliga utrustning för att klara marknadens framtida krav på nya 
tjänster inom framförallt media.

Bolaget har byggt upp en gedigen erfarenhet och system för att enkelt hantera en heterogen och geografiskt utspridd kundstruktur. 
SkyCom har därför en stor fördel vid fortsatt utrullning i fler nya öppna stadsnät med god lönsamhet. Denna kompetens är en viktig 
förklaring till varför SkyCom är större än både TeliaSonera och Tele2 i öppna stadsnät. 
SkyCom satsar på kundnöjdhet. Dygnet-runt-support till samtliga kunder är därför en annan viktig konkurrensfördel. SkyCom är ensam i 
öppna stadsnät att erbjuda denna höga servicenivå.

Marknad och position

Antal kunder
Kundstocken hade vid årets slut vuxit till 52 171 bredbandskunder där 90 procent har bredband via FiberLAN. Under året har alla segment 
vuxit. Antalet kunder per tjänst uppgick vid årets slut till:
Bredband i öppna nät 39 756, exklusiva nät 11 459 (varav orderbok 3 204) och företag 956.
Tilläggstjänster. IP-telefoni 3 553, IP-TV 315 och säkerhetstjänster 1 984.
Det finns även ett stort antal betalande kunder för tjänster inom fast IP, e-post, support mm. Under 2008 kommer ett antal nya tjänster att 
lanseras. 

Marknadsstruktur
Bredbandsmarknaden har vuxit snabbt de senaste åren. Främst med ADSL, alltså uppkoppling via telenätet. Sedan en tid pågår ett 
teknikskifte där allt fler fastighetsägare installerar fiberbaserade nätverk till hushållen i sina fastigheter. 
Drivkrafterna bakom denna utveckling är främst att FiberLAN-näten möjliggör betydligt snabbare och stabilare förbindelser, vilket krävs för 
framtidens medietjänster. Kunderna behöver inte heller modem som i ADSL- och TV-nät. Dessutom är LAN-anslutningar i genomsnitt 
billigare för kunderna. I det fall kunderna har valmöjlighet mellan olika tekniker väljer de nästan uteslutande bredband via FiberLAN. Ännu 
dominerar den konkurrerande tekniken. Av Sveriges 4,8 miljoner hushåll var 1,4 miljoner anslutna via ADSL, cirka 500 000 via TV-nätet 
och cirka 425 000 via FiberLAN-anslutning första halvåret 2007. Trenden är dock tydlig att antalet FiberLAN-anslutningar ökar kraftigt och 
till stor del är det i de öppna stadsnäten som tillväxten är snabbast. 

Öppen affärsmodell driver på
Utvecklingen väntas gå snabbt mot fiberbaserade nätverk. Exempelvis har ett snabbt växande antal allmännyttiga bostadsbolag beslutat att 
ansluta sina hyresgäster med fibernät. Tre av de största är Svenska Bostäder och Stockholmshem i Stockholm samt Förvaltnings AB 
Framtiden i Göteborg med sammanlagt cirka 200 000 hushåll. Många av dessa har redan möjlighet till bredbandsanslutning via ADSL och 
TV-nätet men fastighetsägarna vill erbjuda sina hyresgäster ett bättre alternativ.
Ytterligare en drivkraft i marknaden är en öppen affärsmodell som snabbt antas av allt fler stadsnät och stora fastighetsnät som ovan. 
Näten är öppna för flera konkurrerande leverantörer och kunderna kan fritt välja leverantör och tjänsteutbud. Även denna utveckling gynnar 
SkyCom. Bolagets operatörsverksamhet har vuxit till sin nuvarande storlek i den konkurrensutsatta öppna miljön, en erfarenhet som 
SkyCom kan använda när verksamhet etableras i fler nät under 2008 och framåt.
Totalt finns cirka 150 stadsnät och i takt med att dessa öppnar sina nät för konkurrens kommer SkyCom att erbjuda tjänster på fler orter 
där lönsam verksamhet kan etableras.
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Årets händelser i sammanfattning

Verksamheten bedrivs framförallt genom dotterbolaget:

SkyCom AB

Övriga dotterbolag har endast en liten del av koncernens verksamhet och kommer fortsätta minska. 

SkyCom Stockholm AB

Orexis Communication AB

SkyCom Karlstad AB

LIPI Stockholm AB

Billiant AB

SkyCom Option AB
Bolaget administrerar ett aktiebaserade incitamentsprogram i form av personaloptioner.

Uppdragsbolag1 i Sverige AB
Ett lagerbolag som saknade verksamhet per 2007-12-31.

Bolag som ej längre ingår i koncernen:

Itention AB

SkyCom har medvetet valt bort segment ADSL för att fokusera på framtidens bredband via fiberbaserad LAN (local area networks). 
Detta har visat sig vara lyckat och gett SkyCom ett försprång gentemot de större traditionella bredbandsoperatörerna vid försäljning av 
bredband till privatkunder. I de öppna svenska stadsnäten är SkyCom den klart största operatören. Bland fibernätsoperatörerna är 
SkyCom näst störst. Endast Bredbandsbolaget har fler kunder. Om samtliga tekniker som ADSL- och TV-nät räknas in kommer 
SkyCom på femte plats. 

Position

Har sedan 1998 ägt, byggt och förvaltat ett eget nät för data- och telekommunikation samt distribuerat kundanpassade tjänster i egna 
och andras nät. Tjänsteförsäljningen har främst ökat inom segmenten bostadsrättsföreningar, samfälligheter och större 
fastighetsbestånd.  

Bolagets verksamhet har avvecklats under året och bredbandsrelaterad verksamhet har övertagits av SkyCom AB.

Orexis är en kommunikationsoperatör som inriktat sig på kommunikationslösningar och drift av datanät mot företag, kommuner och 
stadsnät. Bolaget utvecklar även hårdvara och är grossist av kommunikationsprodukter. Bredbandsrelaterad verksamhet har övertagits 
av SkyCom AB.  Utveckling och försäljning av hårdvara kvarstår i bolagets regi med egen personal.

Bolagets bredbandsrelaterade verksamhet har övertagits av SkyCom AB. Under året har bolaget färdigställt och driftsatt delar av ett 
fiberbaserat bredbandsnät i stadsdelen Hammarö, Karlstad, som fullt utbyggt kommer att ansluta ca 1000 st villor. Under 2008 kommer 
detta nät att överföras till SkyCom AB.

Under året har dels den bredbandsverksamhet som bedrivits i övriga bolag inom koncernen koncentrerats till SkyCom AB och dels har 
vissa verksamhetsdelar som övertagits från Labs2 integrerats i bolaget för att bygga upp den kompletta organisationen för hanteringen 
av operatörsverksamheten.

Bolagets verksamhet har avvecklats under året och bredbandsrelaterad verksamhet har övertagits av SkyCom AB.

Bolaget förvärvades under januari månad 2007 och äger varumärkena Bredband2, ABC Bredband och Digisip. 

Ett lagerbolag utan verksamhet, såldes i samband med förvärvet av Billiant AB.

Under 2007 har arbetet fokuserats på att omstrukturera SkyCom till en renodlad bredbandsoperatör i öppna stadsnät, kommunala och 
privata hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar samt företag. Som ett led i detta har kostnader om sammanlagt 82,0 Mkr tagits under 
året. Det omfattar nedskrivning av finansiella innehav som avyttrats, nedskrivning av tillgångar och kostnader för omstrukturering. Hela 
innehavet i Xtracom, FastTV och Labs2 har sålts. 

Viktiga förändringar i organisationen under året har varit att en ny VD tillträdde i augusti, att huvudkontoret flyttades till Stockholm och 
att verksamheten stärkts i Göteborg och Malmö. Samtidigt inleddes en rekrytering under hösten för att förstärka säljstyrkan under 
2008. En ökad satsning på företagsmarknaden har gett positiv utdelning även om det sker från en låg nivå. SkyCom stärkte 
ställningen som Sveriges näst största operatör till privatkunder över FiberLAN-nät. Spray Telecoms samtliga stadsnätskunder 
förvärvades och antalet bredbandskunder uppgick vid årets slut till 52 171 och har växt i alla segment. Säljpersonal rekryterades under 
året för att stärka bolaget inom detta segment de närmaste åren. Tekniska och administrativa förstärkningar underlättar en snabbare 
expansion under 2008. Inkråmsförvärvet från Labs2 innebär att SkyCom idag har en stark infrastruktur med affärssystem, support, 
nätadministration med mera. Förvärvet innebar även att den befintliga verksamheten kunnat rationaliseras och effektiviserats. 
Dessutom har kapaciteten fyrdubblats till 10 gigabit/sekund i SkyComs stomnät mellan Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Göteborg-Oslo-
Stockholm. Detta medför att nya lokala och regionala nät kan kopplas upp och nya krävande tjänster lanseras utan att det krävs dyra 
investeringar i stomnätet.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Resultat och omsättning

Renodlingen av bolaget slutfördes under det sista kvartalet 2006 och arbetet med att utveckla SkyCom till en av Sveriges 
konkurrenskraftigaste bredbandsoperatörer inleddes under det första kvartalet 2007. Viktiga förvärv för att nå detta mål var under första 
kvartalet dels förvärvet operatörsverksamheterna Bredband2, ABC Bredband och IP-telefoniplattformen Digisip och dels när SkyCom 
med egna medel förvärvade bredbandsoperatören Spray Telecoms samtliga stadsnätskunder från ägarbolaget Glocalnet. Under andra 
och tredje kvartalet övertog även SkyCom vissa verksamhetsdelar från Labs2. Med dessa förvärv som grund förfogade SkyCom över en 
komplett organisation för hantering av operatörsverksamheten och en kundbas som gjorde SkyCom till den största operatören i 
Sveriges öppna stadsnät både till antalet kunder och tillgängliga nät. Under det fjärde kvartalet slutfördes stora delar arbetet för att 
omstrukturera SkyCom till en renodlad bredbandsoperatör i öppna stadsnät och kommunala och privata bostadsfastigheter, 
bostadsrättsföreningar samt företag. Verksamheter med bredbandskaraktär som bedrivits i koncernens dotterbolag har koncentrerats 
till SkyCom AB för att dels rationalisera och förenkla administrationen men även för att samordna och effektivisera underliggande 
tekniska system och plattformar, tex har kapaciteten har fyrdubblats till 10 gigabit/sekund i SkyComs stomnät mellan Stockholm-Malmö-
Köpenhamn-Göteborg-Oslo-Stockholm. Under året stärkte SkyCom sin position som Sveriges näst största operatör till privatkunder 
över FiberLAN-nät och antalet bredbandskunder växte under året i alla segment och uppgick vid årets slut till 52 171. Vid årsskiftet 
kunde SkyCom leverera tjänster till totalt 54 st stadsnät.

SkyCom beslöt vid den ordinarie bolagsstämman 25e maj 2007 att införa ett aktiebaserat incitamentsprogram i form av 
personaloptioner i syfte att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen och även för att nuvarande och framtida anställda i 
koncernen ska få möjlighet att bli delägare i SkyCom. 

Under det tredje kvartalet tillträdde Daniel Krook som bolagets VD. Bolaget flyttade sitt huvudkontor till Drottninggatan 65 i Stockholm. 
SkyCom vann även en upphandling om att exklusivt leverera Triple Play till 2 600 lägenheter till fastigheter ägda av Gislavedshus.  

SkyComs samtliga innehav av noterade aktier har avyttrats under året. I juli månad såldes det sista innehavet av aktier i XtraCom AB 
och under slutet av november nåddes även en överenskommelse om försäljning av innehavet i FastTV. Försäljningen av innehavet i 
Labs2 har pågått under hela året och avyttrades slutligen i slutet av december.  Innehavens negativa kursutveckling under året har 
medfört både stora nedskrivningar och faktiska förluster. 

Omsättning
Periodens omsättning uppgick till 99,9 Mkr (28,0 Mkr, proforma). Föregående års omsättning för perioden var 72,8 Mkr varav 44,8 Mkr 
utgjordes av poster av finansiell karaktär samt installationsverksamheten som ingick i det numera avyttrade dotterbolaget D&W Teknik 
AB, varför jämförelsesiffran är 28,0 Mkr jämfört med nuvarande verksamhet. 

Resultat
Periodens resultat före finansnetto är -20,5 Mkr (-13,5 Mkr) och resultatet efter skatt är -88,9 Mkr (19,5 Mkr). Rörelsekostnaderna var 
under perioden 120,4 Mkr (86,4 Mkr) inklusive avskrivningar om 4,3 Mkr (9,4 Mkr). Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet är -21,0 Mkr 
(-26,8 Mkr). Rörelsekostnaderna var fjärde kvartalet 45,6 Mkr (18,7 Mkr) inklusive avskrivningar om 2,6 Mkr (0,0 Mkr).  

Extraordinära kostnader
Året har tyngts av extraordinära kostnader om sammanlagt 82,0 Mkr. Det omfattar nedskrivning av finansiella innehav som avyttrats, 
nedskrivning av tillgångar och kostnader för omstrukturering enligt nedan. 
Realisationsförluster och nedskrivning av finansiella innehav har försämrat resultatet med 68,5 Mkr under året, varav 2,8 Mkr under det 
fjärde kvartalet. Nedskrivning per innehav har varit: Xtracom 3,0, Labs2 46,9, FastTV 18,6. Finansnettot för fjärde kvartalet har belastat 
resultatet med 2,7 Mkr. 
Kostnader för omstrukturering som relateras till övertagandet av vissa verksamhetsdelar från Labs2 samt uppbyggandet av den 
kompletta organisationen för hanteringen av operatörsverksamheten har under året kostnadsförts direkt och belastar fjärde kvartalets 
rörelsekostnader med 11,5 Mkr, avskrivningar med 2,0 Mkr samt finansnettot med 2,8 Mkr. Tidigare gjord avsättning har nyttjats med 
11,2 Mkr för helåret.

Finansiell ställning

Likviditet
Koncernens likvida medel uppgick till 18,5 Mkr (16,9 Mkr) vid utgången av perioden, kundfordringar till 9,6 Mkr (8,1 Mkr) och övriga 
fordringar till 10,5 Mkr (58,5 Mkr). 
Kassaflödet belastas med 1,0 Mkr per månad som betalas av till Labs2 för övertagande av inkråm i form av verksamhetsdelar. 
Avbetalningen löper tom 30/3-2009. 

Balansräkning
Koncernens balansräkning består av goodwill 52,5 Mkr, övriga anläggningstillgångar 7,1 Mkr, kassa 18,5 Mkr, kortfristiga fordringar 
20,1 Mkr.

IAS 12 anger att redovisning av uppskjuten skattefordran skall ske endast ifall det är sannolikt att det uppkommer skattepliktiga 
överskott mot vilka underskottsavdrag kan utnyttjas. Vid årsskiftet uppgick ansamlade underskottsavdrag till c:a 50 Mkr. I 
balansräkningen redovisas värdet av dessa underskott till 3 Mkr. Med nuvarande skattesats om 28 procent, finns en framtida möjlighet 
att ytterligare redovisa en uppskjuten skattefordran om c:a 11 Mkr.
Koncernens egna kapital uppgår till 41,2 Mkr, avsättningar 9,3 Mkr samt övriga skulder 50,7 Mkr. 
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Händelser efter rapporttidens utgång

Justering årets resultat jämfört med den bokslutskommuniké som presenterades 2008-02-25

Personal
SkyCom-koncernen har kontor i Umeå, Stockholm och Malmö där det vid årets slut fanns 34 anställda.

Aktieinformation

De fem största ägarna är: Antal
aktier

Leif Danielsson 81 260 963
Robur Försäkring AB 47 394 400
Gustavus Capital Asset MGMT F.RKN 30 325 000
DCAP I Sverige AB 14 965 000
Jöns Petter Lidström 9 500 000

Styrelse

Bolagets aktie

Likviditet
Koncernens likvida medel uppgick vid rapportperiodens slut till 18 498 tkr (fg år 16 913 tkr).

Investeringar
Årets totala investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgår till 51 112 tkr (2 976 tkr).

Moderbolagets resultat och ställning för räkenskapsåret 2007

Koncernens resultat och ställning för räkenskapsåret 2007
Årets resultat i koncernen uppgår till -89 608 tkr. Totalt eget kapital i koncernen uppgår till 40 518 tkr per 2007-12-31.

Årets resultat i moderbolaget uppgår till -89 619 tkr. Totalt eget kapital i bolaget uppgår till 39 521 tkr per 2007-12-31.

Bolagets styrelse utgjordes vid utgången av 2007 av Anders Lövgren (ordförande), Jöns-Petter Lidström samt Thomas Nyman. Daniel 
Krook är VD i moderbolaget.

Resultatet har justerats ytterligare med -718 tkr efter att bolaget presenterade bokslutskommunikén den 25e februari på grund av att 
processen att överta leverantörsavtal vid övertagandet av vissa verksamhetsdelar från Labs2 varit komplicerad och ett fåtal 
kostnadsposter som avsåg 2007 inte kunde fastställas innan lämnad bokslutskommuniké.

Vid utgången av 2007 var bolagets aktie noterat på First North.

Enskilda styrelseledamöter samt bolagets VD har ökat sitt ägande i bolaget under 2008. 

SkyCom uppgraderade sin IP-telefoni plattform under mars månad för att möta den kraftigt ökade efterfrågan på IP-telefoni. SkyCom 
ser IP-telefoni som en del av kärnprodukten och har därför valt att ha en egen IP-telefoni plattform. Detta kommer vara en viktig 
konkurrensfördel gentemot många av konkurrenterna som köper in denna tjänst från externa underleverantörer.
I samband med lanseringen av den nya plattformen kommer ett antal större marknadsföringskampanjer genomföras på befintlig 
kundbas.

På årsstämman den 25 maj 2007 beslöts att införa ett personaloptionsprogram omfattande 14 100 000 personaloptioner att tilldelas 
anställda i koncernen. Optionsprogrammet, som tillsammans med säkring för framtida sociala avgifter omfattar totalt 18 600 000 
optioner, innebär en maximal utspädning av existerande aktieägare med 5,3 procent, varav 4,0 procent till följd av tilldelning till 
anställda och 1,3 procent för betalning av skatter. Teckningskursen för att nyttja optionerna är 0,75 kr.  

Styrelsens bedömning
Styrelsen ser stora möjligheter för bolaget att via organisk tillväxt fortsätta stärka positionen som en ledande bredbandsoperatör över 
FiberLAN genom en starkare organisation med ökat marknadsfokus. 
Styrelsen bedömer att det kommer att ske stora strukturella förändringar på marknaden de kommande åren med konsolidering av 
mindre aktörer både kring kunder samt infrastruktur. SkyComs starka position på marknaden öppnar möjligheten att vara en drivande 
aktör i denna omvandling. 
Det är ledningen och styrelsens absoluta målsättning att fortsätta koncentrationen av verksamheten som en renodlad 
bredbandsoperatör. 
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Förslag till resultatdisposition Kr

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står:

Överkursfond 62 439 000
Balanserat resultat från föregående år 20 662 279
Utdelning under året 0
Årets resultat -89 618 579

-6 517 300

Till nästkommande år balanseras -6 517 300

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att överkursfonden tas i anspråk för att täcka årets förlust och att till
nästkommande år balansera -6 517 300 kr.

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår 
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Ekonomiskt femårssammandrag

I det följande avsnittet presenteras en finansiell femårsöversikt för den konsoliderade SkyCom-koncernen.

   
Resultaträkningar - koncernen  
(Belopp i Tkr)

2007 2006 2005 2004* 2003*

Totala rörelseintäkter 99 876 72 812 32 579 10 909 1 645
Totala kostnader -116 856 -76 948 -25 418 -7 455 -869
Resultat före avskrivningar -16 980 -4 136 7 161 3 454 776

Avskrivningar och nedskrivningar -4 216 -9 404 -1 118 -711 -539

Resultat efter avskrivingar -21 196 -13 540 6 043 2 743 237

Finansnetto -68 360 30 011 -50 -116 -99

Resultat efter finansnetto -89 556 16 471 5 993 2 627 138

Balansräkningar - koncernen
(Belopp i Tkr)
Tillgångar 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31* 2003-12-31*

Anläggningstillgångar 62 646 84 950 22 250 11 999 5 564
Omsättningstillgångar 38 687 83 532 44 253 11 965 772
Summa tillgångar 101 333 168 482 66 503 23 964 6 336

Eget kapital och Skulder

Eget kapital 40 518 130 112 51 269 19 347 2 167

Avsättningar 9 325 20 500 0 0 0

Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder 0 0 0 135 0
Icke räntebärande långfristiga skulder 3 375 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 375 0 0 135 0

Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder 83 143 560 809 1 787
Icke räntebärande kortfristiga skulder 48 032 17 727 14 674 3 673 2 382

Summa kortfristiga skulder 48 115 17 870 15 234 4 482 4 169

Summa eget kapital och skulder 101 333 168 482 66 503 23 964 6 336

* Från och med 2005 har koncernen anpassats till International Finacial Standard, IFRS, enligt de krav EU kommissionen (EC) fastställt. De nya 

reglerna innebär för 2005 att goodwill som uppkommit genom förvärv ej längre minskas med årliga avskrivningar. Räkenskapsåret 2004 har därför

omräknats enligt iFRS krav. Ingen justering har gjorts för 2003.
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Kassaflödesanalyser - koncernen
(Belopp i Tkr)

2007 2006 2005 2004 2003

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto -89 556 16 471 5 993 2 627 138
Av- och nedskrivningar 4 258 9 404 1 118 711 539
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar -36 -29 906 0 0 0
Förändring avsättningar -9 884
Resultat från finansiell placeringar 68 556

Kassaföde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -26 663 -4 031 7 111 3 338 677

Förändring av rörelsekapital 14 203 -25 567 -15 675 -7 125 -1 143

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 460 -29 598 -8 564 -3 787 -466

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 769 -19 909 -11 039 -3 640 -4 639

Kassaflöde efter investeringar, före     
finansiering -28 229 -49 507 -19 603 -7 427 -5 105

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 815 56 236 25 238 11 953 5 000

Årets kassaflöde 1 585 6 729 5 635 4 526 -105
Likvida medel vid årets början 16 913 10 184 4 549 23 128

Likvida medel vid årets slut 18 498 16 913 10 184 4 549 23

Nyckeltal - koncernen
2007 2006 2005 2004 2003

Rörelseintäkter, Tkr 99 876 72 812 32 579 10 909 1 645
Rörelseresultat, Tkr -21 196 -13 540 6 043 2 743 237
Resultat efter fin poster, Tkr -89 556 16 471 5 993 2 627 138
Jämförelsestörande poster, Tkr 0 0 0 0 1 727
Vinstmarginal -90% 23% 18% 19% 8%
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital -25% 18% 17% 17% 6%
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital -105% 21% 17% 19% E/T
Eget kapital , Tkr 40 518 130 112 51 269 19 347 2 167
Soliditet 40% 77% 77% 80% 34%
Andel riskbärande kapital 40% 77% 77% 80% 34%
Skuldsättningsgrad 0,00 0,00 0,01 0,03 0,82
Räntetäckningsgrad -6 395,8 127,4 38,4 15,2 2,3
Antal aktier vid årets slut 353 447 852 349 527 852 286 227 852 229 005 630 43 341 126
Vägt genomsnittligt antal aktier 353 125 660 344 070 630 239 683 099 136 023 378 30 007 793
Eget kapital per aktie, kr 0,11 0,37 0,18 0,08 0,05
Resultat per aktie, kr -0,25 0,06 0,03 0,01 0,00
Genomsnittligt antal anställda 25 36 16 7 4
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Definitioner

Jämförelsestörande poster Intäkter och kostnader av engångskaraktär.

Vinstmarginal Årets resultat i procent av omsättningen.

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
kapital genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder
inklusive uppskjuten skatt. Genomsnittligt kapital har
beräknats som ingående plus utgående sysslesatt kapital
dividerat med två.

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Eget kapital Eget kapital vid årets slut. Genomsnittligt eget kapital har 
beräknats som ingående plus utgående eget kapital
dividerat med två.

Soliditet Utgående eget kapital i procent av balansomslutning.

Andel riskbärande kapital Summan av eget kapital och uppskjutna skatteskulder
dividerat med balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad Utgående räntebärande skulder dividerade med utgående 
eget kapital.

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader
dividerat med finansiella kostnader.

Eget kapital per aktie, kr Utgående eget kapital dividerat med antal aktier på
balansdagen

Resultat per aktie, kr Årets resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal anställda Beräknat som genomsnittligt antal heltidstjänster i koncernen.
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Resultaträkning

               Koncernen        Moderbolaget
(Belopp i Tkr)     

not 2007 2006 2007 2006
  

Rörelsens intäkter 1
Nettoomsättning 2 99 876 72 812 2 648 36 227
S:a rörelseintäkter 99 876 72 812 2 648 36 227

Rörelsens kostnader 1
Råvaror och förnödenheter -99 734 -32 587 -4 446 -14 852
Värdepapper 0 -14 560 0 -14 560
Övriga externa kostnader 4,5,7 -4 336 -10 775 8 482 -1 448
Personalkostnader 6 -12 786 -19 026 -2 756 -1 405
Avskrivningar och nedskrivnagar av materiella      
 och immateriella anläggningstillgångar 8 -4 216 -9 404 -594 -58
     
Rörelsens resultat 3 -21 196 -13 540 3 334 3 904

 

Finansiella investeringar
Resultat från aktier i koncernföretag 9 0 29 906 -24 406 13 000
Utdelning på kortfristiga placeringar 0 5 0 5
Ränteintäkter 316 359 167 352
Räntekostnader och liknade resultatposter 10 -68 676 -259 -68 662 -22
Finansnetto -68 360 30 011  -92 901 13 335

Resultat efter finansiella poster -89 556 16 471 -89 567 17 239

Uppskjuten skatt 16 0 3 000 0 3 000
Skatt på årets resultat  -52 0 -52 0

Resultat -89 608 19 471 -89 619 20 239

 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -89 608 19 471

Antal utestående aktier i genomsnitt 353 125 660 344 070 630 353 125 660 344 070 630
Resultat per aktie -0,25 0,06 -0,25 0,06

Ingen utspädningseffekt har beaktats då lösenpriset för uställda optioner
är under nuvarande marknadspris samt att utspädningen skulle ske på 
ett negativt resultat.

Föreslagen utdelning 0 0 0 0
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Balansräkning
          Koncernen       Moderbolaget

Tillgångar, (Belopp i Tkr) not 2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader 11 74 147 0 0
Goodwill 12 52 465 8 233 4 557 0
Immateriella anläggningstillgångar 52 539 8 380 4 557 0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg 13 5 860 3 500 319 456

Finansiella anläggningstillgångar  
Aktier i dotterbolag 14 - - 22 646 8 545
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 500 69 915 500 69 915
Uppskjuten skattefordran 16 3 000 3 000 3 000 3 000
Andra långfristiga fordringar 375 155 375 150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 372 0 0 0

4 247 73 070  26 521 81 610
Summa anläggningstillgångar 62 646 84 950  31 397 82 066

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Råvaror och förnödenheter 179 602 0 0
 179 602 0 0

Kortfristiga fordringar
Förskott till leverantör 35 0 0 0
Fordringar hos koncernföretag - 9 195 7 018
Kundfordringar 17 9 578 8 123 2 302 3 189
Övriga fordringar 18 4 565 12 380 3 115 8 608
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 5 832 6 916 603 1 193
 20 010 27 419 15 215 20 008

Kortfristiga placeringar 0 19 295 0 19 295

Likvida medel 20 18 498 16 913 9 747 12 649

Anläggningstillgångar för försäljning 21 0 19 303 0 19 303

Summa omsättningstillgångar 38 687 83 532 24 962 71 255

Summa tillgångar 101 333 168 482 56 359 153 321
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          Koncernen       Moderbolaget
Eget kapital och Skulder, (Belopp i Tkr) not 2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Eget kapital hänförligt till moderbolaget  
Bundet Eget kapital
Aktiekapital - - 8 836 8 738
Ej registrerad aktiekapital ökning - - 0 98
Reservfond - - 37 203 37 203

- 46 039 46 039
Fritt eget kapital/Ansamlad förlust
Överkursfond 62 439 62 439
Balanserat resultat - - 20 662 423
Årets resultat - - -89 619 20 239

- - -6 518 83 101
Summa Eget kapital - - 39 521 129 140

Eget kapital hänförligt till koncernen
Aktiekapital 8 836 8 738 - -
Ej registrerat aktiekapital 0 98 - -
Övriga tillskjutna medel 99 656 99 642 - -
Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat -67 974 21 634 - -
Summa Eget kapital 40 518 130 112 - -

Avsättningar  

Avsättningar 22 9 325 20 500 9 325 20 500
9 325 20 500 9 325 20 500

Skulder
Långfristiga skulder
Övriga skulder 23 3 375 0 0 0

3 375 0 0 0
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 24 - - - -
Skulder till kreditinstitut 83 143 - -
Leverantörsskulder 20 201 11 183 2 012 3 146
Förskott från kunder 13 - - -
Skulder till koncernföretag - 3 329 -
Skatteskulder - 0
Övriga skulder 25 15 703 855 238 177
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 12 115 5 689 1 934 358

Kortfristiga skulder 48 115 17 870 7 513 3 681

Summa Eget kapital och Skulder 101 333 168 482 56 359 153 321

Poster inom linjen
Ställda panter 28 400 400 0 0

Ansvarsförbindelser  0 0 0 0
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Förändringar av eget kapital
(Belopp i Tkr)   
Koncernen 

Aktie- Ej registrerat Övriga tillskjutna Balanserade Summa
kapital aktiekapital medel vinstmedel  

Ingående eget kapital 2006-01-01 6 100 1 056 37 203 6 910 51 269
Registrering av nyemission 1 056 -1 056  0
Nyemission 1 582  59 401 60 983
Apportemission  98 3 038 3 136
Utdelning av dotterbolagsaktier  -4 747 -4 747
Årets resultat 19 471 19 471
Utgående eget kapital 2006-12-31 8 738 98 99 642 21 634 130 112

Ingående eget kapital 2007-01-01 8 738 98 99 642 21 634 130 112
Registrering av nyemission 98 -98  0
Justering  14 14
Årets resultat -89 608 -89 608
Utgående eget kapital 2007-12-31 8 836 0 99 656 -67 974 40 518

Moderbolaget 
Aktie- Ej registrerat Reserv- Överkurs- Balanserat Årets Summa

kapital aktiekapital fond fond resultat resultat  
Ingående eget kapital 2006-01-01 6 100 1 056 37 203 0 0 5 170 49 529
Registrering av nyemission 1 056 -1 056 0
Resultatdisposition enl stämmobeslut   5 170 -5 170 0
Nyemission 1 582 59 401 60 983
Apportemission  98 3 038 3 136
Utdelning av dotterbolagsaktier  -4 747 -4 747
Årets resultat 20 239 20 239
Utgående eget kapital 2006-12-31 8 738 98 37 203 62 439               423 20 239 129 140

Ingående eget kapital 2007-01-01 8 738 98 37 203 62 439               423 20 239 129 140
Registrering av nyemission 98 -98 0
Resultatdisposition enl stämmobeslut 20 239 -20 239 0
Nyemission 0
Apportemission 0
Utdelning av dotterbolagsaktier 0
Årets resultat -89 619 -89 619
Utgående eget kapital 2007-12-31 8 836 0 37 203 62 439               20 662 -89 619 39 521

Aktieförändringar under året  
  Antal
  aktier

Antal aktier vid periodens ingång  349 527 852

Tillkommer genom nyemissioner 3 920 000
med kontant betalning   

Antal aktier vid periodens utgång  353 447 852

Kvotvärdet per aktie är 0,025
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Förändringar i antalet utestående optioner
Utestående Utestående Inlösnings-

Kategori 01-jan-07 Tilldelade Inlösta Avregistrerade 31-dec-07 bara
Personaloptioner 0 14 100 000 0 0 14 100 000 14 100 000

Aktiebaserade incitamentsprogram
Sky Communication in Sweden AB införde vid den ordinare bolagsstämman 2007-05-25 ett aktiebaserat incitaments-program i form av personaloptioner i 
syfte att dels behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, dels att nuvarande och framtida anställda i koncernen bereds tillfälle att bli delägare i 
SkyCom. Styrelsen bedömer att intresset för SkyComs verksamhet på så vis torde förstärkas och fortsatt företagslojalitet under kommande år stimuleras. Då 
personaloptionsprogrammet avses vara ett incitament för anställda inom SkyCom-koncernen, bedöms det kunna påverka koncernens fortsatta utveckling 
positivt och därmed vara till nytta för aktieägarna och härigenom befrämja bolagets långsiktiga intressen. Totalt 14 personer deltar i incitamentsprogramet. 
Äganderätten till teckningsoptioner kommer att överföras till den anställde eller annan deltagare i incitamentsprogrammet direkt genom att de på 
marknadsmässiga villkor förvärvas, medan personaloptionerna intjänas (så kallad vesting) med en tredjedel av antalet tilldelade optioner per år under en 
treårsperiod, förutsatt att innehavaren fortfarande antingen är anställd eller styrelseledamot i Sky Communcation in Sweden AB detta datum. Per den 31 
december 2007 fanns utestående optioner berättigande till teckning av totalt 18 600 000 aktier i Sky Communcation in Sweden AB, varav 4 500 000 optioner 
är avsedda för att täcka sociala kostnader i samband med nyttjandet av personaloptionerna. 
14 100 000 optioner ingår i personaloptionsprogrammet. Anledning till införande av SkyComs personaloptionsprogram 2007/2011 är att styrelsen anser det 
vara av vikt dels att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, dels att nuvarande och framtida anställda i koncernen bereds tillfälle att bli 
delägare i SkyCom. Styrelsen bedömer att intresset för SkyComs verksamhet på så vis torde förstärkas och fortsatt företagslojalitet under kommande år 
stimuleras. Då personaloptionsprogrammet avses vara ett incitament för anställda inom SkyCom-koncernen, bedöms det kunna påverka koncernens 
fortsatta utveckling positivt och därmed vara till nytta för aktieägarna.
   

Nedanstående tabell visar en sammanfattning av förändringar i antalet utestående optioner under året.

Tilldelning under året
Under juni 2007 tilldelades personaloptioner, vilka sammanlagt berättigar till teckning av 14 100 000 nya aktier. Lösenpriset uppgår till 0,75 kronor per aktie 
och optionerna kan utnyttjas till och med den 31 december 2011. Intjänande sker med en tredjedel av totalt antal tilldelade optioner vid vart och ett av de tre 
årsdatum som följer närmast efter den 29 juni 2007. Marknadsvärdet beräknat enligt Black & Scholes metod, uppgick vid tilldelningstidpunkten till 0,07 kronor 
per option för vesting 1, 0,11 kronor per option för vesting 2 och 0,14 kronor per option för vesting 3. Viktiga indata vid beräkning av marknadsvärdet är:
• aktiepris: 0,75 kronor
• löptid: 3 år
• lösenpris vid teckning: 0,75 kronor
• riskfri ränta: 4,21-4,40 procent
• förväntad volatilitet: 45 procent
• beräknad utdelning: 0 kronor

Tilldelning av optioner 2007 – fördelning per kategori av befattningshavare
Total tilldelning inom Sky Communcation in Sweden ABs personaloptionsprogram 2007 av optioner berättigande till teckning av totalt 
14 100 000 aktier, fördelar sig enligt följande:
• Koncernledning: 4 653 000 aktier
• Verkställande direktören: 4 653 000 aktier
• Övriga ledande befattningshavare: 2 115 000 aktier
• Övriga anställda: 2 679 000 aktier

Bolagets kostnader för optionsprogrammen
För helåret 2007 uppgick bolagets kostnader för personaloptionsprogram till 0 kr. IFRS innebär att bolag skall redovisa kostnaden för 
personaloptionsprogram över intjänandeperioden. IFRS 2 anger vidare att kostnaden skall beräknas utifrån marknadsvärdet vid tilldelningstidpunkten 
fastställt utifrån en optionsvärderingsmodell. Enligt IFRS2 ska även hänsyn vid kostnadsberäkning tas till personalomsättningen som påverkar antalet 
optioner som kommer att tjänas in. Bolaget räknar med en personalomsättning om 7,5% per år.  Det totala antalet optioner uppgår till 14 100 000, vilka 
fördelas jämt över de tre intjänandeperioderna (vestingperioderna). styrelsen för SkyCom gjort en beräkning av personaloptionernas teoretiska 
marknadsvärde. Enligt dessa beräkningar uppskattas de föreslagna personaloptionernas sammanlagda teoretiska värde, med tillämpning av sedvanlig 
värderingsmodell (Black & Scholes) utifrån aktiekurs och övriga per den 11 juni 2007 rådande marknadsförhållanden, samt utan hänsyn till 
personalomsättning, till cirka 1,4 miljoner kronor. Efter uppskattad justering för personalomsättning (motsvarande 7,5 % per år) uppskattas kostnaden för de 
föreslagna personaloptionerna (enligt IFRS 2) till cirka 1,2 miljoner kronor.

Personaloptionerna utfärdas vederlagsfritt, vilket för mottagarna innebär att beskattning i regel sker i inkomstslaget tjänst motsvarande skillnaden mellan 
SkyComs akties marknadsvärde vid utnyttjandet av personaloptionen och personaloptionens lösenkurs. De sociala avgifter som kan uppkomma på grund av 
personaloptionsprogrammen har finansiellt och därmed kassaflödesmässigt i huvudsak säkrats genom utgivande av 4 500 000 st teckningsoptioner till ett av 
Sky Communcation in Sweden ABs dotterbolag. Denna säkring kvalificerar ej för säkringsredovisning enligt IFRS.

Utspädning av befintliga aktier och röster
För säkring av de personaloptioner som tilldelas inom ramen för det föreslagna personaloptionsprogrammet föreslås även att 18.600.000 teckningsoptioner 
skall emitteras. Vid fullt utnyttjande av de föreslagna personaloptionerna kan antalet aktier komma att öka med högst 18.600.000. Dessa nya aktier utgör 
cirka 5 procent av utestående aktier (efter sådant utnyttjande).

Påverkan på nyckeltal
Med utgångspunkt från SkyComs resultat under räkenskapsåret 2006, skulle föreslagna teckningsoptioner medföra följande effekter för nedan angivna 
nyckeltal. Bolagets vinst per aktie påverkas ej vid utställandet av optionsprogrammet då teckningsoptionens lösenpris vid förväntad löptid överstiger aktuell 
börskurs vid tidpunkten för utställandet. Vid full teckning av optionerna och vid en antagen teckningskurs om 0,75¹  kronor, kommer bolaget därutöver att 
tillföras en emissionslikvid motsvarande 13.950.000 kronor.
¹ 20 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen under perioden f r o m  den 2 maj t o m den 11 maj 2007
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Kassaflödesanalys
          Koncernen       Moderbolaget

  
(Belopp i Tkr)  2007 2006 2007 2006

    
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto -89 556 16 471 -89 567 17 239
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     
   Av- och nedskrivningar 4 259 9 404 637 58
   Vinst vid avyttring av inventarie -36 0 0 0
   Upplösning av avsättningar -11 175 0 -11 175 0
Resultat från avyttring av finansiella placeringar 68 556 - 68 556 -
   Vinst vid försäljning dotterbolag 0 -29 906 0 -35 365
Betald skatt - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital mm -27 952 -4 031 -31 549 -18 068

Förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager  423 678 0 0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 2 206 -17 650 -38 3 167
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 0 4 215 0 4 215
Ökning/minskning av anläggningtillgångar för försäljning 0 -19 303 0 -19 303
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 11 112 6 493 3 780 2 814

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 211 -29 598 -27 807 -27 175

Förvärv av dotterbolag 0 -553 -14 200 -753
Försäljning av dotterbolag 0 -5 493 100 -9 563
Förändring av långfristiga fordringar 0 -15 0 -10
Förändring av andra långfristiga värdepappersinnehav 0 -13 550 0 -14 050
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -46 470 -1 860 -5 057 0
Kassaflöde från värdepapperstransaktioner 37 057 36 757 0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 50 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 642 -1 116 0 -514
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  36 2 628 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 019 -19 909 17 599 -24 890

Finansieringsverksamheten
Nyemission 7 306 60 983 7 306 60 983
Utdelning av dotterbolagsaktier 0 -4 747 0 -4 747
Förändring av skulder ej till kreditinstitut 22 568 0
Försäljning av återtagna apportemitterade aktier 0 0 0 0
Amortering -59 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 815 56 236 7 306 56 236

Årets kassaflöde 1 585 6 729 -2 902 4 171
Likvida medel från årets början 16 913 10 184 12 649 8 478

Likvida medel vid årets slut 18 498 16 913 9 747 12 649

Betald ränta ingår i resultat efter finansnetto med -14 -259 -5 -22

Beträffande förvärvade och sålda bolags påverkan på likvida medel, se not 27.
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
(Belopp i Tkr)

Grund för de finansiella rapporternas upprättande

Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 30:06 kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall ÅRL begränsar möjligheterna att
i moderbolaget tillämpa IFRS.

Allmänna värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Konsolideringsprinciper

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Nya standarder som ännu ej trätt i kraft
Koncernen har inte i förtid tillämpat några standarder som träder i kraft 2008 eller senare.

Klassificering

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas 
eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt
väsentligt av enbart belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Intäktsredovisning

Finansiella instrument

Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar Sky Communication in Sweden AB 
(publ.) med samtliga dotterbolag, där Sky Communication in Sweden AB (publ.) direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av 
röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Förvärvsmetoden innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet fastställs som skillnad mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga 
värden, vilket elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets 
nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Ingen planenlig avskrivning sker av goodwill. Individuell prövning sker 
årligen av värdet för att identifiera ev. nedskrivningsbehov.

Resultat från företag som förvärvats under året inkluderas i koncernens redovisning från och med förvärvstidpunkten. Resultat från under året 
avyttrade bolag ingår till och med tidpunkten för avyttringen.

Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Periodisering sker av intäkter hänförliga bredbandstjänster 
till den period de avser. Värdepapper värderas till verkligt värde per balansdagen och intäktsjustering sker m h t detta. I koncernredovisningen 
elimineras koncernintern försäljning.

Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS).

Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, finansiella instrument som hålls till förfall och finansiella tillgångar som kan 
säljas. Vid årets utgång 2007-12-31 fanns inga innehav av finansiella instrument i koncernen.

A. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori har två underkategorier, finansiella tillgångar som innehas för handel och sådana som från första början hänförs till 
kategorin värderade till verkligt värde via resultaträkningen. En finansiell tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvas 
huvudsakligen i syfte att säljas inom kort eller om denna klassificering bestäms av ledningen. Tillgångar i denna kategori klassificeras 
som omsättningstillgångar om de antingen innehas för handel eller förväntas bli realiserade inom 12 månader från balansdagen.

B. Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är 
noterade på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till en 
kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer 
än 12 månade efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.

C. Finansiella instrument som hålls till förfall
Finansiella instrument som hålls till förfall är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar och en 
fastställd löptid som koncernens ledning har för avsikt och förmåga att behålla till förfall. Under räkenskapsåret har koncernen inte haft 
några instrument tillhörande denna kategori. 
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Leasing

Segmentsredovisning

Balanserade utvecklingskostnader

Kostnader för forskning kostnadsförs löpande i de fall de uppstår.

Skatt

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas i förekommande fall till balansdagens kurs.

Avskrivningar på anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. 
De materiella anläggningstillgångarna skrivs av på 5 - 10 år.

Avskrivningar och nedskrivningar framgår av not för respektive balanspost.

Nedskrivning

Kursdifferenser vid omvärdering av fordringar och skulder nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter/övriga rörelse kostnader. Kursdifferenser 
vid omvärdering av finansiella fordringar och skulder nettoredovisas bland finansiella intäkter respektive kostnader.

Koncernens verksamhet omfattar 2007 två rörelsegrenar, Installation av samt tillhandahållande av tjänster för bredband/Internet, samt övrigt 
som  innefattar hårdvaruförsäljningen, värdepappersförvaltning och koncernledningstjänster. Not 3 beskriver den primära 
segmentsredovisningen. Den sekundära segmentsredovisningen består av geografiska marknader. Då all försäljning sker inom Sverige, 
hänvisas till resultat- och balansräkningen rörande den sekundära segmentsredovisningen.

Balanserade utvecklingskostnader utgörs av egenutvecklade tekniska och administrativa system där nedlagda kostnaderna avser direkta 
kostnader för löner och anställningsrelaterade kostnader för personal samt av materialkostnader och underentrprenörskostnader i direkt 
anslutning till utvecklingsprojekten.

Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella, vilket betyder att hyreskostnaderna kostnadsförs löpande.

Redovisad skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt: Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital. Skatt som betalas eller erhålls under det aktuella året klassificeras som aktuell 
skatt. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag i den mån det är sannolikt 
att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Bolaget har per 2007-12-31 en bokförd uppskjuten 
skattefordran om 3 000 tkr. Värdet av fordran motiveras utifrån styrelsens bedömning från 2006 avseende företagets framtida 
förväntade ställning.Se vidare not 16. Ansamlade underskottsavdrag uppgick 2007-12-31 till ca 93 Mkr.

Goodwill skrivs ej av löpande. Årlig värdebedömning sker. Balanserade utgifter skrivs av under 5 år. 

Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad, med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Tillgångarna skrivs av under nedan angiven period.

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan eventuellt nedskrivningsbehov prövas årligen. Tillgångar som 
skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller ändrade förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet.
Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsränta som beaktar riskfri ränta och den risk 
som är förknippad med den speciella tillgången. För en tillgång som inte genererar kassaflöden som är väsentligen oberoende av 
andra tillgångar beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
Nedskrivningen av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter 
görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter). 
Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar återförs om det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. 

Nedskrivningsprövningen av nuvarande koncerngoodwill har gjorts utifrån budgets och prognoser fört kommande år. Dels testades 
värdet via det beräknade framtida kassaflödet för den kassagenererande enheten där den antagna diskonteringsräntan uppgick till 
12%. Värdet testades även utifrån en försiktig bedömning av nuvarande kundstocks värde. Båda dessa tester visade att värdet av 
nuvarande koncerngoodwill kan försvaras.
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Varulager och pågående arbeten
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut principen respektive verkligt värde. 
Inkuransrisken har därvid beaktats. 

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda

Löner och andra ersättningar

1) Kortfristiga ersättningar

2) Ersättningar efter avslutad anställning
Det förekommer inga avtal om avgångsvederlag inom koncernen. Beträffande redovisning av personalkostnader hänvisas till not 6.
3) Övriga långfristiga ersättningar till anställda

4) ersättningar vid uppsägning
Det förekommer inga avtal om avgångsvederlag eller dylikt inom koncernen idag.

Aktierelaterade ersättningar
Bolaget har infört ett incitamentsprogram i form av personaloptioner.

Pensioner

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionförpliktelser och inga ytterligare betalningsföpliktelser när avgifterna är betalda.

Kassaflödesanalys

Kortfristiga placeringar - värdepappersförvaltning

Anläggnigstillgångar för försäljning
Anläggningstillgångar kassificeras som innehav till försäljning i de fall deras redovisade värde kommer att återvinnas
i huvudsak genom försäljning och inte genom fortlöpande användning.
För att uppfylla detta krav måste tillgången vara tillgänglig för omedelbar försäljning i förevarande skick, samt att det är
mycket sannolikt att försäljning kommer att ske.
Anläggningstillgångar för försäljning är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet efter avdrag för 
försäljningskostnader.

Upplysningar om närstående

Finanspolicy

SkyComs finanspolicy skall säkerställa att koncernens finansiella verksamhet överensstämmer med de finansiella mål. Den skall vidare 
reglera vilka finansiella risker bolaget eventuellt skall ta, och hur dessa skall begränsas. Enligt finanspolicyn skall SkyCom ha en betryggande 
likviditetsreserv. Denna skall bestå av likvida medel, statsskuldväxlar, kortfristiga placeringar och andra likvärdigt omsättningsbara instrument.

Hit räknas bl.a ersättning vid ”sabbatsår”, ersättning vid jubileer och ersättning vid långfristig arbetsförmåga. Med långfristiga ersättningar 
avses även ersättningar som utges på grund av lång anställningstid. Inom koncernen förekommer f n ej denna typ av ersättningar.

Bolaget tillämpar IAS 7 vid upprättande av kassaflödesanalyser. Uppställning är gjord enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Hit räknas löner, sociala kostnader, semester- och sjukersättningar, tantiem etc. samt förmåner för nuvarande anställda, Beträffande 
redovisning av kortfristiga ersättningar hänvisas till not 6.

Pågående arbeten i löpande räkning vinstavräknas i takt med faktureringen. Pågående arbeten i fast pris har värderats till 
nedlagda kostnader, med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader.

IAS 24 anger att det skall upplysas om vilka relationer bolaget har till andra bolag och fysiska personer samt vilka 
transaktioner som har skett däremellan, se not 7.

I rekommendationen IAS 19, ersättningar till anställda, talar man om fyra olika typer av ersättningar, 1) Kortfristiga ersättningar, 2) Ersättningar 
vid uppsägningar efter avslutad anställning, 3) Övriga långfristiga ersättningar till anställda, 4) Ersättningar vid uppsägning.

Bolaget utökade under 2005 sin verksamhet till att även omfatta värdepappersförvaltning. Per 2007-12-31 har 
värdepappershandeln upphört.
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Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
För att upprätta finansiella rapporter  måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar 
i bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information
i övrigt. De uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål som behandlas i detta avsnitt är de som bedöms vara 
de viktigaste för förståelse av de finansiella rapporterna med hänsyn till graden av betydande bedömningar och osäkerhet.

Goodwill
Koncerngoodwill har per 2007-12-31 ett redovisat värde om 18 628 tkr. De budgets och prognoser som finns för verksamheter knutna
till goodwillen ger vid handen att värdet f n är korrekt.

Avsättningar
Koncernen har per 2007-12-31 en avsättning om 9325 tkr (7 460 kortfristig samt 1 865 långfristig) avseende återstående
kostnader hänförliga till SkyCom´s övertagande av vissa verksamhetsdelar från Labs2 samt uppbyggnaden av
av den kompletta organisationen för hanteringen av opertörsverksamheten. 

Finansiell riskanalys
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk. 
Riskhanteringen sköts av koncernledningen enligt riktlinjer från styrelsen.

a. Ränterisk
Eftersom koncernen inte har några väsentliga räntebärande tillgångar eller räntebärande skulder är koncernens intäkter, 
kostnader och kassaflöde i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor.

b. Kreditrisk
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker. Risken för att en motpart inte fullgör sin förpliktelse begränsas 
genom val av kreditvärdiga motparter, begränsningar av engagemang per motpart samt användande av för verksamheten 
anpassade avtal. Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker.

c. Likviditetsrisk
Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel och säljbara värdepapper samt
tillgänglig finansiering genom avtalade kreditmöjligheter. För närvarande är likviditeten god.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets 
rekommendation RR 32:06 Redovisning i juridisk person. RR 32:06 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den 
juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen 
för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Sammantaget innebär detta skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper inom de områden
som anges nedan.

Aktier i dotterbolag

Aktier i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffingsvärdemetoden. 
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Noter

Not 1 Uppgift om inköp och försäljning inom koncernen
     Moderbolaget

2007 2006
  

Inköp 0 10 957
Försäljning 1 285 0

Not 2 Nettoomsättning

(Belopp i Tkr)             Koncernen      Moderbolaget
2007 2006 2007 2006

    
Försäljning internet-/bredbandstjänster och installationer 93 863 44 293 2 648 14 854
Försäljning värdepapper 0 21 373 0 21 373
Övrigt 6 013 7 146 0 0

99 876 72 812 2 648 36 227

Not 3 Rapportering per segment
(Belopp i Tkr)

2007 Internet/bredband Övrigt Koncern
installationer och  
tjänster  

Intäkter 93 863  6 013 99 876
Rörelsens kostnader  -111 223  -5 633 -116 856
Avskrivningar -4 214  -2 -4 216

Rörelsens resultat -21 574  378 -21 196

2006 Internet/bredband Övrigt Koncern
installationer och  
tjänster  

Intäkter 44 293  28 519 72 812
Rörelsens kostnader  -56 226  -20 722 -76 948
Avskrivningar -9 315  -89 -9 404

Rörelsens resultat -21 248  7 708 -13 540

*Under 2006 ingick handel med värdepapper i övrigt segmentet. Under 2007 har alla värdepappersrelaterade transaktioner redovisats under finansiella poster.

Not 4 Leasingavtal
(Belopp i Tkr)             Koncernen      Moderbolaget

2007 2006 2007 2006
   
Under året har leasingkostnaderna uppgått till 1 067 757 72 0

    
1 067 757  72 0

Framtida betalningsåtaganden för operationella leasingkontrakt uppgår till följande belopp
Inom ett år 477 588
Inom ett till fem år 480 549
Senare än fem år 0 0

Not 5 Uppgift om ersättning till revisorer
(Belopp i Tkr)             Koncernen      Moderbolaget

2007 2006 2007 2006
Wennertorp Revision     

Revision 178 60
Övrigt

Ernst&Young
Revision 295 120
Övrigt 140 104

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revision
Övrigt 62 62

497 178 286 60
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Not 6 Uppgift om medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter
  

 2007  2006
Medeltalet anställda Antal Varav Antal Varav

anställda män anställda män
Moderbolaget 2 2 1 1
Dotterbolag 23 22 35 13
Koncernen totalt 25 24 36 14

2007 2006
Antal på Varav Antal på Varav

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare balansdagen män balansdagen män

Koncernen
Styrelseledamöter 4 4 4 4
VD och andra ledande befattningshavare 1 1 1 1

Moderbolaget
Styrelseledamöter 3 3 3 3
VD och andra ledande befattningshavare 1 1 1 1

Löner, ersättningar mm 2007 2006
(Belopp i Tkr) Löner & Sociala Löner & Sociala

andra ers. kostn. andra ers. kostn.
Moderbolaget 1 956 768 944 324
(varav pensionskostnader) (117) (85)
Dotterbolag 6 794 2 866 11 983 4 626
(varav pensionskostnader) (608) (407)
Koncernen totalt 8 750 3 634 12 927 4 950
(varav pensionskostnader) (725) (492)

Löner och ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter, vd och övriga anställda
(Belopp i Tkr) 2007 2006

Styrelse, vd Övriga Styrelse, vd Övriga
Moderbolaget 1 034 922 944 0
Dotterbolag 0 6 794 0 11 983
Koncernen totalt 1 034 7 716 944 11 983

Styrelsens ersättningar och förmåner
(Belopp i Tkr) 2007 2006
Styrelsearvode 0 50

Verkställande direktörens ersättningar och förmåner
(Belopp i Tkr) 2007 2006
Lön 1 034 894
Pensionsförsäkringar 61 85
Bilförmån 70 98

Pensioner
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Inga pensionsutfästelser finns.

Ersättningar till ledande befattninghavares bolag
Se not 7.

Avgångsvederlag

Bonus
Inget bonusprogram finns inom koncernen.

Berdnings- och beslutsprocess
Ingen kompensationskommitté har funnits under 2007. Styrelsen har beslutat om ersättningar till verkställande direktören efter att 
styrelseordförande har förberett frågan. För ersättningar till övriga ledande befattningshavare har VD och styrelseordförande beslutat 
ersättningsnivåer med stöd av extern arbetsmarknadsdata.

Not 7 Upplysningar  närståenderelationer
(Belopp i Tkr)

Inköp av varor eller tjänster från närstående

Under 2007 köpte SkyCom koncernen tjänster från Labs2-koncernen för ca: 37,6 Mkr och Labs2-koncernen köpte tjänster från SkyCom-koncernen
för 0,9 Mkr. Per balansdagen fanns ingen närståenderelation med Labs2-koncernen.

Leif Danielsson, som fram till 07-05-25 var styrelsens ordförande, har till eget bolag (Dcap AB) erhållit totalt 2 278 tkr som ersättning för arbeten och tjänster.
I övrigt finns inga intäkter, kostnader, tillgångar eller skulder till närstående.

Innehav av finansiella instrument

Styrelseledamoten Jöns-Petter Lidstöm och VD Daniel Krook innehar vardera 4 653 000 st personalteckningsoptioner.

Ersättning till samt förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter och VD, se not 6.

För bolagets VD är uppsägningstiden 12 månader, från företagets sida, samt 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från företagets sida har VD 
rätt till lön i 12 månader, varav 9 månader är arbetsbefriade.
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Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
(Belopp i Tkr)
             Koncernen      Moderbolaget

2007 2006 2007 2006    
Balanserade utvecklingskostnader -72 -121 0 0
Goodwill -2 239 -8 419 -500 0
Inventarier och verktyg -1905 -864 -94 -58

-4 216 -9 404 -594 -58

Not 9 Resultat från aktier i koncernföretag
(Belopp i Tkr)
             Koncernen      Moderbolaget

2007 2006 2007 2006
    

Vinst vid försäljning av dotterbolag 0 35 366 0 35 366
Förlust vid försäljning av dotterbolag 0 -5 460 0 -13 949
Nedskrivning av aktier i dotterbolag/lämnade koncernbidrag     
respektive aktieägartillskott - - -24 505 -8 417

 0 29 906 -24 505 13 000

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
(Belopp i Tkr)
             Koncernen      Moderbolaget

2007 2006 2007 2006
    

Räntekostnader -19 -224 -5 -22
Förlust vid avyttring av aktier -68 556 - -68 556 -
Övriga finansiella kostnader -101 -35 -101 0

 -68 676 -259 -68 662 -22

Not 11 Balanserade utvecklingskostnader
(Belopp i Tkr)

            Koncernen
2007 2006

  

Ingående anskaffningsvärden 360 850
Avyttring företag 0 -489
Årets Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 360 360

  
Ingående avskrivningar -213 -532
Avyttring företag 0 440
Årets avskrivningar -72 -121
Utgående ackumulerade avskrivningar -286 -213

  
Utgående planenligt värde 74 147

Not 12 Goodwill
(Belopp i Tkr)             Koncernen

2007 2006
Ingående anskaffningsvärden 9 500 17 388
Företagsförvärv 10 845 3 651
Avyttring företag 0 -3 279
Försäljningar/utrangeringar 0 -8 260
Årets Inköp 35 626 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 55 971 9 500

  
Ingående avskrivningar -1 267 -1 108
Försäljningar/utrangeringar 0 8 260
Årets avskrivningar -8 419
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 267 -1 267

  
Ingående nedskrivningar 0 0
Företagsförvärv - -
Avyttring företag 0 0
Försäljningar/utrangeringar - -
Årets nedskrivningar* -2 239 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 239 0

  
Utgående värde 52 465 8 233

*samtliga av årets nedskrivningar är skattemässigt avdragsgilla
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Not 13 Inventarier och verktyg
(Belopp i Tkr)

            Koncernen      Moderbolaget
2007 2006 2007 2006

    
Ingående anskaffningsvärden 5 179 8 736 514 0
Företagsförvärv 0 59 0 0
Försäljningar/utrangeringar -1 060 -6 592 -59 0
Omklassificeringar 0 0
Årets Inköp 4 403 2 976 0 514
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  8 522 5 179 455 514

  
Ingående avskrivningar -1 679 -3 724 -58 0
Företagsförvärv 0 -3 0 0
Försäljningar/utrangeringar 922 2 912 16 0
Årets avskrivningar -1 905 -864 -94 -58
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 662 -1 679 -136 -58

  
Utgående planenligt värde 5 860 3 500 319 456

Not 14 Andelar i dotterbolag
Kapital Antal Kvotvärde/ Bokfört

Företagets namn andel Org.nummer Säte aktier aktie värde

SkyCom AB 100% 556424-8747 Umeå 400 000 0,25 4 000
SkyCom Stockholm AB 100% 556674-6110 Stockholm 1 000 100 100
Orexis Communication AB 100% 556342-2517 Umeå 1 372 100 556
SkyCom Karlstad AB 100% 556619-4501 Karlstad 1 000 100 37
Billiant AB 100% 556581-0586 Umeå 20 673 332 0,01 14 000
Uppdragsbolag1 i Sverige AB 100% 556735-9988 Umeå 1 000 100 100
SkyCom Option AB 100% 556727-1415 Umeå 1 000 100 100
LIPI Stockholm AB 100% 556702-9771 Sollentuna 1 000 100 3 752
Summa 22 646

     Moderbolaget
2007 2006  

Ingående anskaffningsvärde 8 545 7 353
Försäljning D & W Teknik AB 0 -2 697
Förvärv av SkyCom Karlstad AB 0 37
Förvärv av Itention AB 0 100
Försäljning Itention AB -100
Förvärv av LIPI Stockholm AB 0 3 752
Förvärv av Billiant AB 14 000
Förvärv av SkyCom Option AB 100
Förvärv av Uppdragsbolag1 i Sverige AB 100
Utgående ack. anskaffningsvärde 22 646 8 545

Bokfört värde 22 646 8 545

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav
  Bokfört

Företagets namn Org.nummer Säte Kapital Kapital Börsvärde värde
andel % andel tkr på innehavet

AccessGate AB 556629-0200  Stockholm 5% 82 500
 500

 
              Koncernen      Moderbolaget

2007 2006 2007 2006    
Ingående anskaffningsvärde  69 915 500 69 915 0
Förvärv av AccessGate AB  0 0 0 500
Förvärv av Labs2 Group AB  0 69 415 0 69 415
Försäljning av Labs2 Group AB -69 415 0 -69 415 0     
Utgående ack. anskaffningsvärde 500 69 915 500 69 915

Bokfört värde 500 69 915 500 69 915

Hela innehavet i Labs2 Group AB har avyttrats under 2007.
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Not 16 Uppskjuten skattefordran 
(Belopp i Tkr)
            Koncernen       Moderbolaget

2007 2006 2007 2006
    

Uppskjuten skattefordran på skattemässiga underskott 3 000 3 000 3 000 3 000
     
Summa 3 000 3 000 3 000 3 000

Koncernen och moderbolaget har  skattemässiga underskott om ca 93 mkr. Detta innebär en total uppskjuten skattefordran på ca 26 mkr.
Fordran har bokats upp under 2006 med 3 mkr, utifrån en bedömning av framtida resultat.
Inga temporära skillnader föreligger.

Not 17 Kundfordringar
(Belopp i Tkr)            Koncernen       Moderbolaget

  
Kundfordringar innan justeringar
Reserverade kundfrdringar (exkl moms)*
Konstaterade kreditförluster
Utgående värdering av kundfordringar
Andel förfallna kundfordringar av utgående värdering

*samtliga kundfordringar äldre än 070930 har reserverats

Not 18 Övriga fordringar
(Belopp i Tkr)            Koncernen       Moderbolaget

2007 2006 2007 2006
    

Fordran för tecknat ej inbetalt aktiekapital 0 7 306 0 7 306
Övriga poster 4 565 5 074 3 115 1 302
Summa 4 565 12 380 3 115 8 608

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
(Belopp i Tkr)            Koncernen       Moderbolaget

2007 2006 2007 2006
    

Förutbetald kostnad fiberinstallationer 0 962 0 0
Förutbetald bonus 0 500 0 500
Förutbetald marknadsföring 225 140 0 140
Förutbetalda leasingavgifter 260 454 0 0
Förutbetalda nätavgifter 1 008 120 0 0
Upplupna intäkter avtalskunder m m 2 544 1 798
Övriga poster 2 167 2 942 603 553
Summa 6 204 6 916 603 1 193

Not 20 Likvida medel

Koncernens likvida medel utgörs av banktillgodohavanden.

Not 21 Anläggningstillgångar för försäljning
 
Hela aktieinnehavet  i FastTV.net AB har avyttrats under 2007.

Not 22 Avsättningar
(Belopp i Tkr)            Koncernen       Moderbolaget

2007 2006 2007 2006
Avsättning för omstruktureringskostnader samt åtaganden i samband med flytt av drift från     
dotterbolag SkyCom Drift AB samt kostnader och åtaganden relaterade till övertagandet av     
vissa verksamhetsdelar från Labs2.
   Långfristig del, 1 - 2 år 1 865 8 800 1 865 8 800
   Kortfristig del, inom 1 år 7 460 11 700 7 460 11 700
Summa 9 325 20 500 9 325 20 500

Den avsättning som ursprungligen gjordes i samband med försäljningen av SkyCom Drift AB till Labs2 Group AB uppgick vid 
ingången av 2007 till 20,5 mkr.Under 2007 har avsättningen nyttjats med 11,175 mkr för att dels möta åtaganden gentemot
SkyCom Drift AB men även kostnader och åtaganden relaterade till övertagandet av vissa verksamhetsdelar från Labs2 samt 
uppbyggnaden av av den kompletta organisationen för hanteringen av opertörsverksamheten.

Not 23 Övriga långfristiga skulder

Beloppet avser till sin helhet den lågfristiga delen av lånet för inkråmsförvärvet från Labs2 Group AB 
som förfaller till betalning under det första kvartalet 2009.

0

2 302

2007

1,17%

2007

10 722

-132
9 578 2 302
22,47%

-1 012
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Not 24 Checkräkningskredit
            Koncernen      Moderbolaget

2007 2006 2007 2006

Beviljad kredit uppgår till: 300 200 0 0

Not 25 Övriga kortfristiga skulder
(Belopp i Tkr)             Koncernen      Moderbolaget

2007 2006 2007 2006
     

Kortfristig del av lån från Labs2 Group AB för förvärv av inkråm 13 000 0 - -
Övriga kortfristiga skulder 2 703 855 238 177
Summa 15 703 855 238 177

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
(Belopp i Tkr)             Koncernen      Moderbolaget

2007 2006 2007 2006
     

Upplupna personalrelaterade kostnader 1 265 1 004 764 257
Upplupna kostnader installationer 0 408 0 0
Förutbetalda avtalsintäkter 968 1 331 0 0
Övriga poster 9 882 2 946 1 170 101
Summa 12 115 5 689 1 934 358

Not 27 Förvärv och försäljning av dotterbolag
(Belopp i Tkr)

Förvärvade bolag/rörelser

Bolaget har under året förvärvat Billiant AB, 100% ( 2007-01-12). 
Effekterna av förvärvet framgår nedan.

Redovisat Verkligt
Billiant AB värde i värde Summa

företaget justering
Immateriella anläggningstillgångar 0 10 845 10 845
Likvida medel 3 141 0 3 154

3 141 10 845 14 000

Kortfristiga skulder 13 0 13
13 0 13

Total köpeskilling -14 000
Skulder i bolaget vid övertagandet 13
Likvida medel i bolaget 3 142
Kassaflödespåverkande effekt vid
förvärv av dotterbolag -10 845

Sålda bolag/rörelser
Redovisat

värde i 
Itention AB företaget   

 
Likvida medel 100

100

Total köpeskilling 100
Likvid med emitterade aktier 0
Tillskott vid föräljning 0
Likvida medel i bolaget -100
Kassaflödespåverkande effekt vid
försäljning av dotterbolag 0

Itention AB såldes till 100% 2007-01-12.

Not 28 Ställda panter
(Belopp i Tkr) Koncernen Moderbolaget

2007 2006 2007 2006

Företagsinteckningar   
För checkräkningskredit och skulder till kreditinstitut 400 400 0 0
Spärrade bankmedel 0 0 0 0

Summa 400 400 0 0
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Stockholm 2008-04-10

Anders Lövgren Daniel Krook
Styrelsens ordförande Verkställande direktör

Thomas Nyman Jöns Petter Lidström  

Min revisionsberättelse har lämnats den ……../…….2008

Wilhelm Sande
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse
_____________________________________________________________________________

Till årsstämman i Sky Communication in Sweden AB
Org.nr 556346-9062
_____________________________________________________________________________

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning i Sky Communication in Sweden AB för räkenskapsåret 2007-01-01 -
2007-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt
för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen,
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när
de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig
grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå den  

Ernst & Young AB

  
Wilhelm Sande
Auktoriserad revisor  
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Ägarstruktur

Aktieägare 2007-12-31 Antal Andel kapital/
aktier röster i %

DANIELSSON, LEIF 81 260 963 23,0%
ROBUR FÖRSÄKRING AB 47 394 400 13,4%
GUSTAVUS CAPITAL ASSET MGMT F.RKN 30 325 000 8,6%
DCAP I SVERIGE AB 14 965 000 4,2%
LIDSTRÖM, JÖNS PETTER 9 500 000 2,7%
LÖVGREN, BO ANDERS 5 000 000 1,4%
BRINKMANNSKA FAMILJESTIFTELSEN 3 863 600 1,1%
LIDSTRÖM, BENGT 3 100 000 0,9%

Övriga 158 038 889 44,7%
Totalt 353 447 852 100,0%

Aktieägarstatistik

 Antal aktier Antal Andel kapital/
Innehav aktieägare röster i %

 
1-500 372 652 1 582 0,1%
501-1000 472 551 513 0,1%
1001-2000 607 801 353 0,2%
2001-5000 2 855 903 714 0,8%
5001-10000 6 921 880 729 2,0%
10001-20000 8 015 854 453 2,3%
20001- 334 201 211 925 94,6%
Total 353 447 852 5 269 100,0%

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion A-aktier B-aktier Antal aktier Förändring Totalt Kvotvärde
aktiekapital aktiekapital  

SEK SEK SEK
1989 Bolagsbildning (ackumulerat) 500 0 500 50 000 50 000 100
1995 Omstämpling 325 175 500 - 50 000 100
1995 Nyemission 325 6 675 7 000 650 000 700 000 100
1995 Nyemission 500 11 155 11 655 465 500 1 165 500 100
1997 Split 100:1 50 000 1 115 500 1 165 500 - 1 165 500 1
1997 Nyemission 50 000 1 580 500 1 630 500 465 000 1 630 500 1
1997 Nyemission 50 000 1 710 963 1 760 963 130 463 1 760 963 1
1997 Nyemission 50 000 3 335 963 3 385 963 1 625 000 3 385 963 1
1999 Nyemission 50 000 4 005 963 4 055 963 670 000 4 055 963 1
1999 Nyemission 50 000 5 905 963 5 955 963 1 900 000 5 955 963 1
2000 Omstämpling - 5 955 963 5 955 963 - 5 955 963 1
2000 Nyemission - 6 955 963 6 955 963 1 000 000 6 955 963 1
2001 Nyemission - 23 341 126 23 341 126 16 385 163 23 341 126 1
2003 Nedsättning aktiekapital - - 23 341 126 -22 757 598 583 528 0,025
2003 Nyemission (förändring) - 16 000 000 39 341 126 400 000 983 528 0,025
2003 Nyemission - 4 000 000 43 341 126 100 000 1 083 528 0,025
2004 Nyemission - 173 364 504 216 705 630 4 334 113 5 417 641 0,025
2004 Nyemission (registrerad 2005) - 12 300 000 229 005 630 307 500 5 725 141 0,025
2005 Nyemission - 15 000 000 244 005 630 375 000 6 100 141 0,025
2005 Nyemission (registrerad 2006) - 42 222 222 286 227 852 1 055 556 7 155 696 0,025
2006 Nyemission - 1 500 000 287 727 852 37 500 7 193 196 0,025
2006 Nyemission - 11 800 000 299 527 852 295 000 7 488 196 0,025
2006 Nyemission - 50 000 000 349 527 852 1 250 000 8 738 196 0,025
2007 Nyemission - 3 920 000 353 447 852 98 000 8 836 196 0,025


