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Nettoomsättningen uppgick till 329,8 mkr (205,7). 

Resultat före avskrivningar uppgick till 248,7 mkr 
(150,7), varav 164,3 mkr (83,1) avsåg Installation och 
84,4 mkr (67,6) avsåg återkommande EBITDA från nät-
verket – dvs vårt nätnetto.

Årets resultat före skatt uppgick till 171,9 Mkr (99,2 mkr) 
och resultat efter skatt till 129,8 Mkr (77,5 mkr).

Antalet driftsatta kunder uppgick till 60 172 st (45 654).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verk-
samhetsåret, 0 kr (0). 

2020 har inneburit en väsentligt ökad takt vad gäller driftsättningar som uppgick till 14 533 st (8 223 st 2019). 
Under 2020 har expansionen i Tyskland fortsatt och totalt driftsattes knappt 1 000 kunder i Tyskland och 
drygt ytterligare 3 000 kunder förbereddes för driftsättning. 

Resultat före avskrivningar 2020

249 mkr
2019: 151 mkr

Antal driftsatta hushåll 2020

60 172
2019: 45 654 hushåll

Nyckeltal koncernen        2020   2019  
          jan-dec    jan-dec

Projektrelaterade    

Antal sålda anslutningar under perioden         12 121      12 162

Antal driftsatta anslutningar under perioden       14 533      8 223

Antal driftsatta kunder, totalt         60 172   45 654

Genomsnittlig intäkt per kund (ARPU) vid årsskiftet, kr          265         232

Finansiella    

Resultat före avskrivningar, mkr           248,7        150,7

Nätnetto, mkr               84,4        67,6

Soliditet, %               68,3         74,3

   Q2
Startade upp ett nytt 

rörelsesegment  
inom B2B

   Q3
Första driftsatta 

kunderna i Tyskland

   Q4
Säkerställde ny 
finansiering om 

1 miljard kr

Sammanfattning av 2020

Januari–december 2020 
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Open Infra redovisar ett resultat före avskrivningar på 249 
miljoner kronor för 2020. En stor del av resultatet kommer från 
nätnettot som ger oss en ökad stabilitet för fortsatt tillväxt.

Tålamod och erfarenhet
Sedan ett par år tillbaka har vi arbetat hårt med att bygga våra 
team rätt genom att låta individer ta mer ansvar för att utvecklas 
tillsammans med bolaget. Det tar tid men när det görs rätt blir 
det otroligt bra. Att bygga kompetens och starka team i Sverige 
för att sedan låta dem etablera sig utomlands har visat sig 
framgångsrikt för både individerna och bolaget. Vi skapar en 
orädd nybyggaranda med hög ansvarskänsla, något som krävs 
för den här typen av verksamhet. 

Efter två-tre års träning i Sverige för respektive team finns en 
bra grund för att lyckas utomlands. Under 2020 har vi hittat 
receptet för USA, vi har ett lokalt team på plats i Dallas och vi är 
etablerade. Resultatet kommer vi se först nästa år med ambition 
om att koppla upp de första 1 000 familjerna i USA. 

I takt med att tillväxten ökar har vårt behov av finansiering ökat. 
Kostnaden att driftsätta en fastighet ökar i Sverige. I Tyskland 
och USA är kostnaden lägre men fortfarande betydande vilket 
innebär att vår tillväxt kräver kapital. Det gör att vi kommer 
fortsätta att lånefinansiera vår tillväxt. Lån och lånekostnader 
återbetalas sedan med den månatliga avgift kunden betalar 
till tjänsteleverantören, som i sin tur betalar hyra och 
förvaltningskostnad till Open Infra. Under 2020 tog vi upp en 
låneram om knappt 1 miljarder kronor för att kunna fortsätta vår 
tillväxt. Vi är väldigt glada och stolta över att kapitalmarknaden 
ser positivt på vår affärsmodell och stöttar vår utbyggnad av ny 
digital infrastruktur. 

USA en ny marknad 
Under 2019 etablerade vi oss på den tyska marknaden och 
vi kunde tydligt se hur vi kunde bidra med vår drygt 10-åriga 
erfarenhet från den svenska marknaden. I stort sett samtliga 
enskilda fastigheter i Tyskland saknar bra digitala förutsättningar, 
i alla fall i relation mot den standard som vi ser i Sverige. 
I Sverige förväntar vi oss att internet alltid ska fungera precis 
som el, vatten och annan infrastruktur. Vi tror att samma 

förväntningar kommer skapas i Tyskland och USA i takt med 
att fibern etableras och det digitala samhället byggs upp. Efter 
att ha hittat rätt recept för Tyskland har vi under hösten 2020 
etablerat oss i Dallas och byggt grunden för det vi ska göra 
framöver i USA. Vi kan se att vi kommer att ha många bra år 
framför oss på den marknaden. Efterfrågan av den svenska 
modellen med robusta och öppna infrastrukturer för digital 
kommunikation tas emot väl.  

Det digitala samhället 
Under 2020 skakades samhället om kraftigt på grund av den 
pandemi som pågår. Ingenting blev som förut men det fick oss 
att förstå hur digital samhället kan vara, men framför allt hur 
digitala vi över tid kommer bli - såväl för sjukvård och skola som 
arbete. Vår organisation fick kraftigt känna av vilka förväntningar 
familjer och företagare har gällande den digitala infrastruktur 
vi förvaltar. Personer är beroende av uppkopplingen hemma, 
barnen har digital undervisning och föräldrarna har digitala 
möten. Och det är bara början. En digital anslutning skapar 
möjlighet för människor att spendera mer tid med det som 
betyder något för dem när vi kan kapa bort restider, köande 
m.m. Det är glädjande att vi kan vara en bidragande faktor i 
denna förflyttning i samhället. Vår tro är att det över tid kommer 
att generera något positivt till alla. 

Slutligen vill jag tacka mina medarbetare för deras kreativitet 
och engagemang som har möjliggjort vår starka utveckling 
under de elva år som bolaget funnits. Vår framgång bygger inte 
på ett väl inarbetat varumärke, att vi har andra lokala fördelar 
eller samarbeten med kommun eller myndigheter eller att vi har 
ensamrätt på något. Vår framgång bygger på oss som individer 
på bolaget och den kultur vi tillsammans skapat. Det är jag stolt 
över att vara en del 
av.

Johan Sundberg, VD 
Stockholm april 2020 

Vi bygger för  
framtiden

VD har ordet

Utmärkande för 2020 var att skörda efter ett långt och intensivt arbete med att etablera Open Infra i Tysk-
land och USA. Våra upparbetade rutiner samt den svenska öppna och neutrala fibermodellen tas emot 
väl i Tyskland och USA och är början på ett helt nytt kapitel för bolaget. På den svenska marknaden ser vi 
en fortsatt ökad utbyggnadstakt, totalt 14 533 uppgraderade hushåll och företagare, där merparten är på 
landsbygden. Detta trots att projekten blir allt mer komplexa i takt med att vi rör oss längre och längre ut 
på den svenska landsbygden. Det gläder oss att vi kan vara med och bidra till att hela Sverige erbjuds bra 
digitala förutsättningar, där vi med vår unika kompetens och erfarenhet kan vara med och göra skillnad för 
familjer och företagare i Sverige.
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Fiber i jämförelse med annan anslutningsteknik

Fiberinfrastruktur  
är framtiden
Tjänster som 4K-streaming, virtual reality och uppkopplade prylar i hemmet fortsätter att öka konstant. 
Även mobilnätet kräver fiber för att fungera och fiberoptisk infrastruktur är den enda tekniken som klarar 
av dagens och framtidens krav på hastighet, stabilitet och kapacitet.

Fiber

Överför data via fiberoptik 

och har i princip oändlig 

överföringskapacitet, Det 

är tekniken i var ände som 

sätter begränsning. Fiber 

kan överföra stora mängder 

data i långa sträckor utan 

större förlust.

Extremt snabbt
Upp till 10 000 Mbit/s. 

Streama obegränsat.

Mycket stabilt
Klarar av många användare 

och går sällan ner.

Tillgängligt med lite 
tålamod
Kräver marktillstånd, 

installation och grävarbete. 

Men väl på plats krävs inget 

mer för lång tid framöver. 

ADSL

Överför data via 

teleledningar och är en typ 

av bredband som kommer 

försvinna.

Långsamt
Når sällan upp till 60 Mbit/s 

vilket kan kännas riktigt 

segt.

Mycket instabilt
Buggigt, avståndskänsligt 

och kablar som strular.

Tillgängligt, kanske
Du kan skaffa det direkt 

men tekniken håller på att 

avvecklas.

Koax (koppar)

Överför data via kabel-tv-

nätet. Anses billigt och bra 

men klarar inte framtida 

krav.

Medelsnabbt
Upp till 500 Mbit/s, 

fungerar okej vid streaming. 

Inte superbra för gaming.

Ganska stabilt
Helt okej, men hastigheten 

påverkas av avståndet.

Väldigt tillgängligt
Lätt att få tag på men är 

tyvärr ingen investering för 

framtiden.

4G

Överför data via mobilmas-

ter och du betalar för en 

viss datamängd per månad.

Snabbt, men…
Kolla film gör snabbt slut på 

din mobildata (drar upp 7GB 

per timme).

Inte alltid stabilt
Varierande beroende på hur 

överbelastat mobilnätet är.

Tillgängligt
Enkelt att beställa, men 

osäker täckning och kräver 

ny data löpande.

5G

Efterföljare till 4G. Överför 

data via radiosändare på 

mobilmaster. Varje enskild 

5G-sändare kräver en 

fiberanslutning för att 

fungera.

Väldigt snabbt
Sägs kunna uppnå 10 000 

Mbit/s.

Instabilt
Varierande täckning och 

når nästan inte igenom en 

vanlig vägg.

Tillgängligt, kanske
Testas på några ställen 

i världen, finns inte för 

privatpersoner än.

Teknik

Tillgänglighet

Stabilitet

Hastighet

Så funkar det
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Det här är Open Infra

Det här är 
Open Infra
Det här är Open Infra Open Infra är en infrastrukturutvecklare för digital kommunikation som verkar i 
Sveriges tillväxtregioner. Vi förlägger, äger, förvaltar och utvecklar fiberoptisk infrastruktur som enskilda 
projekt när vi förtätar ett existerande fiberinfrastrukturer eller som en del av större projekt när vi skapar 
helt nya infrastrukturer.

Vi har en av Sveriges största fiberinfrastrukturer. Vårt nätverk 
passerar cirka 120 000 kunder varav 60 172 – främst enfa-
miljshushåll – är anslutna och uppkopplade. Vi har utöver detta  
ca 14 000 hushåll i produktion, nätverk som kommer att vara 
anslutna och uppkopplade under de kommande två åren. Vår 
verksamhet är spridd över en stor del av Sverige – från Luleå i 
norr till Malmö i söder– och vi har kontor i Solna utanför Stock-
holm. 

Genom markavtal med fastighetsägare har vi äganderätt över 
vår fiberinfrastruktur. På så sätt kan vi kontinuerligt förtäta och 
förbättra vår infrastruktur. Vi säljer fiberoptiska anslutningar till 
enskilda hushåll, företag, skolor och andra aktörer i samhället. Vi 
förlägger nya infrastrukturer genom grävtillstånd med respektive 
kommun och markägare. 

När vi har anslutit ett enskilt hushåll eller företag driver vi infra-
strukturen så att olika tjänsteleverantörer kan leverera sina tjäns-
ter i Open Infras öppna nät till respektive användare. På så sätt 
kan varje enskilt hushåll och varje enskilt företag välja den tjänst 
och den operatör som passar dem bäst. Därför kallar vi oss Open 
Infra – vår infrastruktur är öppen så att våra kunder kan välja den 
tjänst och den operatör som passar bäst. Våra kunder betalar 

oss för att ansluta sin fastighet till Open Infras infrastruktur. Då vi 
kontinuerligt förbättrar kapaciteten och kvaliteten i våra nätverk 
betalar kunderna i vissa fall också en återkommande serviceav-
gift. 

För tjänsten att surfa, titta på filmer och använda andra tjänster 
i infrastrukturen betalar kunderna en månatlig avgift till sin tjän-
steleverantör. Priset beror till stor del på vilken kapacitet kunder 
väljer att använda. En del av den månatliga avgiften betalar tjän-
steleverantören i sin tur till Open Infra för hyra av infrastruktu-
ren och för att Open Infra förvaltar infrastrukturen och gör det 
möjligt för tjänsteleverantörerna hela sitt tjänsteerbjudande till 
kunderna. 

Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på 
ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Att vara ansluten till fiberinfrastrukturen är en avgörande faktor 
för en levande boendemiljö och för att företag och skolor ska 
kunna driva sin verksamhet. Vi sätter gemenskapen och sam-
hället i fokus och skapar moder fiberinfrastruktur som förbättrar 
boendemiljön samtidigt som vi engagerar oss i att förenkla livet 
på orterna där vi verkar.

Open Infra Group AB

Open Infra 
Core AB

Open Infra 
Operator AB

Open Infra 
Tyskland AB

Open Infra 
USA AB

Gardio 
AB

100% 100% 100% 98,5% 100%

100%

94,75%

100%

Holdingbolag

556821-6401

Svensk  
Infrastruktur AB

Installation 

556732-1566

Nätägare 

556804-3250

Komminikations-
operatör

556804-3250

Installation och 
nätägare

559214-2516

Tjänsteleverantör 

556809-4998

Open Infra 
Mälardalen AB

Nätägare 

559104-9670

Open Infra 
GmbH

Open Infra 
Inc

100%
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Det här är Open Infra, forts

Från Luleå  
till Malmö, och sedan ut i världen

1. Nationellt fibernätverk
Det nationella nätverket sträcker sig över hela 
Sverige och kopplar ihop regioner.

2. Regionalt fibernätverk
Sammankopplar de olika städerna i regionen.

3. Kommunala och lokala fibernätverk
Sammankopplar de olika områdena i en kommun.

4. Accessnät
Open Infras primära utbyggnad av fibernät. Anslu-
ter hushåll och företag till Sveriges fibernätverk.  

1

2

3

4

 Â Alingsås
 Â Alvesta
 Â Arboga
 Â Askersund
 Â Bollnäs
 Â Botkyrka
 Â Danderyd
 Â Enköping
 Â Eskilstuna
 Â Finspång
 Â Gävle
 Â Göteborg
 Â Hallsberg
 Â Hallstahammar
 Â Hammarö
 Â Haninge
 Â Hofors
 Â Huddinge
 Â Håbo
 Â Hässelby
 Â Järfälla
 Â Jönköping
 Â Knivsta
 Â Kumla
 Â Kungsängen
 Â Kungsör
 Â Köping
 Â Lerum
 Â Lidingö
 Â Lund
 Â Munkarboda
 Â Mölndal
 Â Nacka
 Â Norrköping
 Â Nykvarn
 Â Nynäshamn
 Â Ockelbo
 Â Salem
 Â Skövde
 Â Solna
 Â Stockholm
 Â Strängnäs
 Â Svedala
 Â Söderhamn
 Â Södertälje
 Â Tyresö
 Â Täby
 Â Upplands Väsby
 Â Upplands-Bro
 Â Uppsala
 Â Vallentuna
 Â Värmdö
 Â Vaxholm
 Â Västerås
 Â Värmdö
 Â Västerås
 Â Växjö
 Â Åkersberga
 Â Örebro
 Â Österåker
 Â Östhammar

Nätverksöversikt Antal

Kommuner med aktivt nät 68

Anslutna kunder 60  172

Totalt antal möjliga kunder i nätet 120 000
Tätort 
 68%

Landsbygd 
 32%
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Milstolpar i bolagets  
historia

Det här är Open Infra, forts

2020 Etablerar Open Infra Inc i USA  

 

Även i USA har fibermarknaden börjat ta fart och Open Infra är 

med i ett tidigt skede.

2019
Etablerar Open Infra GmbH i Tyskland

Utvecklingen av fibermarknaden i Tyskland har precis börjat 

och Open Infra är med från start.

2017

Finansiering med fibernät som säkerhet

Bolaget genomför en publik finansiering och är det första 

bolaget i Sverige som använder ett fibernät som säkerhet.

2014

Etablerar Open Infra Operator AB 

Lansering av en ny oberoende kommunikationsoperatör (KO).

8

2009

Första fiberanslutningen

Bolaget driftsätter sin första fiberanslutning i Österåker oktober 

2009.
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Affärsidé och intressenter

En värdeskapande verksamhet med 
kunden i fokus
Open Infras verksamhet bygger på en balanserad risk och värdeskapande i samtliga led.

Affärsidé 
Open Infra ska med god lönsamhet förlägga och äga fiberinfra-
struktur till hushåll, företag och organisationer. Det här är Open 
Infras viktigaste hörnstenar.

1. Insålda projekt 
Insålda projekt bestod vid utgången av 2020 av drygt  
14 000 anslutningar, främst enfamiljshushåll, för förläggning 
inom två år. Detta gör Open Infra till en av de största utveck-
larna av fiberinfrastruktur i Sverige. Bland de uppkopplade fast-
igheterna finns, förutom hushåll, även företag, skolor, förskolor, 
samhällsfastigheter och kommunikationsmaster. Vi förtätar också 
existerade nätverk när nya kunder vill ansluta och i till exempel i 
samband med nyproduktion. 

2. Organisation 
Open Infra har lokal närvaro genom drygt 60 medarbetare och 
genom cirka 400 engagerade entreprenörer som säljer, gräver 
och installerar Open Infras fiberinfrastruktur. Vår kärnkompetens 
ligger inom områdena projektering och projektledning. Genom 
kunskap och erfarenhet inom dessa områden har bolaget full 
kontroll över projektet från ursprunglig idé till driftsatt anslutning. 

3. Finansiering 
Vi projekterar alla våra nät och gör då en bedömning av kost-
naden för varje projekt. Kunderna tecknar avtal om att köpa en 
fiberoptisk anslutning i ett tidigt skede, redan innan spaden sätts 
i marken. 

Försäljning sker genom engagerade försäljningssäljbolag som 
får betalt per såld anslutning. Det innebär att projektet under 
projekterings- och försäljningsfasen finansieras av Open Infra. 

Under projektfasen ansvarar Open Infras projektledare för att 
gatgrävning, tomtgrävning och installation samordnas och blir 
utfört för att minimera tiden från påbörjat grävprojekt till avslu-
tad installation. Därmed minskar risken och kapitalbindningen i 
projekten. 

Kostnaden för att ansluta en kund överstiger vad kunden är 
beredd att betala för sin fiberanslutning. Open Infras investering 
i fiberanslutningen återbetalas av framtida betalningar från tjän-
steleverantörer för hyra och drift av nätet. Det uppstår dock ett 
betydande finansieringsgap. Finansieringen sker vanligtvis med 
säkerställda lån. Vi kan även finansiera oss med obligationslån.

Nätägare Kommunikationsoperatör Tjänsteleverantörer Kund

openinfra.com/ 
marknadsplats

Svartfiber Nät Tjänster
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Ägare 
Open Infra arbetar för att skapa hållbar värdetillväxt för sina 
ägare. 

Samhälle 
Open Infra utvecklar hållbar fiberinfrastruktur som binder sam-
man stadsdelar, orter och landsbygd. Vår infrastruktur bidrar till 
att göra vardagen mer praktisk genom att möjliggöra arbete från 
hemmet, tillgängliggöra  interaktivt utbildningsmaterial till skolor 
och koppla upp 5G-master. Open Infra bidrar därmed till att fylla 
ett stort och växande behov i samhället. 

Kunder 
Open Infra installerar och förvaltar öppen fiberinfrastruktur där 
kunden själv får välja den tjänsteleverantör och det tjänsteutbud 

som passar dem bäst. Våra fibernätverk är utrustade med enhet-
liga system med hög kapacitet, stabilitet och funktionalitet. 

Samarbetspartners 
Open Infra är en partner som på ett effektivt sätt och med hög 
kompetens driver projekt från förstudie till färdigställande och 
installation. Vi arbetar med samarbetspartners som uppfyller alla 
de krav som vi ställer på våra egna medarbetare. 

Medarbetare 
Open Infra vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi erbjuder en jäm-
ställd och spännande arbetsplats och arbetar med kompetens-
utveckling, karriärplanering och att främja medarbetarnas hälsa 
och välmående.

Affärsidé och intressenter, forts

Våra  
intressenter
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Trygga projektplaner 
Samtliga av bolagets projektplaner bygger på en projektkalkyl 
och ett noggrant förarbete utförda av Open Infras egna projek-
teringsteam, något som gör att risken avvikelser minskar under 
projektets gång. Sveriges kommuner har stora behov när det 
gäller att utveckla nya fiberinfrastruktur, därmed tvingas vi ibland 
att välja bort projekt som är för kapitalintensiva.

Parallell utveckling 
Parallellt med projekteringsprocessen inleds arbetet med att 
utveckla en försäljningsplan. Open Infras projekteringsteam 
arbetar nära förssäljningsteamen och entreprenörerna i syfte att 
få ett så kostnadseffektivt projekt som möjligt. Vi har även tidigt 
i processen kontakt med fastighetsägare. 

Projektledning från ax till limpa 
Open Infra driver projektet från idé, via projekteringsarbete och 
försäljning fram till den slutgiltiga installationen. Vi har långsikti-
ga samarbetsavtal med väletablerade byggentreprenadföretag. 
Produktion upphandlas i form av utförandeentreprenad till fast 
pris, vilket begränsar 

risken för kostnadsökningar relaterade till projektets produktion.

Långsiktig värdetillväxt i eget nätverk 
Open Infras affärsidé är att bygga upp en större portfölj av fibe-
rinfrastruktur för egen förvaltning som stärker balansräkningen, 
ger ett löpande kassaflöde och en långsiktig värdetillväxt. Finan-
sieringen säkras oftast genom nära samarbete med banker och 
andra finansiärer. 

Hållbarhet 
Vi utgår från ett livscykelperspektiv när vi utvecklar fiberinfra-
struktur och strävar efter att uppnå eller överträffa kraven för 
miljöcertifiering. Kvalitet och säkerhet är andra viktiga aspekter 
att ta hänsyn till och därför upphandlas alla våra entreprenörer 
enligt Robust Fiber. AB04 är en upphandlingsmodell för entre-
prenörer som genom sin struktur säkerställer kvalitet och säker-
het i utförandet i och med att vi själva genomför hela projekte-
ringen och överlämnar enbart utförandet till underentreprenör.

Affärsidé och intressenter, forts

Open Infras personal är certifierade i  
Robust fiber som är ett branschgemensamt 
koncept med syfte att ge tydlig vägledning 
inom byggnation av robusta och driftsäkra 
fibernät.

Anvisningarna beskriver ett antal moment 
inom exempelvis förläggningsmetoder i oli-
ka markförhållanden, materialval, kravställ-
ning för att bygga robusta noder, samför-
läggning samt dokumentationsrutiner.

Så skapar vi värde för  
våra intressenter
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Strategi  
och mål
Med grund i vår affärsidé och med stöd i vår strategi arbetar vi för att uppnå våra mål, såväl verksamhets- 
och finansiella mål som hållbarhetsmål. 

• Vi ska förlägga fiber på orter med långsiktigt goda demogra-
fiska förutsättningar. 

• Vi ska projektera och installera fiberinfrastruktur utifrån gäl-
lande marknadsförutsättningar och respektive områdes indi-
viduella potential och egenskaper. 

• Vi ska äga och förvalta vår fiberinfrastruktur i syfte att gene-
rera ett löpande kassaflöde och skapa långsiktig värdetillväxt.

• Våra nät ska vara öppna för att möjliggöra för våra kunder att 
välja det tjänsteutbud och den tjänsteleverantör som passar 
dem bäst. Det ställer stora krav på tekniskt försprång, hög 
kapacitet och stabilitet i våra nätverk så att vi kan erbjuda 
tjänster även till de mest krävande kunderna. 

• Produktionsstart ska ske först när efterfrågan säkerställts 
och när samtliga markavtal ingåtts och myndighetstillstånd 
inhämtats. 

• Samarbeten ska ske med långsiktiga partners som delar vår 
syn på hållbar fiberförläggning.

 
• Om tillfälle ges kommer Open Infra att genomföra förvärv av 

externa fiberinfrastrukturer. Viktiga kriterier för sådana förvärv 
är en enhetlig teknisk arkitektur och att nätverkets kunder 
bedöms vara långsiktiga. 

• Balansräkningen ska utnyttjas effektivt, främst genom snabb 
förläggning i hela projektkedjan från gatgrävning och tomt-
grävning till installation. 

• Vi ska förvalta samtliga nya infrastrukturer och successivt ta 
över förvaltningen av äldre nätverk där andra kommunika-
tionsoperatörer förvaltar nätverket.

För att inom ramen för vår affärsidé nå våra mål har följande strategiska inriktning fastställts: 
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Antal nya hushåll per år

20 000
Utfall 2020: 14 533 
driftsatta hushåll

ARPU

350
Utfall 2020. 265 kr

Geografier 

+4
Utfall 2020: 
2 geografier; 
Sverige och Tyskland

Långsiktiga verksamhetsmål

Nätnetto

250 mkr
Utfall 2020: Driftnetto 
uppgick till 168,7 mkr 
justerat för lämnade 
rabatter i form av initial 
kampanj vid installation

EBITDA

350
Utfall 2020: EBITDA 
uppgick till 248,7 mkr

Finansiella mål

Hållbarhetsmål - 3 fokusområden

Strategi och mål, forts

1. Klimatavtryck 2. Kundnöjdhet 3. Stabilitet i nätet
Vi arbetar för att minimera 
klimatavtrycket vid installation 
och följer upp bland annat våra 
maskiners bränsleförbrukning. 

Att Installera fiber är en lång 
och bitvis komplicerad process. 
Vi ska vara transparenta och 
informativa gentemot våra 
kunder och deras fiberleverans.

Oförutsedda händelser inträffar 
alltid och vi arbetar förebyggande 
för att hålla en hög kvalitet i 
vårt nät och gör vad vi kan för 
att snabbt och effektivt åtgärda 
störningar i nätet.
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Marknad och 
omvärld
De senaste 20–30 åren har den digitala utvecklingen i samhället avancerat i rasande fart, mängden 
digital trafik som varje hushåll konsumerar fördubblas i stort sett varje år.

Är 100 Gbit/s det nya normala?
Streamingaktörer så som Netflix, Spotify, TikTok, Youtube, Snap-
chat har fått ordentligt fäste i vår vardag. TV-apparater med UHD, 
eller 4k i vardagligt tal, är redan standard i många hem och snart 
kommer dessutom 8k. 

Tillsammans med dagens och morgondagens onlinespel och 
diverse digitala samhällsfunktioner kommer den  här utveckling-
en fortsätta att öka i rekordfart, mängden digital trafik till varje 
hushåll kan komma att öka till fantasisiffror. 

För bara 15–20 år sedan skrattade vi åt de som sa att ett svenskt 
hushåll i framtiden skulle komma att behöva 100 Mbit/s. Idag 
skrattar vi åt 100 Gbit/s, men det kommer vara standard inom en 
inte allt för avlägsen framtid. 

Äldre kommunikationsteknik hänger inte med längre
Idag använder vi och stora delar av samhället teknik som förlitar 
sig på koaxialkabel, telekabel eller trådlös kommunikation såsom 
4G eller snart 5G, men som tabellen på sidan 5 visar klarar flera 
av dessa tekniker knappt av dagens behov, än mindre framtidens 
behov och krav. Den enda tekniken som är stabil och kan klara 
riktigt höga hastigheter och hög kapacitet är fibertekniken. Där-
för kommer fibertekniken vara den som försörjer fasta punkter så 
som hem och kontor. Sedan kommer vi även behöva bra mobila 
lösningar när vi är utanför dessa platser och där har vi stor tillför-
lit på att 5G över tid kan tillgodose det behovet. 

Sverige i framkant på fibermarknaden
Fibermarknaden har kommit olika långt i olika delar av världen. 
Sverige ligger i framkant och enligt den senaste kartläggningen 
från Post- och telestyrelsen visar att 85,13 procent av alla hushåll 
i Sverige hade tillgång till bredband om 100 Mbit/s i oktober 
2019.

Det är ändock en bit ifrån målet som Sveriges regering beslutade 
om 2009. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag bör 
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.  
Målet är en pådrivande kraft för att bygga ut fiberinfrastrukturen. 
Samtidigt byggs 5G ut, medan koaxialnätet släcks ned då det är 
en teknik som inte kan utvecklas och nå högre kapacitet.

Open Infra har till större delen haft fokus på hushåll, men valde 
att sedan 2019 att bredda portföljen för att ge företag och kom-
muner möjlighet att koppla på sig på vår fiberinfrastruktur. Under 
det föregående året tecknade vi större avtal med Täby, Tyresö 
och Uddevalla kommun med ett totalt avtalsvärde på över 200 
mkr vilket var ett första kliv i den riktning vi nu ska gå. 

Open Infra har byggt fiberinfrastruktur i drygt 60 kommuner vil-
ket ger oss stora möjligheter att hjälpa företag och kommuner 
vidare i framtiden, efterfrågan finns och 2021 kommer vi ta nya 
kliv inom dessa segment. Investeringarna i de segmenten är inte 
lika kapitalintensiv vilket gör att de inte har någon negativ inver-
kan på vår kärnaffär som fortsatt är villahushåll. 

Open Infra i framkant på fibermarknaden
Arbetet slutar dock inte för Open Infra när 100% av alla villaä-
gare i Sverige har fiber. Vi fortsätter att ansluta kommuner och 
företag som kräver bästa möjliga digitala förutsättningar. Därför 
kommer vårt arbete i Sverige pågå i minst 10 år till. Vi ser fram 
emot att digitalisera kommuner och företag, vilket också ger 
bolaget ökade nätintäkter på befintlig infrastruktur.

Sverige och Open Infra ligger i framkant när det gäller fiberin-
frastruktur och det gör att vi ser stora möjligheter i att exportera 
vårt framgångsrika koncept till nya marknader. 
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Marknad och omvärld, forts

Fibermarknaden 
fortsätter att växa 
Målet att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband 2025 
utvärderades av PTS i rapporten PTS mobiltäcknings- och bred-
bandskartläggning 2020. 

Rapportens slutsats är att utbyggnaden av fiber fortsätter i 
samma takt som de tre föregående åren men att det framgent 
kommer krävas statliga stöd för att nå målet om 98 % tillgång till 
1 Gbit/s eller fiber i absolut närhet (”Homes passed”). I glesbe-
byggda områden hade 69 % av hushållen tillgång till 1 Gbit/s i 
oktober 2020.  

PTS kartlägger också tekniktyperna vilka fördelar sig enligt dia-
grammet nedan. Det är fortfarande många kunder som använder 
xDSL och kabel-tv som accessteknik, vilket innebär att de kate-
goriseras som måluppfyllda enligt definitionen snabbt bredband 
även om dessa tekniker inte har samma framtida potentiella has-
tighet som fiber kan erbjuda. Utrullningen av 5G har påbörjats i 
främst tätbebyggda områden.
 

Under pandemin har vikten av tillgång till snabbt bredband blivit 
tydlig inte minst för äldre (76+ år) som i stor utsträckning behövt 
vara isolerade. Användningen av mer krävande internetanvänd-
ning som videosamtal ökat med ökat med 100% mellan Q1 2020 

och Q3 2020 (enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och 
Internet 2020). Det är glädjande att modern teknik så tydligt kan 
bidra till ökad livskvalitet. 
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Open Infras 
leveransprojekt
Open Infra är verksamt från Luleå i norr till Malmö i söder. Majoriteten av våra projekt genomförs inom 
ett år. 

När en ny projektidé identifierats inleder vi arbetet med att för-
projektera fiberinfrastrukturen. Om förprojekteringen visar att 
projektet är tillräckligt lönsamt påbörjas en projektering. Bedöm-
ningen görs i förhållande till antal grävmeter, typ av mark och 
antal hushåll som passeras samt möjlig penetration i området. 
Typ av mark kan vara mjukmark, hårdmark eller asfalt. Den möjliga 
penetrationen kan skilja sig beroende på var fiberinfrastrukturen 
ligger, till exempel i tätort, landsbygd eller i område för fritids-
boende. 

När projektet godkänts efter projektering med syn på plats för 
att verifiera antaganden om markförhållanden påbörjas försälj-
ningen. 

Vid försäljning engageras ett externt försäljningsbolag som får 
betalt i förhållande till antalet sålda anslutningar givet att ett 
minsta antal anslutningar säljs. Samtidigt inhämtas nödvändiga 
tillstånd. Normalt har Open Infra markavtal i den aktuella kommu-
nen, men även andra tillstånd måste inhämtas till exempel för att 
förlägga fiber under en landsväg, järnväg, i vattendrag eller över 
privata markägares fastigheter. 

När alla tillstånd är inhämtade påbörjas stamgrävning och tomt-
grävning. Stamgrävning görs vanligen genom plöjning, skop- 
eller kedjegrävning. Tomtgrävning försöker vi till största del göra 
för hand för att minska miljöavtrycket och minimera de skador 
som en grävmaskin normalt gör på gräsmattor och planteringar. 

När grävningen är genomförd och rör ligger i marken blåser 
vi fiber från anslutningsnod till respektive accessnod och från 
accessnod till respektive anslutning i hemmet. Sist ansluts fibern 
till en fiberkonverter i hemmet och driftsättning kan påbörjas. 

Normalt tar det drygt ett år från det att kunden har beställt bred-
band tills dess att stam- och tomtgrävning, installation och drift-
sättning är genomförd. Vår egen förprojektering och projektering 
samt upphandling av säljbolag och entreprenörer tar normalt sex 
till tolv månader. 

Vi projekterar företrädesvis i anslutning till något av våra befint-
liga accessnät då dessa anslutningar har lägre driftkostnad i och 
med att vi inte behöver hyra förbindelse från extern part. 

Open Infra började att förlägga fiberinfrastruktur i förorter norr 
om Stockholm och växte successivt i Mälardalen. Idag finns vi 
från Luleå i norr till Malmö i söder. Sedan 2019 har vi fibernätverk 
i Tyskland och sedan 2020 också i USA.

Koncernens finansiering per den 31 december 2020 

Huvuddelen av de räntebärande skulderna utgörs av banklån uppgående till 505 mkr. 

Open Infra har en total låneram om 1 000 mkr varav 505 mkr är utnyttjat per sista 
december 2020. Open Infra har rätt att utnyttja ytterligare finansiering i takt med att 
nya kunder driftsätts. Upptagna banklån löper med en rörlig ränta.. 

Låneförfall är i juli 2023. Bankfinansieringen är med pant i dotterbolagsaktier.
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Så går en fiberleverans till

När du är redo är vi redo
När du har bestämt dig kör vi igång. Vi hanterar allt från byråkrati till 

grävning och uppkoppling. Du kan slappna av hela vägen.

03 Planering och installation
Vi ses på din tomt och planerar tillsammans hur 
fiberkabeln ska förläggas. Samtidigt passar vi på att 
montera fiberboxarna, en inomhus och en på fasaden 
så att allt är redo inför nästa steg. Detta är oftast enda 
gången du behöver vara hemma, sedan klarar vi resten 
själva.

04 Grävning
När du och dina grannar har en individuell plan på 
hur fiberkabeln ska förläggas på era tomter och vi är 
klara med hur fibern ska dras fram till era hus är det 
dags för grävarna att göra sitt. Grävningen sker oftast 
med hacka och spade, men kan även ske med liten 
maskin. Diket där fiberkabeln ska förläggas brukar 
inte bli mer än ett spadtag brett. Vi grovåterställer 
med befintlig jord, men överlåter grässådd och 
blomplantering till dig. Samtidigt som vi är på plats 
kopplar vi in fiberkabeln i fasadboxen och förbereder 
för driftsättning.

07 Fungerar allt som det ska?
Så snart fibern är igång ska du testa att allt fungerar 
som det ska. Lyser alla lampor? Har du rätt hastighet 
mm? Det är viktigt att du rapportera eventuella 
fel till oss inom ca 14 dagar. Vi kallar dessa fel för 
driftsättningsfel och det är fel som kan uppstå 
när fibern är nyligen installerad. Felet kan ligga i 
utrustningen som är placerad i ditt hem, i kablarna i 
nätet eller fiberskåp i området. Beroende på orsak så 
varierar felsökning och åtgärdstid. Men ju snabbare vi 
får information, ju snabbare kan vi lösa det.

01 Ett första möte
Vi går igenom och visar hur det går till att skaffa fiber 
för just din fastighet. Vad det kostar och vilka tjänster 
du får tillgång till. Vi informerar hur lång leveranstiden 
beräknas bli. Det är bra om dina grannar också vill 
ha fiber. Det blir lägre kostnader för alla eftersom vi 
ansluter flera hus. Så ta en fika med grannarna och kolla 
om de också vill åka med på tåget.

02 Byråkrati, tillstånd och 
grävmaskiner
Vi gör detaljplanering och jobbar med alla tillstånd för 
att få gräva i mark och gator. Här jobbar vi hårt med att 
komma igenom en massa byråkrati med myndigheter 
och markägare. Detta tar mycket tid och vi kan inte ta 
fram spadarna innan detta är klart.

05 Driftsättning
När din fiber är inblåst och vi är klara med fiberns väg 
från det centrala skåpet i området till närmaste telenät 
så lyser vi upp fibern. Det betyder att du kan ta del av 
dina favorittjänster i ljusets hastighet!

06 Surfa med ljusets hastighet
Nu kan du surfa med ljusets hastighet på world 
wide webb! Du kan besöka doktorn online, göra 
bankärenden, se film, gejma och lyssna på musik.

08 Det sista i området
Vi fixar till det sista i området, det kan vara att asfaltera 
vägar och återställa andra områden.
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Bolagsstyrnings- 
rapport

Open Infra Group AB är ett svenskt aktiebolag. Bolagsstyrnings-
rapporten beskriver hur Open Infras ägare indirekt och direkt 
styr bolaget under året genom olika beslutssystem. 

Bolagsstyrningen syftar till att bland annat tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelningen mellan ledningsgruppen och kontrollor-
ganen, säkerställa ägarnas möjlighet att hävda sina intressen 
gentemot ledningsorgan samt ge förutsättningar för att dialogen 
mellan ägare och kapitalmarknad blir så god som möjligt. 

Bolagsstyrningen grundar sig på externa och interna regelverk 
som är under ständig utveckling och förbättring. 

Bolagsordning 
Bolagsordningen, som antas på bolagsstämman, innehåller 
uppgifter om bland annat verksamhet, aktiekapital, antal sty-
relseledamöter och revisorer samt bestämmelser om kallelse 
och dagordning för årsstämman. Bolagsordningen finns på 
sidan 21 i denna rapport. Bolagets firma är Open Infra Group 
AB och bolaget är ett svenskt aktiebolag med säte i Solna och 
med adress Lings väg 2, 169 70 Solna, telefon 010-492 71 00. 
 
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva 
handel med aktier och andelar och därmed förenlig verksam-
het. Open Infras dotterbolag ska förvalta fiberinfrastruktur samt 
bedriva drift och service i anslutning därtill och bedriva verksam-
het som kommunikationsoperatör inom data, TV och telefoni och 
därmed förenlig verksamhet. 

Bolagsstämma 
Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare 
har rätt att delta. 

På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas 
om bland annat aktieutdelning, ansvarsfrihet för styrelsen, val av 
revisorer, ersättning till styrelse och revisor samt val av styrelse 
för tiden till slutet av nästa årsstämma. 

Årsstämma 2020 
Ordinarie årsstämma 2020 ägde rum den 15 april 2020. Vid 
stämman närvarade fyra aktieägare och dessa representerade 
tillsammans 98% procent av rösterna. Till stämmans ordförande 
valdes Torgny Nyström. Alla styrelsens medlemmar var närvaran-
de. 

Årsstämman 2020 beslutade bland annat om följande: 

• Fastställande av resultat och balansräkning för räkenskapsåret 
samt disposition av bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen (varvid det i enlighet med styrelsens förslag 
inte föreslogs någon utdelning för räkenskapsåret). 

• Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören för räkenskapsåret. 

• Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 
• Omval av styrelseledamöterna Torgny Nyström, Johan Sund-

berg och Gunnar Brundin. Torgny Nyström valdes till styrel-
seordförande. 

• Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till 
revisor. Till huvudansvarig revisor har den auktoriserade revi-
sorn Beata Lihammar utsetts. 

• Alla val gjordes för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Aktien och ägarna 
Det totala antalet aktier uppgick per den 31 december 2020 till 
824 stycken fördelade på fem aktieägare. Bolagets moderbolag 
är NoHoSU AB. Kvotvärdet är 108,93 kr per aktie. Varje aktie 
berättigar till en röst och medför lika rätt till andel i kapitalet. 

Styrelse 
Styrelsen utses av bolagsstämman. Det är styrelsen som för 
ägarnas räkning förvaltar Open Infra genom att fastställa mål och 
strategi, utvärdera den operativa verksamheten samt säkerställa 
rutiner och system för uppföljning av fastställda mål. Styrelsen i 
Open Infra ska enligt bolagsordningen bestå av tre till fem sty-
relseledamöter. 

Bolagets styrelse bestod vid årsskiftet 2020 av tre ledamöter 
som valdes vid årsstämman 2019. Omval skedde av samtliga 
ledamöter. Torgny Nyström valdes till ordförande. I styrelsens 
uppgifter ingår att fastställa strategier, affärsplan och budget, 
hel- och delårsrapporter, årsbokslut samt att anta instruktioner, 
policyer och riktlinjer. Styrelsen följer även den ekonomiska 
utvecklingen och säkerställer kvalitén i den ekonomiska rappor-
teringen och den interna kontrollen samt utvärderar verksam-
heten baserat på de mål och riktlinjer som styrelsen satt upp. 

Slutligen fattar styrelsen beslut angående bolagets väsentliga 
investeringar samt väsentliga förändringar i organisationen och 
verksamheten. Styrelsens uppgifter utförs genom ett organiserat 
samspel mellan styrelse och ledningsgrupp. Styrelsen har en 
kontrollfunktion att se till att bolagets ägares intressen tillvaratas 
och att styrelsen genom tillsända rapporter kan följa de bedöm-
ningsskyldigheter som följer av lag, noteringsregler, Koden och 
god styrelsesed. Utöver detta styrs styrelsens arbete av riktlinjer 
från bolagsstämman och styrelsens arbetsordning. Styrelsen 
antar även Instruktion för revisionsutskottet, VD-instruktion samt 
Instruktion för finansiell rapportering. 

Styrelsens ordförande 
Styrelseordföranden leder styrelsearbetet, är ansvarig för att 
styrelsearbetet utförs effektivt och att styrelsen uppfyller sina 

För att säkerställa att Open Infra styrs på ett effektivt sätt och för att skapa långsiktiga värden för 
aktieägarna är ansvarsfördelningen tydlig mellan bolagets beslutsinstanser. 



19

Årsredovisning 2020 
Open Infra Group AB  556821-6401 

Bolagsstyrningsrapport, forts

skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Styrel-
seordföranden ska särskilt övervaka styrelsens prestationer 
samt förbereda och leda styrelsemötena. Styrelseordföranden 
är även ansvarig för att styrelsen utvärderar sitt arbete varje år 
och får den information som krävs för att kunna utföra sitt arbe-
te effektivt. Styrelseordföranden företräder styrelsen gentemot 
bolagets aktieägare. 

Styrelsearbetet 2020 
Open Infras styrelse har under 2020 haft fyra sammanträden. 
Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen hålla minst sex ordi-
narie styrelsemöten per kalenderår. 

Styrelsemöten hålls i anslutning till bolagets kvartalsvisa rap-
portering, inför bolagets årsstämma, inför beslut om bolagets 
affärsplan samt inför beslut om budget. 

De ordinarie styrelsemötena har därutöver en återkommande 
struktur och behandlar frågor av väsentlig betydelse för bolaget 
såsom pågående affärer och projekt, marknadsföring och verk-
samhetsutveckling. 

Vidare informeras styrelsen om det aktuella affärsläget på mark-
naden och erhåller en ekonomisk presentation samt uppföljning 
av de pågående projekten. Bland de ordinarie ärenden som 
styrelsen behandlat under 2020 kan nämnas företagsgemen-
samma policyer och arbetsordning för styrelsen, övergripande 
affärsplan, budget, samt verksamhets- och organisationsfrågor. 
Ledande befattningshavare i bolaget har deltagit i styrelsemöten 
som föredragande i särskilda frågor. Styrelsen har även vid ett 
möte träffat bolagets revisorer utan företagsledningens närvaro.

Extra styrelsemöten behandlar vanligtvis beslut om större trans-
aktioner och beslut om upptagande av finansiering. 

Utvärdering av styrelsens arbete 
Styrelsen utvärderas varje år i syfte att dels utveckla styrelsear-
betet, dels skapa ett underlag för valberedningens utvärdering 
av styrelsens sammansättning. Ett viktigt syfte med styrelse-
utvärderingen är att se till att styrelsens arbete fungerar väl. I 
utvärderingen ingår därför bland annat att undersöka vilka typer 
av frågor som styrelsen anser bör ges större fokus, att avgöra 
inom vilka områden styrelsen behöver ytterligare kompetens 
samt att utreda om styrelsen är väl sammansatt. 

Underlaget från utvärderingen med identifierade förbättringsom-
råden och efterföljande styrelsediskussion används som under-
lag för den fortlöpande utvecklingen av styrelsens arbetssätt. 

Investeringskommitté 
Styrelsen har inrättat en investeringskommitté. Investerings-
kommitténs huvuduppgift är att agera rådgivare och ge stöd 
åt ledningen i samband med beslut om projektstart. Under året 
har arbetsbeskrivningen för investeringskommittén uppdaterats 
med en budgetgenomgång av planerade projekt med beräknad 
projektkostnad. Varje projekt följs därefter upp i en elektronisk 
godkännandeprocess innan projektstart för att minimera risken 
för projektavvikelser. En efterkalkyl genomförs för att se var avvi-
kelser uppstår. 

Investeringskommittén ska bestå av tre medlemmar, vilka väljs av 
styrelsen en gång per år. Investeringskommittén bestod under 
2020 av tre medlemmar: Bolagets CFO Erik Stiernstedt, samt 
ledamöterna Torgny Nyström och Gunnar Brundin. 
Respektive projektledare presenterar projektkalkylen för investe-
ringskommittén. Investeringskommittén beslutar om projektstart 
vid behov. Investeringskommitténs beslut dokumenteras genom 
protokoll som, tillsammans med övrig relevant dokumentation 
och information, hålls tillgängliga för styrelsen via styrelsens 

portal. VD avrapporterar beslut från investeringskommittén på 
ordinarie styrelsemöten. 

VD och koncernledning 
VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med 
en VD-instruktion som årligen fastställs av styrelsen, reglerna 
i aktiebolagslagen, andra tillämpliga lagar och riktlinjer samt i 
enlighet med bolagets policyer och styrelsens anvisningar. 

Koncernledningen bestod per den 31 december 2020 av bola-
gets VD, CFO och produktchef. Ledningsgruppen sammanträder 
regelbundet för att diskutera framför allt övergripande verksam-
hetsfrågor och strategier. 

Ersättning till styrelseledamöter 
Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna, inklu-
sive styrelseordföranden, beslutas av bolagsstämman. På års-
stämman som hölls den 15 april 2020 beslutades att arvodet till 
styrelseledamöterna, till och med utgången av 2020, ska uppgå 
till 0 kr. Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmå-
ner när de avgår som styrelseledamöter. 

Ersättning till VD 
Johan Sundberg erhåller som VD marknadsmässig ersättning. 
För ytterligare information, se not 6 Anställda och personalkost-
nader. Johan Sundberg har varit engagerad i Open Infra sedan 
grundandet 2009, bland annat som rådgivare. Johan Sundberg 
är genom NoHuSu AB bolagets största aktieägare. 

Revisorer 
Open Infras externa revisorer utses av årsstämman. Revisorerna 
har som uppgift att på aktieägarnas vägnar granska styrelsens 
och VD:s förvaltning av bolaget samt att säkerställa att årsre-
dovisningen är upprättad enligt gällande lagar och regler. Års-
stämman 2020 beslutade att för tiden intill slutet av årsstämma 
2021 välja EY AB till revisor, och till huvudansvarig revisor har 
Beata Lihammar utsetts. Utöver revision har EY under året även 
tillhandahållit skatterådgivning. 

Under 2020 har total ersättning till revisorer utgått om 0,8 mkr 
(0,3 mkr). Se även not 5 Arvode till revisor. 

Intern kontroll 
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska 
aktiebolagslagen. Styrelsen är ytterst ansvarig för att säkerställa 
att interna kontroller utvecklas, kommuniceras och förstås av 
de anställda i Open Infra. Open Infra genomför de individuella 
kontrollstrukturerna, och ansvarar för att kontrollstrukturerna 
övervakas, verkställs, uppdateras och efterlevs. Avdelningschefer 
för varje nivå är ansvariga för att tillse att interna kontroller är 
etablerade inom deras områden och att dessa kontroller åstad-
kommer avsedd effekt. 

Processen för intern kontroll och riskbedömning samt kontroll-
strukturer och övervakning avseende den ekonomiska rappor-
teringen har utformats för att garantera pålitlig övergripande 
finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlig-
het med IFRS, tillämpliga lagar och regler. Detta arbete involverar 
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styrelsen, ledande befattningshavare samt andra anställda. 

Sättet på vilket styrelsen övervakar och tillgodoser kvaliteten i 
den interna kontrollen finns dokumenterad i styrelsens arbets-
ordning. 

Kontrollmiljö 
Grunden för den interna kontrollen avseende finansiell rapporte-
ring är Open Infras organisation, beslutsvägar, ansvar och befo-
genheter som kommuniceras i de styrande dokumenten. Dessa 
dokument är till exempel bolagsordningen, styrelsens arbets-
ordning, VD-instruktionen, uppförandekoden, attestinstruktion, 
bolagets affärsplan, policyer, arbetsbeskrivning för investerings-
kommittén, processbeskrivningar och handböcker. Open Infras 
arbete med intern kontroll syftar till att identifiera och hantera 
risker. Samtliga interna styrdokument uppdateras regelbundet 
vid ändring av till exempel lagstiftning, redovisningsstandarder 
och när behov föreligger. 

Riskbedömning 
Bedömning av riskerna för felaktigheter i den finansiella rappor-
teringen görs såväl av Open Infras styrelse och ledningsgrupp 
som av dess externa revisorer. Inom Open Infras finns en eta-
blerad riskhanteringsprocess. VD ansvarar för att, i samarbete 
med andra avdelningar, tillse att bolaget har en strukturerad 
riskkartläggning av hela verksamheten. Open Infras risker delas 
upp i tre huvudtyper: (1) omvärldsrisker, (2) operativa risker och 
(3) finansiella risker. 
Omvärldsrisker är externa risker såsom geopolitiska, makroeko-
nomiska, regulatoriska, socioekonomiska, pris- och konkurrens-
relaterade risker som påverkar vår marknad, bransch, affär och 
interna processer. 
Operativa risker är verksamhetsrisker kopplade till bolagets affär, 
projekt och processer så som regelefterlevnad, kvalitetsbrister 
och etiska överträdelser. Till operativa risker räknas också orga-
nisatoriska risker hänförliga till successionsplanering, kompe-
tensförsörjning och resursplanering. 
Finansiella risker som påverkar de finansiella förutsättningarna 
för bolagets affär är ränterisk, finansieringsrisk, likviditetsrisk och 
kreditrisk. Finansiella risker inkluderar även risker i Open Infras 
interna processer kopplade till redovisning och rapportering. 

Open Infras utarbetade affärsmodell, tillsammans med etable-
rade kontrollsystem, rutiner och processer, begränsar bolagets 
risker och säkerställer handlingskraft när så behövs. 

Kontrollaktiviteter 
Utifrån riskanalysen utformas kontrollaktiviteter i syfte att hantera 
de väsentliga riskerna som identifierats. Dessa är både av före-
byggande natur, det vill säga åtgärder som syftar till att undvika 
förluster eller felaktigheter i rapporteringen, och av upptäckande 
natur. Kontrollerna ska även säkerställa att felaktigheter blir rät-
tade. 

Exempel på områden som har väsentlig påverkan på bolagets 
resultat och har väl genomarbetade kontrollåtgärder är redo-
visning av projekt och finansieringsfrågor samt försäljning. 
Kontroller genomförs bland annat med avvikelseanalyser och 
vid kvartalsvisa möten mellan affärsområde och koncernledning. 
För affärsverksamheten är verksamhetssystemen grunden för 
den kontrollstruktur som satts upp och fokuserar på viktiga steg 
i affärsverksamheten som investeringsbeslut, produktionsstart 
samt försäljning. Open Infra lägger stor vikt vid uppföljning av 
projekt kopplat till framtagna rutiner för projektprocessen såsom 
regelbundna möten, investeringskommitté och kvalitetsråd. 

Information och kommunikation 
Open Infras styrande dokument i form av uppförandekod, poli-
cyer, processbeskrivningar och handböcker ses över årligen av 
processägare och uppdateras vid behov samt görs tillgängliga 
via bolagets intranät. 

Alla nyanställda medarbetare får information om de styrande 
dokumenten och Open Infra har informationstillfällen där vär-
deringar och uppförandekod diskuteras. Alla medarbetare har 
också ett eget ansvar att känna till gällande lagar och regler och 
agera enligt bolagets riktlinjer. 

Bolaget har en informationspolicy i syfte att informera anställda 
och andra berörda inom bolaget om de lagar och regler som är 
tillämpliga avseende bolagets informationsspridning. 

Uppföljning 
Uppföljning sker på många olika nivåer inom Open Infra. Bolaget 
har en affärsplan och en budget beslutas av styrelsen varje år. 
Styrelsen får månadsvis översiktliga ekonomiska rapporter och 
minst en gång per kvartal ekonomiska rapporter med kommen-
tarer inklusive projektuppföljning och likviditetsprognos. Styrel-
sen granskar även delårs- och årsbokslut samt rapportering till 
banker. 

Bolagets externa revisor rapporterar sina iakttagelser från 
granskningar och bedömningar av den interna kontrollen till 
revisionsutskott och styrelse, dels under hösten, dels i samband 
med bokslutsgranskningen. Open Infra har rutiner som säkerstäl-
ler att åtgärder vidtas för att hantera eventuella brister, liksom att 
förslag på åtgärder som uppmärksammats följs upp. 

Efter genomgång konstaterade styrelsen att koncernen har en 
enkel operativ struktur där verksamheten bedrivs i ett segment. 
Uppföljning av pågående och färdigställda investeringar presen-
teras för styrelsen löpande. Styrelsen bedömer att de externa 
revisorernas granskning samt den egna uppföljningen är tillräck-
lig för att säkerställa att den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen är god. Sammantaget medför detta att 
det inte anses motiverat att ha en särskild enhet för internrevi-
sion. Beslutet omprövas årligen.
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Open Infra Group AB 
Lings väg 2 
169 70 Solna 
Växel +46 8 551 171 10 
openinfra.com 

BOLAGSORDNING FÖR OPEN INFRA GROUP AB 
Organisationsnummer 556821-6401 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Open Infra Group AB. 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Solna. 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och annan därmed 
förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital och antal aktier 
Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 kronor och högst 
200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 500 stycken och 
högst 2 000 stycken. 

§ 5 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av 1 till 10 ledamöter. 

§ 6 Revisorer 
Bolaget ska ha 1-2 revisorer varav en kan vara ett registrerat 
revisionsbolag, med högst 1 revisorssuppleant. 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. 

§ 8 Deltagande på stämma 
Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, 
skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av 
hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före 
bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller 
två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom 
enligt föregående stycke. 

§ 9 Öppnande av stämma 
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar 
bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande 
vid stämman valts. 

§ 10 Årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden 
förekomma. 
1. Val av ordförande vid stämman; 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
3. Godkännande av dagordning; 
4. Val av en eller två justeringspersoner; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och 
revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 
7. Beslut om 
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, 
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning, 
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet 
revisorer och revisorssuppleanter, som skall utses av stämman; 
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; 
10. Val av styrelse och revisor; 
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare; 
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

Bolagsstyrningsrapport, forts
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STYRELSE
Open Infra styrelse består av tre representanter som på varsitt sätt tillför styrning och kunskap till bolaget. 

Styrelsen fattar övergripande beslut om bolagets väsentliga investeringar och förändringar och har möten sex gånger per kalenderår.

Ordförande   Styrelseledamot  Styrelseledamot

Torgny Nyström    Gunnar Brundin  Johan Sundberg

Född: 1947   Född: 1965  Född: 1979

LEDNINGSGRUPP 

Open Infras ledningsgrupp består av fyra representanter som på varsitt sätt representerar de olika verksamhetsområdena av företaget. 
Valet av representanter beslutas av VD.

Ledningsgruppens syfte är att styra de operativa delarna av företaget och har återkommande möten en gång i veckan. De fyra repre-
sentanterna meddelar vidare beslut från ledningsgruppen ut i organisationen.

Verkställande direktör   Ekonomi- och finanschef          Produktchef

Johan Sundberg    Erik Stiernstedt              Sven Hålling

Anställd sedan:    Anställd sedan:            Anställd sedan:  
2008     2016           2019

Född:     Född:            Född: 
1979      1981            1967

Erfarenhet:     Utbildning:               Utbildning: 
Grundare Ownit Broadband AB   Civilekonom från           MSc Industriell Ekonomi,  
Grundare Offerta AB   Lunds universitet             Linköpings Tekniska   
           Högskola 
           General Management   
           Program, Harvard Business   
           School

Tidigare befattningar:   Tidigare befattningar:          Tidigare befattningar:  
Grundare, Marknadschef,    CFO Orasolv AB,           Business manager,  
Utrullningschef, VD sedan 2015  partner Navigo Partners,           Ercisson, (Sverige, Belgien,   
      grundare Adamsberg           Holland, Mexico)   
      Fastighetsförvaltning          VD, It’s Alive Mobile Games 
                 VD, Terraplay Systems 
              VD, Gardio

Aktieägare i bolaget:   Aktieägare i bolaget:          Aktieägare i bolaget: 
Ja      Ja          Nej

Bolagsstyrningsrapport, forts
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Förvaltnings- 
berättelse

Information om verksamheten 
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva 
handel med aktier och andelar och därmed förenlig verksamhet. 

Ägarförhållanden 
Moderföretaget för koncernen är NoHoSu AB, 556650-3529, 
med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under året
I januari 2020 har bolaget bytt firma till Open Infra Group och 
bolagets dotterbolag, med undantag Svensk Infrastruktur, har 
bytt namn till samma varumärke.

Bolaget har fortsatt att driftsätta dotterbolaget Open Infra Cores 
kunder genom det helägda dotterbolaget Open Infra Operator 
som är en öppen och neutral kommunikationsoperatör.

I december genomförde bolaget en refinansiering om drygt 1 
mdr i syfte att säkerställa den fortsatta utbyggnaden de kom-
mande tre åren. I augusti driftsattes de första kunderna utanför 
Sverige när en nodstation utanför Berlin i Tyskland togs i bruk, 
vid årets utgång hade nära inpå 1 000 tyska hushåll anslutits 
med fiber och omkring 3 000 förberetts för en fiberanslutning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Bolaget har efter årets utgång etablerat dotterbolag i såväl 
USA som i Storbritannien i syfte att fortsätta den internationella 
expansionen. I Sverige har bolaget etablerat ett dotterbolag vars 
syfte är att tillgodose kommersiella fastighetsägare och företa-
gare i befintligt nät med anslutning, detta är en kundgrupp som 
bolaget hittills inte adresserat.

Framtida utveckling
För närvarande är efterfrågan på den digitala infrastrukturen 
fortsatt stark och bolaget ser med tillförsikt på de kommande 
åren.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen är beroende av tillgång till underentreprenörer för 
den fortsatta utbyggnaden av fiber. För närvarande är tillgången 
på dessa god men den allmänna prispressen på dessa tjänster 
har försämrat förutsättningarna att bedriva denna typ av entre-
prenad. 

Koncernen är beroende av kapital för finansiering av den fort-
satta fiberutbyggnaden. Den kredit facilitet som bolaget upptog i 
december 2020 bedöms vara tillräcklig för den prognosticerade 
tillväxten fram till och med 2023. I takt med att kassaflödet från 
de egna näten ökar minskar behovet av extern finansiering då 
nätets överskott finansierar utbyggnaden.

Användning av finansiella instrument
Koncernen har idag en kreditfacilitet som löper till och med 
2023. Vid förfallodatum skall krediten återbetalas och koncer-
nens egna medel kommer inte att kunna återbetala hela krediten 
varför en refinansiering kommer att vara nödvändig.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Open Infra Group AB (556821-6401) avger härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020. Årsredovisningen är 
upprättad i svenska kronor och redovisas i tusental kronor om inget annat anges.
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Flerårsöversikt**

Koncernen 2020 2019 2018 2017* 2016*

Nettoomsättning 329 825 205 683 180 699 144 666 164 298

Resultat efter 
finansiella poster

172 136 99 612 63 072 114 401 -11 054

Balansomslutning 3 345 646 2 290 467 1 884 119 287 632 149 497

Soliditet (%) 70,1 75,9 80,2 51,4 22,4

Moderföretaget 2020 2019 2018 2017* 2016*

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 

Resultat efter 
finansiella poster

88 822 3 802 -115 -197 143 

Soliditet (%) 28,6 3,2 0,3 0,3 0,9

*Jämförande siffror har inte räknats om till IFRS. 
**För definitioner av nyckeltal, se not Not 24 Definition av nyckeltal. 
 
Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor: 
 
Balanserat resultat 
Årets resultat 
 

Disponeras så att: 
Till aktieägare utdelas (0 kronor per aktie) 
I ny räkning överföres 
 
 

Beträffande koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
koncernens rapport över resultat och koncernens rapport över finansiell ställning med tillhörande noter. 

2 708 543     
91 216 997 

93 925 540

             -      
2 725 701    
2 725 701    
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTATET Not 2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 3,4 329 825 205 683

Övriga rörelseintäkter 27 846 21 066

357 671 226 749

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -51 993 -22 973

Övriga externa kostnader 5 -15 498 -21 706

Personalkostnader 6 -41 445 -31 326

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

10,11,12 -54 365 -34 296

Övriga rörelsekostnader -2 -2

-163 303 -110 303

Rörelseresultat 194 368 116 447

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 2 3

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -22 234 -17 287

-22 232 -17 285

Resultat efter finansiella poster 172 136 99 162

Skatt på årets resultat 9 -42 150 -21 645

Årets resultat 129 986 77 517

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Not 2020-01-01 
- 2020-12-31

2019-01-01 
- 2019-12-31

Årets resultat 129 986 77 517

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet 

Omvärdering av materiella anläggningstillgångar 16 477 758 148 447

Övrigt totalresultat för året, efter skatt 477 758 148 447

Årets totalresultat, efter skatt 607 744 225 964
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Not 2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 10

Balanserade utvecklingskostnader 10  10 305     6 280    

Goodwill 10  122 665     50 170    

Materiella anläggningstillgångar 11

Inventarier, verktyg och installationer 11  2 831 505     2 029 344    

Nyttjanderättstillgångar 12  243 868     128 051    

Finansiella anläggningstillgångar  -      

Uppskjuten skattefordran 9  -      

Andra långfristiga fordringar 13  414     119    

Summa anläggningstillgångar  3 208 757     2 213 965    

Omsättningstillgångar

Varulager  156     273    

Kundfordringar 13,17  44 976     17 495    

Aktuella skattefordringar 9  -       346    

Övriga fordringar 13  16 931     11 618    

Avtalstillgångar 4,17  23 876     26 800    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14  30 105     10 939    

Likvida medel 13,15  20 845     9 033    

Summa omsättningstillgångar  136 889     76 502    

SUMMA TILLGÅNGAR 3 345 646  2 290 467    
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Not 2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Aktiekapital  100     100    

Övrigt tillskjutet kapital  -       -      

Omvärderingsreserver  1 978 960     1 501 202    

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  365 173     236 779    

Summa eget kapital  hänförligt till moderföretagets aktieägare  2 344 233     1 738 081    

Summa eget kapital  2 344 233     1 738 081    

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 13,17  505 199     280 999    

Leasingskulder 17  227 614     103 192    

Uppskjuten skatteskuld 9  62 485     24 586    

Övriga skulder  1 103     13 752    

Summa långfristiga skulder  796 401     422 528    

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 17  -       18 304    

Skulder till kreditinstitut 13,17  105     108    

Leasingskulder 17  21 215     9 734    

Leverantörsskulder 13,17  43 949     43 873    

Avtalsskulder 4  30 666     25 741    

Aktuella skatteskulder  4 332     1 847    

Övriga skulder 13,17  70 474     15 749    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19  34 271     14 502    

Summa kortfristiga skulder  205 012     129 859    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 345 646     2 290 467    
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Not 2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansnetto  194 369     116 447    

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 20  53 821     7 755    

Erhållen ränta  2     3    

Erlagd ränta -22 234    -17 287    

Betald inkomstskatt -1 420    -2 116    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

 224 538     104 802    

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring av varulager  117    

Förändring kundfordringar  27 481     2 907    

Förändring kortfristiga fordringar -76 519    -17 571    

Förändring leverantörsskulder  76     18 476    

Förändring kortfristiga skulder  79 419     12 933    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  255 112     121 546    

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 11 -571 105    -243 663    

Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 11  -       -      

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 11 -295    -28 481    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 11  -       -      

Förvärv av koncernföretag  -      -3 358    

Utdelning från koncernföretag  -       -      

Kassaflöde från investeringsverksamheten -571 400    -275 502    

Finansieringsverksamheten 20

Nettoförändring av checkräkningskredit -18 304     8 229    

Upptagna långfristiga lån  640 483     329 583    

Amortering långfristiga lån -280 806    -208 819    

Amortering av leasingskuld -13 273    -4 649    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  328 100     124 344    

Årets kassaflöde  11 812    -29 612    

Likvida medel vid årets början  9 033     38 646    

Valutakursdifferens i likvida medel  -       -      

Likvida medel vid årets slut 15  20 845     9 033    
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KONCERNENS RAPPORT 
ÖVER FÖRÄNDRINGAR I 
EGET KAPITAL

Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Reserver Balanserade 
vinstmedel inkl. 

årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående eget kapital 
2019-01-01

16 100 0 1 352 755 158 864 1 511 719

Årets resultat 0 0 77 517 77 517

Övrigt totalresultat för året 0 0 148 447 398 148 845

Årets totalresultat 0 0 148 447 77 915 226 362

Utgående eget kapital 
2019-12-31

100 0 1 501 202 236 779 1 738 081

Ingående eget kapital 
2020-01-01

100 0 1 501 202 236 779 1 738 081

Årets resultat 0 0 0 129 986 129 986

Övrigt totalresultat för året 0 0 477 758 -1 592 476 166

Årets totalresultat 0 0 477 758 128 394 606 152

Utgående eget kapital 
2020-12-31

100 0 1 978 960 365 173 2 344 233

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING Not 2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Nettoomsättning  -       -      

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader 3 -417    -1 198    

-417    -1 198    

Rörelseresultat -417    -1 198    

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 4  91 199     5 000    

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 960     -      

 89 239     5 000    

Resultat efter finansiella poster  88 822     3 802    

Bokslutsdispositioner

Mottagna koncernbidrag  2 400     1 300    

 2 400     1 300    

Resultat före skatt  91 222     5 102    

Skatt på årets resultat 5 -5    -27    

Årets resultat  91 217     5 075    

MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Not 2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Årets resultat  91 217     5 075    

Övrigt totalresultat  -       -      

Årets totalresultat  91 217     5 075    
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING Not 2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 6 126 642 54 148

Fordringar hos koncernföretag 12 193 028 105 286

Andra långfristiga fordringar 37 37

Summa finansiella anläggningstillgångar 319 707 159 471

Summa anläggningstillgångar 319 707 159 471

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 4 820 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 223 0

5 043 0

Likvida medel

Likvida medel 3 984 6 161

3 984 6 161

Summa omsättningstillgångar 9 027 6 161

SUMMA TILLGÅNGAR 328 734 165 631

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8

Aktiekapital 100 100

Bundet eget kapital 100 100

Fondemission 15 5

Balanserat resultat 2 694 133

Årets resultat 91 217 5 075

Fritt eget kapital 93 926 5 213

Summa eget kapital 94 026 5 313

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 198 606 160 267

Övriga skulder 35 000

Aktuella skatteskulder 5 29 36

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 073 15

Summa kortfristiga skulder 234 708 160 318

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 328 734 165 631
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MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS Not 2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -417 -1 198

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 10 92 400 6 300

Erhållen ränta

Erlagd ränta -1 960 0

Betald skatt -12 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital

90 011 5 102

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring kortfristiga fordringar -5 041 0

Förändring kortfristiga skulder 1 058 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 86 028 5 102

Investeringsverksamheten

Investeringar i andelar i koncernföretag -72 495 -28 501

Försäljning av andelar i koncernföretag 1 200 0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -87 743 -64 589

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -159 038 -93 090

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 113 338 63 397

Amortering lån -40 000 0

Koncernbidrag 0 0

Fondemission -2 505 -49

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 70 833 63 348

Årets kassaflöde -2 177 -24 641

Likvida medel vid årets början 6 161 30 801

Likvida medel vid årets slut 3 984 6 161
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-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -417 -1 198

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 10 92 400 6 300

Erhållen ränta

Erlagd ränta -1 960 0

Betald skatt -12 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital

90 011 5 102

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring kortfristiga fordringar -5 041 0

Förändring kortfristiga skulder 1 058 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 86 028 5 102

Investeringsverksamheten

Investeringar i andelar i koncernföretag -72 495 -28 501

Försäljning av andelar i koncernföretag 1 200 0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -87 743 -64 589

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -159 038 -93 090

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 113 338 63 397

Amortering lån -40 000 0

Koncernbidrag 0 0

Fondemission -2 505 -49

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 70 833 63 348

Årets kassaflöde -2 177 -24 641

Likvida medel vid årets början 6 161 30 801

Likvida medel vid årets slut 3 984 6 161

MODERFÖRETAGETS RAPPORT 
ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET 
KAPITAL

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Not Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget 
kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 100 111 75 286

Omföring av föregående års resultat 0 75 -75 0

Fondemission 3 -52 0 -49

Indragning av aktier -3 3 0 0

Årets resultat 0 0 5 076 5 076

Årets övrigt totalresultat 0 0 0 0

Årets totalresultat 0 26 5 001 5 027

Transaktioner med moderföretagets 
ägare

   Nyemission 0 0 0 0

   Erhållet aktieägartillskott 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Utgående eget kapital 2019-12-31 100 137 5 076 5 313

Ingående eget kapital 2020-01-01 100 137 5 076 5 313

Omföring resultat föregående år 0 5 076 -5 076 0

Fondemission 10 -2 515 0 -2 505

Indragning av aktier -10 10 0 0

Årets resultat 0 0 91 217 91 217

Årets övrigt totalresultat 0 0 0 0

Årets totalresultat 0 2 571 86 141 88 712

Transaktioner med moderföretagets 
ägare

   Nyemission 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Utgående eget kapital 2020-12-31 100 2 708 91 217 94 025

Förvaltningsberättelse, forts
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Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar

Denna årsredovisning och koncernredovisning omfattar det 
svenska moderföretaget Open Infra Group AB, organisations-
nummer 556821-6401 och dess dotterföretag.

Koncernens huvudsakliga verksamhet är äga och förvalta fast 
egendom samt bedriva handel med aktier och andelar och där-
med förenlig verksamhet.

Moderföretaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. 
Adressen till huvudkontoret är Lings Väg 2, 169 70 Solna.

Styrelsen har den 15 april 2021 godkänt denna årsredovisning 
och koncernredovisning vilken kommer att läggas fram för anta-
gande vid årsstämma 15 april 2021.

Grunder för koncernredovisningen
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB) och tolkningar som 
utfärdats av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) såsom de 
antagits av Europeiska Unionen (EU). Vidare tillämpar koncernen 
årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner utgivet av Rådet för finansiell 
rapportering.

Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om 
fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är värderade 
till sina historiska anskaffningsvärden med undantag för vissa 
finansiella instrument och fibernät och fiberkablar som är vär-
derade till verkligt värde. Koncernredovisningen är upprättad i 
enlighet med förvärvsmetoden och samtliga dotterföretag, i vilka 
bestämmande inflytande innehas, konsolideras från och med det 
datum detta inflytande erhölls.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att 
flera uppskattningar görs av ledningen för redovisningsändamål. 
De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som 
är komplexa eller sådana områden där antaganden och upp-
skattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen, 
anges i not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar. Dessa 
bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenhet-
er samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande 
omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedöm-
ningar om gjorda bedömningar ändras eller andra förutsättningar 
föreligger.

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges i moderföretagets redovis-
ningsprinciper. Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De 
avvikelser som förekommer föranleds av begränsningar i möjlig-
heterna att tillämpa IFRS i moderföretaget till följd av årsredovis-
ningslagen samt gällande skatteregler.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat 
anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presen-
teras i koncernens finansiella rapporter.

Konsolidering 
Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka Open Infra Group AB har 
ett bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag 
när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från 
innehavet i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen 

genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i kon-
cernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen, och exkluderas ur koncernre-
dovisningen från och med den dag då det bestämmande infly-
tandet upphör.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden inne-
bär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transak-
tion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets 
tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs 
det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar och övertagna skulder. För varje förvärv beslutas om 
eventuella innehav utan bestämmande inflytande värderas till 
verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redo-
visade värdet av det förvärvade företagets identifierbara netto-
tillgångar. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktions-
utgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument 
eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt i årets 
resultat. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning överstiger det 
verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När 
skillnaden är negativ, så kallat förvärv till lågt pris, redovisas 
denna direkt i årets resultat.

I det fall förvärv sker i steg (stegvisa förvärv) fastställs good-
will den dag då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare 
innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen redo-
visas i resultatet. Om ytterligare andelar förvärvas, alltså efter 
att bestämmande inflytande erhållits, redovisas detta som en 
transaktion mellan ägare inom eget kapital.

Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden Intresseföre-
tag/andra gemensamt styrda företag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 
procent och högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt 
har ett betydande inflytande, redovisas i koncernen enligt kapi-
talandelsmetoden.

Kapitalandelsmetoden
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade 
värdet på aktierna i intresseföretagen och joint ventures mot-
svaras av koncernens andel i intresseföretagens och joint ven-
tures egna kapital samt koncernmässiga över- och undervärden. 
Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det 
betydande inflytandet upphör respektive det gemensamt ägda 
företaget upphör att vara gemensamt ägt.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från kon-
cerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin 
helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

Valuta
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Den funktionella valutan för moderföretaget är svenska kronor, 
vilken utgör rapporteringsvalutan för moderföretaget och kon-
cernen. Samtliga belopp anges i tusentals kronor om inget annat 
anges.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till 
den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på 
balansdagen. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt 
anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valuta-
kursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets 
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resultat. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och 
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet, medan kursvinster 
och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas 
som finansiella poster.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 
mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättnings-
tillgångar består i allt väsentligt av belopp förväntas realiseras 
under koncernens normala verksamhetscykel som är 12 månader 
efter rapportperioden. Kortfristiga skulder består i allt väsentligt 
av belopp som förväntas regleras under koncernens normala 
verksamhetscykel som är 12 månader efter rapportperioden.

Segmentsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstäm-
mer med den interna rapportering som lämnas till den Högste 
Verkställande Beslutsfattaren (HVB). Den Högste Verkställande 
Beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av 
resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I kon-
cernen har denna funktion identifierats som VDn. Ett rörelse-
segment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från 
vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader och för 
vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Kon-
cernens indelningen i segment baseras på den interna struktu-
ren av koncernens affärsverksamheter, vilket innebär koncernens 
verksamhet har delats in i två rapporterbara segment baserat på 
affärsområde; Nät och Installation.

Samma redovisningsprinciper används inom segmenten som för 
koncernen.

Intäkter från avtal med kunder
Koncernen redovisar en intäkt när koncernen uppfyller ett pre-
stationsåtagande, vilket är då en utlovad vara eller tjänst leve-
reras till kunden och kunden övertar kontrollen av varan eller 
tjänsten. Kontroll av ett prestationsåtagande kan överföras över 
tid eller vid en tidpunkt. Intäkten utgörs av det belopp som kon-
cernen förväntar sig erhålla som ersättning för överförda varor 
eller tjänster. Koncernens kundavtal analyseras i enlighet med 
den femstegsmodell som återfinns i IFRS:

Steg 1: Identifiera ett avtal mellan minst två parter där det finns 
verkställbara rättigheter och skyldigheter. 

Steg 2: Identifiera olika löften (prestationsåtaganden) som finns 
i avtalet.

Steg 3: Fastställ transaktionspriset, det vill säga det ersättnings-
belopp som företaget förväntas erhålla i utbyte mot de utlovan-
de varorna eller tjänsterna. Transaktionspriset ska justeras för 
rörliga delar, exempelvis eventuella rabatter.

Steg 4: Fördela transaktionspriset mellan de olika prestationså-
tagandena.

Steg 5: Redovisa en intäkt när respektive prestationsåtagandena 
uppfylls, det vill säga när kontroll övergår till kunden. Detta görs 
vid ett tillfälle eller över tid om någon av de kriterier som anges 
i standarden möts.

Koncernens intäkter utgörs i all väsentlighet av intäkter från 
anslutningsavgifter när fibernätet byggs ut och hushåll ansluter 
sig. Övriga intäkter utgörs av relationsavgifter som faktureras av 
hushållet vald operatör för nyttjande av fibernätet, startavgifter 
som faktureras operatören och serviceavgifter som faktureras 
för service och underhåll av nätet. Koncernens kunder utgörs 
primärt av nätoperatörer och privathushåll.

När koncernen träffar en överenskommelse om att ansluta fiber-
nätet till en fastighet anses kriterierna för när det finns ett avtal 
med kund i IFRS 15 vara uppfyllda när koncernen har uppfyllt sin 
del av överenskommelsen, det vill säga när koncernen har instal-
lerat en fungerande fiberkabel till hushållet. Avtalet fortsätter att 
gälla avseende support samt service och underhåll av nätet.

För koncernens väsentliga intäktsströmmar bedöms det normalt 
finnas tre prestationsåtaganden per avtal: 
- Att leverera en fungerande fiberanslutning som är inkopplad i 
bostadsfastigheten 
- Internetabonnemang under en viss tid 
- Att kunden ska kunna nyttja och ha tillgång till ett fungerande 
fibernät

Transaktionspriset för fiberanslutningen är normalt fast och hän-
förligt till enskilda prestationsåtaganden genom fristående pris-
sättning. I transaktionspriset inkluderas endast rörlig ersättning 
i den mån det är mycket sannolikt att en väsentlig återföring av 
ackumulerade intäkter som redovisas inte uppstår i senare peri-
oder. Om internetanslutning ingår under en viss period erbjuds 
fiberanslutning och internetabonnemang till ett rabatterat paket-
pris. Då allokeras rabatten till prestationsåtagenden för interne-
tabonnemanget och för fiberanslutningen. Transaktionspriset för 
driften (service och supportavgift) är i sin karaktär rörlig, med 
ett fast belopp som faktureras för varje månad. De rörliga kom-
ponenterna som förekommer i avtal uppskattas med den metod 
som bedöms ge det mest rättvisande resultatet.

När koncernen träffar en överenskommelse om att ansluta fiber-
nät till en fastighet anses prestationsåtagandet vara uppfyllt när 
installationen är färdig och kunden kan nyttja nätet genom att 
ansluta fibertjänster till det. Därför redovisas intäkter i denna typ 
av avtal vid den tidpunkt som fibernätet är anslutet och kontroll 
därmed övergår till kunden. Kontrollen över internettjänsten och 
driften övergår till kund allteftersom tjänsterna utförs. Intäkter 
från driften av nätet och internetabonnemang redovisas därför 
över tid linjärt under avtalstiden genom att tillämpa produk-
tionsmetodens praktiska lösning, dvs. intäkter redovisas till det 
belopp som koncernen har rätt att fakturera. Kunderna fakture-
ras vanligtvis månadsvis med 30 dagars kredittid dels i förskott 
men också alternativt vid uppfyllt prestationsåtagande.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala avgifter 
och semesterersättning kostnadsförs den period när de anställ-
da utför tjänsterna.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken 
koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. 
Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser 
att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har 
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställ-
da som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under 
innevarande eller tidigare perioder. Koncernen har därmed ingen 
ytterligare risk. Koncernens förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträk-
ningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjäns-
ter åt koncernen under perioden.

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av per-
sonal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, 
utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detal-
jerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten.
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Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och eventuella reali-
sationsresultat på finansiella tillgångar. Ränteintäkter redovisas i 
enlighet med effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta 
som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalning-
arna under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den 
finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. 
Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av 
avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskost-
nader och alla andra över- och underkurser. Finansiella intäkter 
redovisas i den period de hänför sig.

Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla utdelning 
fastställts.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader utgörs främst av räntekostnader på skulder 
vilka beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden enligt 
beskrivning ovan. Finansiella kostnader redovisas i den perioden 
till vilken de hänför sig.

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då den underlig-
gande transaktionen redovisats i övrigt totalresultat eller i eget 
kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalre-
sultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsme-
toden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dess redovi-
sade värden. Temporära skillnader beaktas inte vid redovisning 
av goodwill eller för den initiala redovisningen av ett tillgångs-
förvärv eftersom förvärvet inte påverkar vare sig redovisat eller 
skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skill-
nader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli 
återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten 
skatt baseras på hur och i vilken jurisdiktion de underliggande 
tillgångarna eller skulderna förväntas bli realiserade eller reg-
lerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skat-
tesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per 
balansdagen och som förväntas gälla i den jurisdiktion när den 
berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna 
skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet 
på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre 
bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Uppskjutna skatteford-
ringar och uppskjutna skatteskulder kvittas om det finns en legal 
rätt att kvitta skattefordringar mot skatteskulder och den upp-
skjutna skatten är hänförlig till samma enhet i koncernen och 
samma skattemyndighet.

Immateriella tillgångar
En immateriell tillgång redovisas om det är sannolikt att de fram-
tida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången kom-
mer tillfalla företaget samt att anskaffningsvärdet kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. En immateriell tillgång värderas till anskaff-
ningsvärde då det tas upp för första gången i den finansiella rap-
porten. Immateriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod 

redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Immateriella tillgångar med obestäm-
bar nyttjandeperiod prövas årligen för nedskrivningsbehov samt 
i de fall det föreligger indikationer på en nedskrivning kan behö-
vas.

Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet vid 
ett rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade nettotill-
gångar. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagene-
rerande enheter som väntas gynnas av rörelseförvärvets syner-
gieffekter. De faktorer som utgör redovisad goodwill är främst 
olika former av synergier, personal, know-how och kundkontakter 
av strategisk betydelse. Goodwill anses ha en obestämbar nytt-
jandeperiod och prövas därmed minst årligen för nedskrivnings-
behov.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar utgörs av programva-
ror och varumärken.

Avskrivningsprinciper
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas vid varje årsslut och justeras vid behov. För immateri-
ella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod omprövas nytt-
jandeperioden vid varje bokslut. När tillgångarnas avskrivnings-
bara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Goodwill som har en obestämbar livslängd prövas för 
nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkom-
mer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. Imma-
teriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod skrivs av från 
det datum då de är tillgängliga för användning. Beräknade nytt-
jandeperioder för väsentliga immateriella anläggningstillgångar:

      Övriga immateriella tillgångar       5 år
      Goodwill         Obestämbar

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balans-
räkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet för 
tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anlägg-
ningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar med undantag för fiberkabel och fibernät som redovisas 
enligt omvärderingsmetoden (se nedan). I anskaffningsvärdet 
ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången 
för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet 
med syftet med anskaffningen. Materiella anläggningstillgångar 
som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som 
separata komponenter av materiella anläggningstillgångar.

Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från balansräkning-
en vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekono-
miska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring 
av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan för-
säljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för 
direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som 
övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är för-
knippade med tillgången kommer att komma koncernen till del 
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla 
andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period 
de uppkommer.
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Omvärdering av fiberkabel och fibernät
Fiberkablar och fibernät redovisas enligt omvärderingsmeto-
den. Det omvärderade beloppet utgörs av tillgångarnas verkliga 
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Om omvärderingen innebär att det redovisade 
värdet ökar redovisas ökningen i övrigt totalresultat och acku-
muleras i eget kapital som omvärderingsreserv. Om det redovi-
sade beloppet minskar redovisas det i övrigt totalresultat till den 
del den minskar omvärderingsreserven. Eventuell överskjutande 
del redovisas i resultatet. Avskrivningar görs linjärt för att förde-
la anskaffningsvärde eller omvärderat belopp, minskat med det 
beräknade restvärdet, över tillgångens beräknade nyttjandepe-
riod.

Avskrivningsprinciper och nyttjandeperioder
Avskrivningar görs linjärt för att fördela anskaffningsvärde eller 
omvärderat belopp, minskat med det beräknade restvärdet, över 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Varje del av en materiell 
anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydan-
de i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde 
skrivs av separat. De bedömda nyttjandeperioderna är:

- Fiberkabel och fibernät   30 år
- Inventarier, verktyg och installationer    5 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperio-
der omprövas vid varje årsslut.

Leasingavtal
Vid ingåendet av ett avtal fastställer koncernen om avtalet är, 
eller innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett 
leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period 
bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte 
mot ersättning.

Koncernen som leasetagare
Nyttjanderättstillgångar
Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar i rapporten över 
finansiell ställning på inledningsdatumet för leasingavtalet (d.v.s. 
det datum då den underliggande tillgången blir tillgänglig för 
användande). Nyttjanderättstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar, samt justerat för omvärderingar av 
leasingskulden undantaget valutaomräkning. Anskaffningsvärdet 
för nyttjanderättstillgångar inkluderar det initiala värdet som 
redovisas för den hänförliga leasingskulden, initiala direkta utgif-
ter, samt eventuella förskottsbetalningar som görs på eller innan 
inledningsdatumet för leasingavtalet efter avdrag av eventuella 
erhållna incitament. Förutsatt att koncernen inte är rimligt säkra 
på att äganderätten till den underliggande tillgången kommer att 
övertas vid utgången av leasingavtalet skrivs nyttjanderättstill-
gången av linjärt under leasingperioden.

Leasingskulder
På inledningsdatumet för ett leasingavtal redovisar koncernen 
en leasingskuld motsvarande nuvärdet av de leasingbetalning-
ar som ska erläggas under leasingperioden. Leasingperioden 
bestäms som den icke uppsägningsbara perioden tillsammans 
med perioder att förlänga eller säga upp avtalet om koncernen 
är rimligt säkra på att nyttja de optionerna. Leasingbetalningarna 
inkluderar fasta betalningar (efter avdrag för eventuella förmåner 
i samband med tecknandet av leasingavtalet som ska erhållas), 
variabla leasingavgifter som baseras på ett index eller ett pris 
(t ex en referensränta) och belopp som förväntas betalas enligt 
restvärdesgarantier. Leasingbetalningarna inkluderar dessutom 
lösenpriset för en option att köpa den underliggande tillgång-
en eller straffavgifter som utgår vid uppsägning i enlighet med 
en uppsägningsoption, om sådana optioner är rimligt säkra att 
utnyttjas av koncernen. Variabla leasingavgifter som inte baseras 
på ett index eller ett pris redovisas som en kostnad i den period 

som de är hänförliga till.

För beräkning av nuvärdet av leasingbetalningarna använder 
koncernen den implicita räntan i avtalet om den enkelt kan fast-
ställas och i övriga fall används koncernens marginella upplå-
ningsränta per inledningsdatumet för leasingavtalet. Efter inled-
ningsdatumet av ett leasingavtalet ökar leasingskulden för att 
återspegla räntan på leasingskulden och minskar med utbetalda 
leasingavgifter. Dessutom omvärderas värdet på leasingskulden 
till följd av modifieringar, förändringar av leasingperioden, för-
ändringar i leasingbetalningar eller förändringar i en bedömning 
att köpa den underliggande tillgången.

Tillämpning av praktiska undantag
Koncernen tillämpar de praktiska undantagen avseende korttids-
leasingavtal och leasingavtal där den underliggande tillgången 
är av lågt värde. Korttidsleasingavtal definieras som leasingav-
tal med en initial leasingperiod om maximalt 12 månader efter 
beaktande av eventuella optioner att förlänga leasingavtalet. 
Leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde 
utgörs i koncernen t ex av kontorsinventarier. Leasingbetalningar 
för korttidsleasingavtal och leasingavtal där den underliggande 
tillgången är av lågt värde kostnadsförs linjärt över leasingperi-
oden.

Koncernen som leasegivare
De avtal där koncernen är leasegivare redovisas som antingen 
finansiella eller operationella. De framtida intäkterna från finan-
siella leasingavtal redovisas som en nettoinvestering medan 
intäkter från operationella leasingavtal redovisas linjärt över 
avtalsperioden. Koncernen har för tillfället endast leasingavtal 
som klassas som operationella eftersom risker och fördelar för-
knippade med ägarskap inte övergår till motparterna.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Koncernen genomför ett nedskrivningstest i det fall det förelig-
ger indikationer på att en värdenedgång har skett i de materiella 
eller immateriella tillgångarna, det vill säga närhelst händelser 
eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade 
värdet inte är återvinningsbart. Vidare prövas tillgångar med en 
obestämbar nyttjandeperiod, det vill säga koncernens goodwill, 
årligen för nedskrivningsbehov genom att tillgångens återvin-
ningsvärde beräknas, oavsett om det föreligger indikationer på 
en värdenedgång eller ej.

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redo-
visade värde överstiger dess återvinningsvärde. Ett återvinnings-
värde utgörs av det högsta av ett nettoförsäljningsvärde och ett 
nyttjandevärde som utgör ett internt genererat värde baserat 
på framtida kassaflöden. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separa-
ta identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). Då 
nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenererande enhet 
(grupp av enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand 
till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av 
övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter). Vid 
beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden 
med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk 
som är förknippad med den specifika tillgången. En nedskrivning 
belastar resultatet.

Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet 
bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker dock inte med 
ett belopp som är större än att det redovisade värdet uppgår 
till vad det hade varit om nedskrivning inte hade redovisats i 
tidigare perioder. En eventuell återföring redovisas i resultatet. 
Nedskrivning av goodwill återförs inte.

Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till 

Förvaltningsberättelse, forts



Årsredovisning 2020 
Open Infra Group AB  556821-6401 

38

Förvaltningsberättelse, forts

en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett 
eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella instrument 
som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan; 
kundfordringar, andra långfristiga fordringar, övriga fordringar 
samt likvida medel. Bland skulderna ingår; skulder till kreditinsti-
tut, leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Redovis-
ningen beror på hur de finansiella instrumenten har klassificerats.

Redovisning och borttagande
Finansiella tillgångar och skulder redovisas när koncernen blir 
en part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Transaktioner 
med finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som är den 
dag då koncernen förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgång-
arna. Kundfordringar tar upp i balansräkningen när faktura har 
skickats och koncernens rätt till ersättning är ovillkorlig. Skulder 
redovisas när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet 
föreligger att betala, även om faktura ännu inte har mottagits. 
Leverantörsskulder tas upp när faktura har mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen (helt eller del-
vis) när rättigheterna i avtalet har realiserats eller förfallit, eller 
när koncernen inte längre har kontroll över dem. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen (helt eller delvis) när förplik-
telsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell 
tillgång och en finansiell skuld nettoredovisas i balansräkningen 
när det föreligger en legal rätt att kvitta de redovisade belop-
pen och avsikten är att antingen reglera nettot eller att realisera 
tillgången samtidigt som skulden regleras. Vinster och förluster 
från borttagande från balansräkning samt modifiering redovisas i 
resultatet. Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget behov av 
nedskrivning avseende förväntade kreditförlusterna för en finan-
siell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar, samt eventuell 
övrig förekommande kreditexponering.

Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar

Skuldinstrument: klassificeringen av finansiella tillgångar som 
är skuldinstrument baseras på koncernens affärsmodell för för-
valtning av tillgången och karaktären på tillgångens avtalsenliga 
kassaflöden. Instrumenten klassificeras till:

- Upplupet anskaffningsvärde,
- Verkligt värde via övrigt totalresultat, eller
- Verkligt värde via resultatet.

Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvär-
de innehas enligt affärsmodellen att inkassera avtalsenliga kas-
saflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta 
på det utestående kapitalbeloppet. Finansiella tillgångar som är 
klassificerade till upplupet anskaffningsvärde värderas initialt till 
verkligt värde med tillägg av transaktionskostnader. Efter första 
redovisningstillfället värderas tillgångarna enligt effektivränteme-
toden. Tillgångarna omfattas av en förlustreservering för förvän-
tade kreditförluster. Koncernens skuldinstrument klassificeras till 
upplupet anskaffningsvärde.

Egetkapitalinstrument klassificeras till verkligt värde via resultatet 
med undantaget om de inte hålls för handel, då ett oåterkalle-
ligt val kan göras att klassificera dem till verkligt värde via övrigt 
totalresultat utan efterföljande omklassificering till resultatet. 
Koncernen innehar i dagsläget inga sådana egetkapitalinstru-
ment.

Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras till upplupet anskaffningsvärde. 
Finansiella skulder redovisade till upplupet anskaffningsvärde 
värderas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. 
Efter det första redovisningstillfället värderas de till upplupet 
anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncer-
nen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i 
åtminstone 12 månader efter balansdagen. Lånekostnader redo-
visas i resultatet i den period till vilken de hänför sig. Upplupen 
ränta redovisas som en del av kortfristig upplåning från kredit-
institut, i det fall räntan förväntas regleras inom 12 månader från 
balansdagen.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar, förutom de som klassificeras till verkligt 
värde via resultatet och egetkapitalinstrument som värderas till 
verkligt värde via övrigt totalresultat, omfattas av nedskrivning 
för förväntade kreditförluster. Härutöver omfattar nedskrivning-
en även avtalstillgångar som inte värderas till verkligt värde 
via resultatet. Nedskrivning för kreditförluster enligt IFRS 9 är 
framåtblickande och en förlustreservering görs när det finns 
en exponering för kreditrisk, vanligtvis vid första redovisnings-
tillfället för en tillgång eller fordran. Förväntade kreditförluster 
återspeglar nuvärdet av alla underskott i kassaflöden hänförliga 
till fallissemang antingen för de nästkommande 12 månaderna 
eller för den förväntade återstående löptiden för det finansiella 
instrumentet, beroende på tillgångsslag och på kreditförsämring 
sedan första redovisningstillfället.

Den förenklade modellen tillämpas för kundfordringar samt avtal-
stillgångar. En förlustreserv redovisas, i den förenklade modellen, 
för fordrans eller tillgångens förväntade återstående löptid.

För övriga poster som omfattas av förväntade kreditförluster till-
lämpas en nedskrivningsmodell med tre stadier. Initialt, samt per 
varje balansdag, redovisas en förlustreserv för de nästkomman-
de 12 månaderna, alternativt för en kortare tidsperiod beroende 
på återstående löptid (stadie 1). Om det har skett en väsentlig 
ökning av kreditrisk sedan första redovisningstillfället, medfö-
rande en rating understigande investment grade, redovisas en 
förlustreserv för tillgångens återstående löptid (stadie 2). För 
tillgångar som bedöms vara kreditförsämrade reserveras fort-
satt för förväntade kreditförluster för den återstående löptiden 
(stadie 3). För kreditförsämrade tillgångar och fordringar baseras 
beräkningen av ränteintäkterna på tillgångens redovisade värde, 
netto av förlustreservering, till skillnad mot på bruttobeloppet 
som i föregående stadier. Koncernens tillgångar har bedömts 
vara i stadie 1, det vill säga, det har inte skett någon väsentlig 
ökning av kreditrisk.

Värderingen av förväntade kreditförluster baseras på olika meto-
der, se koncernens not 17 Finansiella risker. För kreditförsämra-
de tillgångar och fordringar görs en individuell bedömning där 
hänsyn tas till historisk, aktuell och framåtblickande information. 
Värderingen av förväntade kreditförluster beaktar eventuella 
säkerheter och andra kreditförstärkningar i form av garantier.

De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen till upplu-
pet anskaffningsvärde, det vill säga, netto av bruttovärde och 
förlustreserv. Förändringar av förlustreserven redovisas i resul-
tatet.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga 
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. Likvida 
medel omfattas av kraven på förlustreservering för förväntade 
kreditförluster.

Eget kapital
Företagets aktier redovisas som aktiekapital. Aktiekapitalet redo-
visas till dess kvotvärde och överskjutande del redovisas som 
övrigt tillskjutet kapital. Transaktionskostnader som direkt kan 
hänföras till emission av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i 
eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
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Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har 
en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en 
inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomis-
ka resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten 
av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar 
genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till 
en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbe-
dömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de 
risker som är förknippade med skulden. Avsättningar omprövas 
vid varje bokslutstillfälle.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtag-
ande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst 
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller 
när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller 
avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resur-
ser kommer att krävas.

Kassaflöde
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. 
Detta innebär att resultatet justeras med transaktioner som inte 
medfört in- eller utbetalningar samt för intäkter och kostnader 
som hänförs till investerings- och/eller finansieringsverksam-
heten.

Not 2 
Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna måste företags-
ledningen och styrelsen göra vissa bedömningar och anta-
ganden som påverkar det redovisade värdet av tillgångs- och 
skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad 
information i övrigt. Bedömningarna baseras på erfarenheter och 
antaganden som ledningen och styrelsen bedömer vara rimliga 
under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan sedan skilja 
sig från dessa bedömningar om andra förutsättningar uppkom-
mer. Uppskattningarna och antagandena utvärderas löpande 
och bedöms inte innebära någon betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår. Ändringar av uppskattningar redo-
visas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 

denna period, eller i den period ändringen görs och framtida 
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och fram-
tida perioder. Nedan beskrivs de bedömningar som är mest 
väsentliga vid upprättandet av företagets finansiella rapporter. 

Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar med obestäm-
bar nyttjandeperiod 
För att bestämma om värdet på goodwill minskat, värderas de 
kassagenererande enheterna till vilken goodwill hänförts, det vill 
säga respektive segment, vilket sker genom en diskontering av 
enhetens kassaflöden. Vid tillämpningen av denna metod förlitar 
sig företaget på ett antal faktorer, inklusive uppnådda resultat, 
affärsplaner, ekonomiska prognoser och marknadsdata. Föränd-
ringar av förutsättningarna för dessa antaganden och uppskatt-
ningar skulle kunna ha en väsentlig effekt på värdet på goodwill. 

Förvärvsanalyser
Vid förvärv av dotterföretag sker en förvärvsanalys varvid det 
verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser redo-
visas. Förvärvsanalyser grundas på väsentliga uppskattningar 
och bedömningar på framtida händelser. Faktiska värden i den 
slutgiltiga förvärvsanalysen kan följaktligen komma att skilja sig 
från de som åsatts i den preliminära förvärvsanalysen.

Förvaltningsberättelse, forts



Årsredovisning 2020 
Open Infra Group AB  556821-6401 

40

Not 3 Rörelsesegment

Förvaltningsberättelse, forts

Koncernen har, för redovisning och uppföljning, delat upp sin verksamhet i två segment, Installation och Nät. Indelningen baseras 
på koncernens affärsområden. Verksamhetsområdet Installation avser all utbyggnad av fibernät med Nät avser det förlagda nätet.

2020-01-01 - 2020-12-31 Installation Nät Koncerngemen-
samma poster 

och elimine-
ringar

Koncernen totalt

Intäkter från externa kunder  224 982     115 399    -10 556     329 825    

Summa intäkter  224 982     115 399    -10 556     329 825    

Råvaror och förnödenheter -37 416    -31 004     7 700    -60 720    

Underentreprenader -271 077     -       271 077     -      

Övriga externa kostnader -18 398     -       246    -18 152    

Personalkostnader -38 575     -      -2 870    -41 445    

EBITDA -140 484     84 395     265 597     209 508    

Uppgifter per land där koncernen har verksamhet Nettoomsättning 
externt

Anläggningstill-
gångar

Sverige  329 129     3 207 120    

Tyskland  696     10 012    

Totalt  329 825     3 217 132    

De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på anläggningstillgångarna är base-
rade på var tillgångarna är lokaliserade.

2019-01-01 - 2019-12-31 Installation Nät Koncerngemen-
samma poster 

och elimine-
ringar

Koncernen totalt

Intäkter från externa kunder  149 001     85 466    -28 785     205 683    

Summa intäkter  149 001     85 466    -7 719     226 749    

Råvaror och förnödenheter -37 391    -17 839     32 257    -22 973    

Underentreprenader -160 246     -       160 246    -0    

Övriga externa kostnader -17 054     -      -4 652    -21 706    

Personalkostnader -28 711     -      -2 615    -31 326    

Övriga rörelsekostnader  -       -      -2    -2    

EBIDTA -94 401     67 627     177 515     150 742    

Uppgifter per land där koncernen har verksamhet Nettoomsättning 
externt

Anläggningstill-
gångar

Sverige  205 683     2 214 819    

Tyskland  -       2    

Totalt  205 683     2 214 819    

De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på anläggningstillgångarna är base-
rade på var tillgångarna är lokaliserade.

Inget segment har en enskild kund som står för 10% eller mer av omsättningen.
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Förvaltningsberättelse, forts

Not 4 Intäkter från avtal med kunder

2020-01-01 - 2020-12-31 Installation Nät Koncernelimine-
ringar

Koncernen totalt

Intäkter från avtal med kunder 206 465 123 360 329 825

Koncerninterna intäkter 377 741 76 848 -454 589 0

Summa intäkter 584 206 200 208 -454 589 329 825

Typ av kund

Företag 0 123 360 0 123 360

Privata kunder 206 465 0 0 206 465

Intäkter från avtal med kunder 206 465 123 360 0 329 825

2019-01-01 - 2019-12-31

Intäkter från avtal med kunder 121 004 84 679 0 205 683

Koncerninterna intäkter 239 816 56 980 -296 796 205 683

Summa intäkter 360 820 141 659 -296 796 411 366

Typ av kund

Företag 0 84 679 0 84 679

Privata kunder 121 004 0 0 121 004

Intäkter från avtal med kunder 121 004 84 679 0 205 683

Avtalssaldon 2020-12-31 2019-12-31

Avtalstillgångar 23 876 26 800

Avtalsskulder 30 666 25 741

Redovisade intäkter under året 2020-01-01 
-2020-01-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Som återfanns i avtalsskulden per 1 januari 15 588 6 015

Intäkter allokerade till ej uppfyllda, eller delvis uppfyllda prestationsåtaganden förvän-
tas redovisas som intäkt

2020-01-01 
-2020-01-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Efter ett år - -

Avtalstillgångar utgörs av upplupna intäkter, till vilka företagets rätt villkoras av fortsatt prestation i enlighet med avtalet. När före-
tagets rätt till ersättning blir ovillkorlig redovisas tillgången som en kundfordring. Avtalsskuld avser förskottsbetalningar från kunder, 
för vilka prestationsåtaganden ej uppfyllts. Avtalsskulder redovisas som intäkt när prestationsåtaganden i avtalet uppfylls (eller har 
uppfyllts). Intäkter som är allokerade till avtal som väntas slutföras inom ett år upplyses ej om.



Årsredovisning 2020 
Open Infra Group AB  556821-6401 

42

Förvaltningsberättelse, forts

Not 5 Arvode till revisor

Not 6 Anställda och personalkostnader

Ernst & Young AB 2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Revisionsuppdraget 785 288

Skatterådgivning 122 719

Summa 907 1 439

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdraget 0 25

Summa 0 25

Med revisionsuppdrag avses revisorns arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitets-
säkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag eller skatterådgivning.

2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

Medelantalet anställda Medelantal 
anställda

Varav kvinnor,  
procent %

"Varav män,  
procent %"

Medelantal 
anställda

Varav kvinnor,  
procent %

Varav män, 
procent %

Moderföretaget 0 0% 0% 0 0% 0%

Dotterföretagen 50 18,8% 81,2% 43 9,3% 90,7%

Totalt i koncernen 50 18,8% 81,2% 43 9,3% 90,7%

2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

Könsfördelning, styrelse och ledande 
befattningshavare

Varav kvinnor,  
procent %

"Varav män,  
procent %"

Varav kvinnor,  
procent %

Varav män, 
procent %

Styrelseledamöter 0% 100% 0% 100%

Verkställande direktör 
och övriga ledande 
befattningshavare

0% 100% 0% 100%

Totalt i koncernen 0% 100% 0% 100%
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Personalkostnader 2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Dotterföretag

Styrelse och övriga ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar 3 038 3 003

Sociala avgifter 955 943

Pensionskostnader 673 673

Summa 4 666 4 619

Övriga anställda

Löner och andra ersättningar 20 906 15 322

Sociala avgifter 5 790 4 926

Pensionskostnader 1 709 874

Övriga personalkostnader 8 374 5 584

Summa 36 779 26 707

Totalt i koncernen 41 445 31 326

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, pensionsförmåner samt övriga 
förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncern-
ledningen.
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Förvaltningsberättelse, forts

Not 7 Finansiella intäkter

2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde:

Räntekostnader skulder till kreditinstitut 13 207 9 216

Räntekostnader övriga finansiella skulder 9 027 8 071

Summa räntekostnader enligt effektivräntemetod 22 234 17 287

Summa finansiella kostnader 22 234 17 287

Not 9 Skatt

Aktuell skatt 2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Aktuell skatt på årets resultat 2 710 1 747

Justeringar avseende tidigare år 1 536 -56

Summa aktuell skatt 4 246 1 691

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 37 904 19 954

Summa uppskjuten skatt 37 904 19 954

Redovisad skatt i resultaträkningen 42 150 21 645

2020-01-01 2019-01-01

Avstämning av effektiv skattesats - 2020-12-31 - 2019-12-31

Resultat före skatt 172 316 99 162

Skatt enligt gällande skattesats för koncernföretaget 21,4% -21 301 -2 000

Skatteeffekt av:

   Ej skattepliktiga intäkter 19 517 3

   Ej avdragsgilla kostnader -1 161 -225

   Övriga avdragsgilla kostnader 0 0

   Utnyttjande av underskott 235 475

   Temporära skillnader enligt kundavtal och leasing -37 904 -19 954

   Justeringar avseende tidigare år -1 536 56

Redovisad skatt -42 150 -21 645

Effektiv skattesats -24,5% -21,8%
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Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld

I nedanstående tabeller specificeras skatteeffekten av de temporära skillnaderna:

Uppskjuten skattefordran Finansiella anläggningstillgångar Summa

Ingående redovisat värde 2020-01-01 57 051 59 196

Redovisat:

I resultatet 0 1 868

Utgående redovisat värde 2020-12-31 57 051 61 064

Uppskjuten skattefordran Finansiella anläggningstillgångar Summa

Ingående redovisat värde 2019-01-01 36 088 36 890

Redovisat:

I resultatet 20 963 22 306

Utgående redovisat värde 2019-12-31 57 051 59 196

Uppskjuten skatteskuld Finansiella anläggningstillgångar Summa

Ingående redovisat värde 2020-01-01 -48 293 -84 431

Redovisat:

I resultatet -17 944 -39 773

Utgående redovisat värde 2020-12-31 -66 237 -124 204

Uppskjuten skatteskuld Finansiella anläggningstillgångar Summa

Ingående redovisat värde 2019-01-01 -14 850 -42 171

Redovisat:

I resultatet -33 443 -42 260

Utgående redovisat värde 2019-12-31 -48 293 -84 431
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Förvaltningsberättelse, forts

Not 10 Immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde Goodwill Övriga immateriella 
tillgångar

Per 1 januari 2019 24 997 0

Separat förvärv 24 951 4 639

Rörelseförvärv 222 2 750

Per 31 december 2019 50 170 7 389

Separat förvärv 72 495 6 626

Per 31 december 2020 122 665 14 015

Avskrivningar

Per 1 januari 2019 0 0

Årets avskrivningar 0 -1 109

Per 31 december 2019 0 -1 109

Årets avskrivningar 0 -2 601

Per 31 december 2020 0 -3 710

Utgående redovisat värde per 31 december 2019 50 170 6 280

Utgående redovisat värde per 31 december 2020 122 665 10 305

Nedskrivningsprövning

Koncernens goodwill på 122 665 tkr (50 170) har ökat i samband med återköp av aktier i Open Infra Core AB. Goodwill nedskrivnings-
prövas på de lägsta nivåerna där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter), vilket för koncernen inte 
medför något nedskrivningsbehov under 2020.

Koncernen nedskrivningsprövar immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod vilket utgörs av goodwill.
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer Fiberkabel och fibernät

Per 1 januari 2020

Anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 3 161 2 078 399

Årets anskaffningar 42 354 915

Försäljningar och utrangeringar -21 0

Omvärderingar 0 477 758

Utgående anskaffningsvärde 3 182 2 911 072

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 715 -50 500

Årets avskrivningar -558 -29 976

Försäljningar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 273 -80 476

Utgående redovisat värde per 31 december 2020 909 2 830 596

Inventarier, verktyg och installationer Fiberkabel och fibernät

Per 1 januari 2019

Ingående anskaffningsvärde eller omvärderat belopp 2 413 1 711 665

Årets anskaffningar 767 218 287

Försäljningar och utrangeringar -19 0

Omvärderingar 0 148 447

Utgående anskaffningsvärde 3 161 2 078 399

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 231 -31 568

Årets avskrivningar -497 -18 932

Försäljningar och utrangeringar 13 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 715 -50 500

Utgående redovisat värde 31 december 2019 1 446 2 027 899
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Förvaltningsberättelse, forts

Not 12 Leasingavtal

                                                Nyttjanderättstillgångar

Mark Övrigt Totalt

Ingående balans 1 januari 2019 83 302 4 407 87 709

Tillkommande avtal 53 163 4 365 57 528

Avskrivningar -12 096 -2 586 -14 682

Utgående balans 31 december 2019 124 369 6 186 130 555

Tillkommande avtal 131 737 2 806 134 543

Avskrivningar -18 317 -2 913 -21 230

Ändringar i avtal 0 0

Utgående balans 31 december 2020 237 789 6 079 243 868

Nedan presenteras de belopp som redovisats i koncernens rapport över resultat under året hänförligt till leasingverksamheter:

2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar -20 600 -13 016

Räntekostnader på leasingskulder -7 830 -3 308

Summa -28 430 -16 324

För information om leasingskuld, se not 20.

Not 13 Finansiella instrument

Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 2020-12-31

Finansiella tillgångar Finansiella 
tillgångar/skul-
der värderade 

till upplupet 
anskaffnings-

värde

Summa  
redovisat  

värde

Andra långfristiga fordringar 414 414

Kundfordringar 44 976 44 976

Övriga fordringar 16 931 16 931

Likvida medel 20 845 20 845

Summa 83 166 83 166

Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut 505 304 505 304

Leverantörsskulder 43 949 43 949

Övriga skulder 70 474 70 474

Summa 619 727 619 727

Koncernens väsentliga leasingavtal utgörs i huvudsak av avtal avseende lokaler och fordon. Koncernen klassificerar sina leasingavtal 
i tillgångsklasserna mark och övrigt. Klassen övrigt avser fordon och en hyreslokal. I nedan tabell presenteras koncernens utgående 
balanser avseende nyttjanderättstillgångar och leasingskulder samt rörelserna under året:
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Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 2019-12-31

Finansiella tillgångar Finansiella 
tillgångar/skul-
der värderade 

till upplupet 
anskaffnings-

värde

Summa  
redovisat  

värde

Andra långfristiga fordringar 119 119

Kundfordringar 17 495 17 495

Övriga fordringar 11 618 11 618

Likvida medel 9 033 9 033

Summa 38 265 38 265

Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut 281 107 281 107

Leverantörsskulder 43 873 43 873

Övriga skulder 15 749 15 749

Summa 340 729 340 729

Koncernen bedömer att redovisade värden är en god approximation av verkligt värde. 

Koncernen har inga finansiella tillgångar eller skulder som har kvittats i redovisningen eller som omfattas av ett rättsligt bindande 
avtal om nettning. Tillgångarnas maximala kreditrisk utgörs av nettobeloppen av de redovisade värdena i tabellerna ovan. Koncernen 
har inte erhållit några ställda säkerheter för de finansiella nettotillgångarna 

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 eller skulder

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

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

Räntebärande fordringar och skulder

I upplysningssyfte beräknas ett verkligt värde för räntebärande fordringar och skulder genom en diskontering av framtida kassaflö-
den av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta. 

Kortfristiga fordringar och skulder

För kortfristiga fordringar och skulder, som till exempel kundfordringar och leverantörsskulder, anses det redovisade värdet vara en 
god approximation av det verkliga värdet.

Förvaltningsberättelse, forts
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Förvaltningsberättelse, forts

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 0 0

Upplupna intäkter 11 006 7 034

Förtubetalda kostnader 19 099 3 905

Övriga poster 0 0

Redovisat värde 30 105 10 939

Not 15 Likvida medel
2020-12-31 2019-12-31

Likvida medel 20 845 9 033

Redovisat värde 20 845 9 033

Not 16 Eget kapital

Aktiekapital

Per den 31 december 2020 omfattar det 
registrerade aktiekapitalet ett aktieslag:

A-aktie

Kvotvärde 1 januari 2019 105,26 

Kvotvärde 31 december 2019 108,93 

Kvotvärde 31 december 2020 121,36 

Ingående antal aktier 1 januari 2019 950 

Indragning av aktier -32 

Utgående antal aktier 31 december 2019 918 

Indragning av aktier -94 

Utgående antal aktier 31 december 2020 824 

Reserver

Koncernens reserv avser omräkningsreserv och omvärderingsreserv. Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan 
funktionell valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Koncernen presenterar sina finansiella rapporter 
i svenska kronor. Ackumulerad omräkningsdifferens redovisas i resultatet vid avyttring av utländska verksamheten. Omvärderingsre-
serven avser omvärdering av fibernät och fiberkablar som värderas med omvärderingsmetoden.

Omvärderingsreserv

Ingående balans 1 januari 2019 1 352 755

Periodens förändring 148 447

Utgående balans 31 december 2019 1 501 202

Periodens förändring 477 758

Utgående balans 31 december 2020 1 978 960
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Not 17 Finansiella risker
Koncernen har övergripande en lågriskprofil. Företagets resultat och kassaflöde påverkas dock både av förändringar i omvärlden 
och av koncernens eget agerande. Riskhanteringsarbetet syftar till att tydliggöra och analysera de risker som koncernen möter 
samt, att så långt det är möjligt, förebygga och begränsa eventuella negativa effekter.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika typer av finansiella risker; kreditrisk, marknadsrisker (ränterisk, och annan prisrisk) 
samt likviditetsrisk och refinansieringsrisk. Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för koncernens riskarbete vilket inklu-
derar finansiella risker. Riskarbetet omfattar att identifiera, bedöma och värdera de risker som koncernen ställs inför. Prioritet ges de 
risker som vid en samlad bedömning avseende möjlig påverkan, sannolikhet och konsekvens, bedöms kunna ge mest negativ effekt 
för koncernen. Koncernens övergripande målsättning för finansiella risker är att säkerställa kort- och långsiktig kapitalförsörjning, 
uppnå en långsiktig och stabil kapitalstruktur med granulerad förfallostruktur samt uppnå låg riskexponering.

Kreditrisk

Kreditrisk är risken att koncernens motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sin skyldighet och därigenom förorsaka 
koncernen en finansiell förlust. Koncernens kreditrisk uppstår i första hand genom fordringar på kunder samt vid placering av likvida 
medel. Koncernen utvärderar vid varje rapporteringstillfälle  befintliga exponeringars kreditrisk med beaktande av framåtblickande 
faktorer. En bedömning utförs när koncernen blir exponerad mot kreditrisk. 

Koncernen har reserverat förväntade kreditförluster för kundfordringar. Utöver kundfordringar bevakar koncernen reserveringsbehov 
även för andra finansiella instrument såsom likvida medel och spärrade bankmedel. I de fall beloppen bedöms vara väsentliga sker 
en reservering för förväntade kreditförluster även för dessa finansiella instrument.

Kreditrisk i kundfordringar och avtalstillgångar (förenklad metod för kreditriskreserv)

För koncernen förekommer kreditrisk främst i kundfordringar. Koncernens målsättning är att ha en kontinuerlig uppföljning av denna 
kreditrisk. Koncernens kunder utgörs till övervägande privatkunder. Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av 
produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund och att kreditrisken vid behov och om möjligt minskas genom 
exempelvis förskottsbetalning, garantier eller annan kreditförstärkning. Betalningsvillkoren uppgår normalt till mellan 20-30 dagar 
beroende på motpart. De historiska befarade kreditförlusterna uppgår till ett ringa belopp i förhållande till koncernens omsättning: 
1,48% (2019: 1,02%).

Koncernens tillämpar den förenklade metoden för redovisning av förväntade kreditförluster för kundfordringar. Detta innebär att 
förväntade kreditförluster reserveras för återstående löptid, vilken förväntas understiga ett år för samtliga fordringar. Koncernen 
tillämpar "historisk förlustandel" för samtliga kundfordringar. Metoden tillämpas i kombination med annan känd information och fram-
åtblickande faktorer inklusive information om enskilda kunder och ledningens bedömning av påverkan från branschens konjunktur. 
Koncernen har, på grund av historiskt få kreditförluster, valt att värdera förväntade kreditförluster för kundfordringar kollektivt.

Koncernen har definierat fallissemang som då betalning av fordran är 120 dagar försenad, eller om andra faktorer indikerar att 
betalningsinställelse föreligger. I de fall sker en individuell bedömning för att uppskatta den förväntade kreditförlusten utöver 
förlustandelen. Koncernen skriver bort en fordran när det inte längre finns någon förväntan på att erhålla betalning och då aktiva 
åtgärder för att erhålla betalning har avslutats.

Åldersanalys kundfordringar 2020-12-31 2019-12-31

Brutto Brutto

Ej förfallna kundfordringar 27 028 12 706

Förfallna kundfordringar:

   1-30 dagar 10 614 1 773

   31-60 dagar 2 248 1 020

   61-90 dagar 1 210 581

   91-120 dagar 1 962 2 044

    >120 dagar 11 241 3 815

Summa 54 303 21 939

Kreditkvaliteten på fordringar som är förfallna mindre än 120 dagar bedöms vara god, baserat på historiskt låga kundförluster och 
beaktande av framåtriktade faktorer. Värdet på bortskrivna fordringar som fortfarande är under åtgärder för återvinning uppgår till               
9 327 tkr (4 445 tkr). 
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Förvaltningsberättelse, forts

Förväntade kundförluster för kundfordringar (enligt förenklad metod) 2020 2019

Ingående redovisat värde  4 445     2 343    

Återföring av tidigare reserveringar -27     -      

Nedskrivningar  4 909     2 102    

Utgående redovisat värde  9 327     4 445    

Likvida medel

Koncernens kreditrisk uppstår även från placering av likvida medel. Koncernens målsättning är att ha en kontinuerlig uppföljning 
av kreditrisk hänförligt till placeringar. För placeringar på bankkonton är målsättningen att motparten ska ha en kreditvärdighet om 
minst A (S&P).

Reservering för förväntade kreditförluster (generell metod) 

De finansiella tillgångar som omfattas av reservering för förväntade kreditförluster enligt den generella metoden utgörs av andra 
långfristiga fordringar och likvida medel. Enligt den generella metoden mäts kreditrisken för de nästkommande 12 månaderna. 
Koncernen tillämpar en ratingbaserad metod där förväntade kreditförluster värderas till produkten av sannolikhet för fallissemang, 
förlust givet fallissemang samt exponering vid fallissemang. Hänsyn delges även annan känd information och framåtblickande 
faktorer för bedömning av förväntade kreditförluster. Väsentlig ökning av kreditrisk har per balansdagen inte bedömts föreligga för 
någon fordran eller tillgång. Sådan bedömning baseras på om betalning är 30 dagar försenad eller mer, eller om väsentlig försäm-
ring av kreditvärdighet sker, medförande en kreditvärdighet understigande investment grade. Vid väsentlig ökning av kreditrisk mäts 
kreditrisken för exponeringens återstående löptid. Koncernen har definierat fallissemang som då betalning av fordran är 90 dagar 
försenad eller mer, eller om andra faktorer indikerar att betalningsinställelse föreligger.

Kreditriskexponering

Koncernens kundfordringar är spridda på flertalet olika kunder, och det föreligger inte någon betydande kreditriskkoncentration till 
enstaka motparter. Nedan anges företagets betydande kreditriskkoncentrationer avseende tillgångar som omfattas av reservering 
för förväntade kreditförluster.

Kreditriskexponering (brutto) per 31 december 2020

Koncernens kreditriskexponering utgörs av kundfordringar, likvida medel och spärrade bankmedel. Kundfordringar med bruttovärde                
24 787 tkr utgörs av fordringar till privata och offentliga bolag utan officiell kreditvärdighet. Likvida medel 20 446 tkr och spärrade 
bankmedel 399 tkr är placerade hos finansiella institut med hög kreditvärdighet.

Likviditetsrisk

"Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder som 
regleras med kontanter eller annan finansiell tillgång. Företaget hanterar likviditetsrisken genom kontinuerlig uppföljning av verk-
samheten samt genom att upprätthålla en koncernkontostruktur som säkerställer bolagens kreditbehov. Koncernen prognostiserar 
löpande framtida kassaflöden utifrån olika scenarion för att säkerställa att finansiering sker i tid.  
 
Risken mildras av koncernens goda likviditetsreserver vilka är omedelbart tillgängliga. Koncernens verksamhet är i allt väsentligt 
finansierad via [XXXX]. Koncernens har [inga] åtaganden gentemot kreditgivaren [Alternativt: ange vilka åtaganden som finns, ex. 
skuldsättning i förhållande till EBITDA]. Koncernen har ett beviljat kreditbelopp för sin checkräkningskredit uppgående till XX tkr (XX 
tkr). Den totala likviditetsreserven består av likvida medel och [onyttjade checkräkningskrediter]. Per balansdagen var checkkrediten 
ej utnyttjad [justera om den var nyttjad]. [Beskriv även riskerna kopplat till lånen dvs lånevillkoren]"

Koncernens kontraktsenliga och odiskonterade räntebetalningar och återbetalningar av finansiella skulder framgår av tabellen 
nedan. Finansiella instrument med rörlig ränta har beräknats med den ränta som förelåg på balansdagen. Skulder har inkluderats i 
den period när återbetalning tidigast kan krävas.
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Förväntade kundförluster för kundfordringar (enligt förenklad metod) 2020 2019

Ingående redovisat värde  4 445     2 343    

Återföring av tidigare reserveringar -27     -      

Nedskrivningar  4 909     2 102    

Utgående redovisat värde  9 327     4 445    

Likvida medel

Koncernens kreditrisk uppstår även från placering av likvida medel. Koncernens målsättning är att ha en kontinuerlig uppföljning 
av kreditrisk hänförligt till placeringar. För placeringar på bankkonton är målsättningen att motparten ska ha en kreditvärdighet om 
minst A (S&P).

Reservering för förväntade kreditförluster (generell metod) 

De finansiella tillgångar som omfattas av reservering för förväntade kreditförluster enligt den generella metoden utgörs av andra 
långfristiga fordringar och likvida medel. Enligt den generella metoden mäts kreditrisken för de nästkommande 12 månaderna. 
Koncernen tillämpar en ratingbaserad metod där förväntade kreditförluster värderas till produkten av sannolikhet för fallissemang, 
förlust givet fallissemang samt exponering vid fallissemang. Hänsyn delges även annan känd information och framåtblickande 
faktorer för bedömning av förväntade kreditförluster. Väsentlig ökning av kreditrisk har per balansdagen inte bedömts föreligga för 
någon fordran eller tillgång. Sådan bedömning baseras på om betalning är 30 dagar försenad eller mer, eller om väsentlig försäm-
ring av kreditvärdighet sker, medförande en kreditvärdighet understigande investment grade. Vid väsentlig ökning av kreditrisk mäts 
kreditrisken för exponeringens återstående löptid. Koncernen har definierat fallissemang som då betalning av fordran är 90 dagar 
försenad eller mer, eller om andra faktorer indikerar att betalningsinställelse föreligger.

Kreditriskexponering

Koncernens kundfordringar är spridda på flertalet olika kunder, och det föreligger inte någon betydande kreditriskkoncentration till 
enstaka motparter. Nedan anges företagets betydande kreditriskkoncentrationer avseende tillgångar som omfattas av reservering 
för förväntade kreditförluster.

Kreditriskexponering (brutto) per 31 december 2020

Koncernens kreditriskexponering utgörs av kundfordringar, likvida medel och spärrade bankmedel. Kundfordringar med bruttovärde                
24 787 tkr utgörs av fordringar till privata och offentliga bolag utan officiell kreditvärdighet. Likvida medel 20 446 tkr och spärrade 
bankmedel 399 tkr är placerade hos finansiella institut med hög kreditvärdighet.

Likviditetsrisk

"Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder som 
regleras med kontanter eller annan finansiell tillgång. Företaget hanterar likviditetsrisken genom kontinuerlig uppföljning av verk-
samheten samt genom att upprätthålla en koncernkontostruktur som säkerställer bolagens kreditbehov. Koncernen prognostiserar 
löpande framtida kassaflöden utifrån olika scenarion för att säkerställa att finansiering sker i tid.  
 
Risken mildras av koncernens goda likviditetsreserver vilka är omedelbart tillgängliga. Koncernens verksamhet är i allt väsentligt 
finansierad via [XXXX]. Koncernens har [inga] åtaganden gentemot kreditgivaren [Alternativt: ange vilka åtaganden som finns, ex. 
skuldsättning i förhållande till EBITDA]. Koncernen har ett beviljat kreditbelopp för sin checkräkningskredit uppgående till XX tkr (XX 
tkr). Den totala likviditetsreserven består av likvida medel och [onyttjade checkräkningskrediter]. Per balansdagen var checkkrediten 
ej utnyttjad [justera om den var nyttjad]. [Beskriv även riskerna kopplat till lånen dvs lånevillkoren]"

Koncernens kontraktsenliga och odiskonterade räntebetalningar och återbetalningar av finansiella skulder framgår av tabellen 
nedan. Finansiella instrument med rörlig ränta har beräknats med den ränta som förelåg på balansdagen. Skulder har inkluderats i 
den period när återbetalning tidigast kan krävas.

Förvaltningsberättelse, forts

2020-12-31

Löptidsanalys <12 mån 1-3 år 3-5 år >5 år Totalt

Skulder till kreditinstitut 105 505 199 0 0 505 304

Leasingskulder 21 215 37 763 17 121 172 730 248 829

Leverantörsskulder 43 949 0 0 0 43 949

Övriga kortfristiga skulder 70 474 0 0 0 70 474

Summa 135 743 542 962 17 121 172 730 868 555

2019-12-31

Löptidsanalys <12 mån 1-3 år 3-5 år >5 år Totalt

Skulder till kreditinstitut 18 413 280 999 0 0 299 412

Leasingskulder 9 734 8 004 5 682 89 505 112 926

Leverantörsskulder 43 873 0 0 0 43 873

Övriga kortfristiga skulder 15 749 0 0 0 15 749

Summa 87 769 289 003 5 682 89 505 471 959

Refinansieringsrisk

"Med refinansieringsrisk avses risken för att finansiering för förvärv eller utveckling inte kan behållas, förlängas, utökas, refi-
nansieras eller att sådan finansiering endast kan ske på villkor som är oförmånliga för koncernen. Behovet av refinansiering 
ses regelbundet över av företaget och styrelsen för att säkerställa finansiering av företagets expansion och investeringar. 
Målsättningen är att säkerställa att koncernen löpande har tillgång till extern upplåning utan att kostnaden för upplåningen ökar 
väsentligt. Refinansieringsrisken minskas genom att strukturerat och i god tid starta refinansieringsprocessen. För större lån 
påbörjas processen senast 3-9 månader före förfallodagen. Företaget upprätthåller dessutom en kontinuerlig dialog med flera 
kreditgivare.

Nedan visas kreditavtal/-ramar som Koncernen har ingått:

Belopp Utnyttjad Belopp Utnyttjad

2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31

Checkräkningskredit 60 000 0 20 000 18 304

Summa 60 000 0 20 000 18 304
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Förvaltningsberättelse, forts

Not 18 Andelar i koncernföretag
Moderföretagets, Open Infra Group AB, innehav i direkta och indirekta dotterföretag som 
omfattas av koncernredovisningen framgår av nedanstående tabell:

Företag Org. Nr. Säte Kapitalandel /
rösträttsandel 

2020-12-31

Kapitalandel /
rösträttsandel 

2019-12-31

Open Infra Group AB 556821-6401 Stockholm Moderföretag Moderföretag

Svensk Infrastruktur 556732-1566 Stockholm 100% 100%

Open Infra Core AB 556804-3250 Stockholm 100% 100%

Open Infra Operator AB 556964-5707 Stockholm 100% 100%

Open Infra Mälardalen AB 559104-9670 Stockholm 100% 100%

Open Infra Tyskland AB 559214-2516 Stockholm 98,50% 100%

Gardio AB 556809-4998 Stockholm 94,75% 94,75%

Open Infra GmbH HRB 211871 Tyskland 100% 100%

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Övriga upplupna kostnader  28 666     11 133    

Upplupna löner och semesterlöner  3 460     2 563    

Upplupna sociala avgifter  1 087     805    

Upplupna räntekostnader  1 058     -      

Redovisat värde  34 271     14 502    

Not 20 Kassaflödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Justeringar i rörelseresultatet

Avskrivningar 54 365 34 926

Omvärdering av materiella anläggningstillgångar 0 -179 000

Förändringar i avsättningar -544 152 459

Summa 53 821 8 385

Förändring av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

2020-01-01 Kassaflöden från 
finansiering

2020-12-31

Långfristiga skulder till kreditinstitut 280 707 224 293 505 000

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 18 704 -18 400 304 

Leasingskulder 126 620 122 207 248 827

Summa skulder hänförliga till finansieringsverksamheten 426 031 328 100 754 131
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Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter för egna skulder till kreditinstitut 2020-12-31 2019-12-31

Företagsinteckningar 79 125 79 125

Summa 79 125 79 125

Not 22 Transaktioner med närstående
En förteckning av koncernens dotterföretag, vilka även är de företag som är närstående till moderföretaget, anges i Not 18 
Andelar i koncernföretag. Alla transaktioner mellan Open Infra Group AB, och dess dotterföretag har eliminerats i koncernre-
dovisningen. Ytterligare information om moderföretagets transaktioner med dotterföretag återfinns i moderföretagets Not 12 
Transaktioner med närstående.

För information om ersättningar till ledande befattningshavare, se Not 6 Anställda och personalkostnader.

Koncernens övriga transaktioner med närstående utgörs av utförda tjänster av ägarbolag och underentreprenörer.

Underentreprenör 2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Försäljning av varor/ tjänster 2 963 1 243

Inköp av varor/ tjänster 118 943 71 792

Utestående mellanhavande försäljning/köp av varor och tjänster 2020-12-31 2019-12-31

Fordran på balansdagen 2 110 279

Skuld på balansdagen 13 305 9 541

Ägarbolag 2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Inköp av varor/ tjänster 3 211 3 503

Utestående mellanhavande försäljning/köp av varor och tjänster 2020-12-31 2019-12-31

Skuld på balansdagen 369 425

Not 23 Händelser efter balansdagen
Koncernen har under början av 2021 etablerat dotterbolagen Open Infra Business AB, Open Infra USA AB samt Open Infra UK 
AB. De två senare skall i sin tur etablera bolag på den amerikanska marknaden samt i Storbritannien. Open Infra Business AB 
kommer att vara verksamt i koncernens befintliga nät men rikta sig till företagskunder samt fastighetsägare.

Not 24 Definition av nyckeltal

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Syfte: Soliditet används för att analysera finansiell risk och visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget 
kapital. 
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Förvaltningsberättelse, forts

MODERFÖRETAGETS NOTER

Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper

Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och den av Rådet för finansiell 
rapportering utgivna rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridisk person". Moderföretaget tillämpar samma redovisnings-
principer som koncernen med de avvikelser som anges nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderföretaget 
har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderföretagets finansiella rapporter om inte annat anges.

Uppställning

Resultaträkning och balansräkning är för moderföretaget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan rapporten 
över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och rapport över kassaflöde baseras på IAS 1 Utformning av finan-
siella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. 

Intäkter från aktier i dotterföretag

Utdelning redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker. Intäkter från försäljning av dotterföretag redovisas då 
kontrollen av dotterföretaget övergått till köparen.

Skatter

I moderföretaget redovisas uppskjuten skatteskuld hänförlig till de obeskattade reserverna med bruttobelopp i balansräkningen. 
Bokslutsdispositionerna redovisas med bruttobeloppet i resultaträkningen.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas i moderföretaget i enlighet med anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktions-
kostnader inkluderas i det redovisade värdet för innehavet. I de fall bokfört värde överstiger företagens koncernmässiga värde 
sker nedskrivning som belastar resultaträkningen. En analys om nedskrivningsbehov finns genomförs vid utgången av varje 
rapportperiod. I de fall en tidigare nedskrivning inte längre är motiverad sker återföring av denna. 

Antaganden görs om framtida förhållanden för att beräkna framtida kassaflöden som bestämmer återvinningsvärdet. Åter-
vinningsvärdet jämförs med det redovisade värdet för dessa tillgångar och ligger till grund för eventuella nedskrivningar eller 
återföringar. De antaganden som påverkar återvinningsvärdet mest är framtida resultatutveckling, diskonteringsränta och 
nyttjandeperiod. Om framtida omvärldsfaktorer och förhållanden ändras kan antaganden påverkas så att redovisade värden på 
moderföretagets tillgångar ändras. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Moderföretaget redovisar såväl erhållna som lämnade koncernbidrag som bokslutsdispositioner i enlighet med alternativregeln. 
Av moderföretaget lämnade aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och redovisas som aktier och andelar 
hos moderföretaget. Erhållna aktieägartillskott redovisas som en ökning av fritt eget kapital. 

Finansiella instrument

Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning tillämpas inte reglerna om finansiella instrument enligt IFRS 9 
i moderföretaget som juridisk person, utan moderföretaget tillämpar i enlighet med ÅRL anskaffningsvärdemetoden. I moderfö-
retaget värderas därmed finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta 
värdets princip, med tillämpning av nedskrivning för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 avseende tillgångar som är skuldin-
strument.  För övriga finansiella tillgångar baseras nedskrivning på marknadsvärden.

Moderföretaget tillämpar undantaget att inte värdera finansiella garantiavtal till förmån för dotter- och intresseföretag samt joint 
ventures i enlighet med reglerna i IFRS 9 utan tillämpar istället principerna för värdering enligt IAS 37 Avsättningar, eventualför-
pliktelser och eventualtillgångar.

Nedskrivning av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar, inklusive koncerninterna fordringar, skrivs ned för förväntade kreditförluster. För metod gällande nedskriv-
ning för förväntade kreditförluster, se koncernens Not 17 Finansiella risker.

Förväntade kreditförluster för likvida medel har inte redovisats, då beloppet bedömts vara oväsentligt.
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Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper

Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och den av Rådet för finansiell 
rapportering utgivna rekommendation RFR 2 "Redovisning för juridisk person". Moderföretaget tillämpar samma redovisnings-
principer som koncernen med de avvikelser som anges nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderföretaget 
har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderföretagets finansiella rapporter om inte annat anges.

Uppställning

Resultaträkning och balansräkning är för moderföretaget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan rapporten 
över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och rapport över kassaflöde baseras på IAS 1 Utformning av finan-
siella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. 

Intäkter från aktier i dotterföretag

Utdelning redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker. Intäkter från försäljning av dotterföretag redovisas då 
kontrollen av dotterföretaget övergått till köparen.

Skatter

I moderföretaget redovisas uppskjuten skatteskuld hänförlig till de obeskattade reserverna med bruttobelopp i balansräkningen. 
Bokslutsdispositionerna redovisas med bruttobeloppet i resultaträkningen.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas i moderföretaget i enlighet med anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktions-
kostnader inkluderas i det redovisade värdet för innehavet. I de fall bokfört värde överstiger företagens koncernmässiga värde 
sker nedskrivning som belastar resultaträkningen. En analys om nedskrivningsbehov finns genomförs vid utgången av varje 
rapportperiod. I de fall en tidigare nedskrivning inte längre är motiverad sker återföring av denna. 

Antaganden görs om framtida förhållanden för att beräkna framtida kassaflöden som bestämmer återvinningsvärdet. Åter-
vinningsvärdet jämförs med det redovisade värdet för dessa tillgångar och ligger till grund för eventuella nedskrivningar eller 
återföringar. De antaganden som påverkar återvinningsvärdet mest är framtida resultatutveckling, diskonteringsränta och 
nyttjandeperiod. Om framtida omvärldsfaktorer och förhållanden ändras kan antaganden påverkas så att redovisade värden på 
moderföretagets tillgångar ändras. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Moderföretaget redovisar såväl erhållna som lämnade koncernbidrag som bokslutsdispositioner i enlighet med alternativregeln. 
Av moderföretaget lämnade aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och redovisas som aktier och andelar 
hos moderföretaget. Erhållna aktieägartillskott redovisas som en ökning av fritt eget kapital. 

Finansiella instrument

Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning tillämpas inte reglerna om finansiella instrument enligt IFRS 9 
i moderföretaget som juridisk person, utan moderföretaget tillämpar i enlighet med ÅRL anskaffningsvärdemetoden. I moderfö-
retaget värderas därmed finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta 
värdets princip, med tillämpning av nedskrivning för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 avseende tillgångar som är skuldin-
strument.  För övriga finansiella tillgångar baseras nedskrivning på marknadsvärden.

Moderföretaget tillämpar undantaget att inte värdera finansiella garantiavtal till förmån för dotter- och intresseföretag samt joint 
ventures i enlighet med reglerna i IFRS 9 utan tillämpar istället principerna för värdering enligt IAS 37 Avsättningar, eventualför-
pliktelser och eventualtillgångar.

Nedskrivning av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar, inklusive koncerninterna fordringar, skrivs ned för förväntade kreditförluster. För metod gällande nedskriv-
ning för förväntade kreditförluster, se koncernens Not 17 Finansiella risker.

Förväntade kreditförluster för likvida medel har inte redovisats, då beloppet bedömts vara oväsentligt.

Förvaltningsberättelse, forts

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Inga väsenliga uppskattningar och bedömningar har gjorts vid upprättandet av moderföretagets finansiella rapporter.

Not 3 Arvode till revisorer

Ernst & Young AB 2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Revisionsuppdraget 0 104

Övriga tjänster 0 0

Summa 0 104

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag
2020-01-01 

-2020-12-01
2019-01-01 
-2019-12-31

Anteciperad utdelning 90 000 5 000

Summa 90 000 5 000

Summa redovisat i resultat efter finansiella poster 90 000 5 000

Not 5 Skatt

2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Aktuell skatt 5 25

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 2

Redovisad skatt 5 27

Avstämning av effektiv skattesats 2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Resultat före skatt 91 222 5 102

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4 (21,4%) 19 522 1 092

Skatteeffekt av:

   Ej skattepliktiga intäkter -19 517 -1 070

   Återföring periodiseringsfond 0 0

   Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 2

   Ej avdragsgilla kostnader 0 0

   Reduktion av outnyttjat underskott med hänsyn till koncernbidragsspärr 0 3

Redovisad skatt 5 27

Effektiv skattesats 0% 1%
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Förvaltningsberättelse, forts

Not 6 Andelar i koncernföretag
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 54 148 25 647

Förvärv/ aktieägartillskott 72 494 28 501

Utgående anskaffningsvärde 126 642 54 148

Nedskrivning av andel i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 126 642 54 148

Nedanstående förteckning omfattar av moderföretaget direkt ägda aktier och andelar. För information om moderföretagets indirekt 
ägda aktier och andelar, se koncernens Not 18 Andelar i koncernföretag.

Företag Org. Nr. Säte Rösträtts- 
andel

Kapitlan-
del  

Antal 
aktier

Redovisat  
värde  

2020-12-31

Redovisat 
värde 

2019-12-31

Svensk Infrastruktur 556732-1566 Stockholm 100% 100% 1 000 25 051 25 051

Open Infra Core AB 556804-3250 Stockholm 100% 100% 500 97 542 25 046

Open Infra Operator AB 556964-5707 Stockholm 100% 100% 5 000 500 500

Gardio AB 556809-4998 Stockholm 95% 95% 1 147 223 3 500 3 500

Open Infra Tyskland AB HRB 211871 Tyskland 99% 99% 49 250 49 50

Företag Org. Nr. Säte Eget kapital 
2020-12-31

Resultat  
2020

Svensk Infrastruktur 556732-1566 Stockholm 24 309 5 996

Open Infra Core AB 556804-3250 Stockholm 114 149 -4 321

Open Infra Operator AB 556964-5707 Stockholm 4 331 1 286

Gardio AB 556809-4998 Stockholm 3 226 1 056

Open Infra Tyskland AB HRB 211871 Tyskland -11 157 -12 943

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-01-01

Förutbetalda kostnader 223 0 

Redovisat värde 223 0 
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Not 6 Andelar i koncernföretag
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 54 148 25 647

Förvärv/ aktieägartillskott 72 494 28 501

Utgående anskaffningsvärde 126 642 54 148

Nedskrivning av andel i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 126 642 54 148

Nedanstående förteckning omfattar av moderföretaget direkt ägda aktier och andelar. För information om moderföretagets indirekt 
ägda aktier och andelar, se koncernens Not 18 Andelar i koncernföretag.

Företag Org. Nr. Säte Rösträtts- 
andel

Kapitlan-
del  

Antal 
aktier

Redovisat  
värde  

2020-12-31

Redovisat 
värde 

2019-12-31

Svensk Infrastruktur 556732-1566 Stockholm 100% 100% 1 000 25 051 25 051

Open Infra Core AB 556804-3250 Stockholm 100% 100% 500 97 542 25 046

Open Infra Operator AB 556964-5707 Stockholm 100% 100% 5 000 500 500

Gardio AB 556809-4998 Stockholm 95% 95% 1 147 223 3 500 3 500

Open Infra Tyskland AB HRB 211871 Tyskland 99% 99% 49 250 49 50

Företag Org. Nr. Säte Eget kapital 
2020-12-31

Resultat  
2020

Svensk Infrastruktur 556732-1566 Stockholm 24 309 5 996

Open Infra Core AB 556804-3250 Stockholm 114 149 -4 321

Open Infra Operator AB 556964-5707 Stockholm 4 331 1 286

Gardio AB 556809-4998 Stockholm 3 226 1 056

Open Infra Tyskland AB HRB 211871 Tyskland -11 157 -12 943

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-01-01

Förutbetalda kostnader 223 0 

Redovisat värde 223 0 

Förvaltningsberättelse, forts

Not 8 Eget kapital
För information om det egna kapitalet, se koncernens not 16 Eget kapital.

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna räntekostnader 1 058 0

Övriga poster 15 15

Redovisat värde 1 073 15

Not 10 Kassaflödesinformation
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Justeringar i rörelseresultatet

2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Avskrivningar 0 0

Koncernbidrag 2 400 1 300

Erhållen utdelning 90 000 5 000

Summa 92 400 6 300

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser 2020-12-31 2019-12-31

Borgensförbindelser 0 50 000

Summa 0 50 000

Not 12 Transaktioner med närstående

Dotterföretag 2020-01-01 
-2020-12-01

2019-01-01 
-2019-12-31

Fordran på balansdagen 197 848 105 286

Skuld på balansdagen -198 606 -160 267

Not 13 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 2019-12-31 2018-12-31

Balanserat resultat 2 694 138

Årets resultat 91 217 5 075

93 911 5 213

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att:

I ny räkning överföres 93 911
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Huvudkontor
Open Infra 
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