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Kvartal 3, 2012 i sammandrag

Omsättningen uppgick till: 98,6 Mkr
Rörelseresultatet: 16,2 Mkr (EBIT)
Resultatet efter skatt uppgick till: 12,1 Mkr
EBITDA för kvartalet: 20,1 Mkr

Kommentarer i korthet
Det tredje kvartalet år 2012 är det bästa i bolagets 
18 åriga historia. Aldrig tidigare har Bahnhof visat 
bättre siffror. Tillväxten ökar, men det som särskilt 
utmärker sig är ett fantastiskt bra rörelseresultat.

Jämfört med det första kvartalet 2012 ökar vinsten det 
tredje kvartalet med 478 procent. På två kvartal har 
Bahnhof inte bara återhämtat sig från stagnation och 
ett svagt första kvartal, utan vänt utvecklingen - och 
dessutom nu med råge passerat alla positiva förvänt-
ningar.

Marginalerna ökar särskilt kraftigt i företagsaffä-
ren. Men även på privatsidan ger en hårdare kon-
troll, med bättre driv än tidigare, genomslag. Nu 
växer också antalet kunder.

Bakom rekordkvartalet ligger en nystart för Bahnhof. 
Det handlar om synen på företagande, och hur vi 
ska bygga framtiden. Hörnstenarna är att förena ny-
tänkande och spetsteknik med personligt ansvar och 
engagemang. Målet är att hålla konkurrenskraftiga pri-
ser, utan att ge avkall på kvalitet och service.

För att växa krävs en total kontroll på utgifterna. 
Det är det enkla, men klassiska entreprenörsre-
ceptet, som nu lägger grunden till nya framgång-
ar. En mindre organisation måste också bygga på 
frihet och ansvarstagande.

I fas ett genomgick Bahnhof ett besparingsprogram. 
Inga stenar har lämnats orörda i jakten på kostnader. 
Till exempel har ett antal konsulter fått lämna sina 
skrivbord. Målet är att effektivisera och förbättra varje 
enskild liten del i verksamheten.
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Bahnhofs kontor i datahallen ”Thule Brunkow Ridge”. Adressen är Tunnelgatan 2, Stockholm City.
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Prognos – år 2012
Bahnhofs prognos för helåret 2012 är en 
omsättning på 370 Mkr med en vinstmarginal 
på omkring 9 procent (före skatt). 

Styrelsen har nu en mycket ljus syn på framti-
den. I samband med Bahnhofs bokslutskommu-
niké kommer vi att tillkännage strategiska lång-
tidsmål för de kommande åren, samt prognos 
för helåret 2013.

Vision Bahnhof
Bahnhof är framtidens telekomoperatör. Vi 
förenar tekniska innovationer och nytänkan-
de, med prisvärda kvalitetstjänster för före-
tag och privatpersoner.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men i olika 
allianser samarbetar vi även med andra aktörer. 
Vår filosofi är baserad på en jordnära och entre-
prenörmässig syn på tillväxt.

Bahnhof är en utmanare till de största 
telekomjättarna. Det avreglerade, öppna och 
alltmer fragmenterade telekomlandskapet 
ger oss nya möjligheter - i hela världen. Det 
finns inga begränsningar!

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi vär-
nar individen och friheten på nätet. Strategiskt 
är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunika-
tionsfrihet och rätten till ett privatliv.
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Verksamhetsbeskrivning 
företagsmarknad
Det är främst företagsaffären som ligger bak-
om det goda resultatet i det tredje kvartalet. 
Bahnhof AB uppvisar mycket kraftigt förbätt-
rade marginaler, och en fortsatt god tillväxt.

Den totala omsättningen för företagsaffären 
under det tredje kvartalet 2012 är 46 Mkr, 
med ett rörelseresultat på 11,3 Mkr (EBIT). 
Det är en förbättring av resultatet i Bahnhof 
AB med 7,1 Mkr sedan föregående kvartal.

Nu tar vi fler och större affärer än tidigare, och 
vi har en tydlig uppföljning av olika kostnader i 
bolaget. Här har särskilt ekonomi och adminis-
tration fått en helt annan roll än tidigare.

På kort tid har vi förbättrat ett antal interna ruti-
ner. Det innebär i praktiken att vi nu kan ställa 
helt andra krav på våra egna leverantörer, och 
följa upp varje enskild affär noggrannare.

Bahnhofs teknikorganisation har en mycket 
viktig del i bolagets framgångar. Trots att vi 
genomgått förändringar, har man klarat ut-
maningen på ett strålande sätt.

Här finns ett brinnande engagemang, nyfiken-
het och en vilja till att bidra med service och 
know-how. Under det fjärde kvartalet kan vi nu 
fokusera på att sjösätta flera nya projekt vi 
jobbat med!
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Säljorganisation företag:
Försäljningen av företagstjänster i september är 
den högsta i Bahnhofs historia, och överträffar 
ett tidigare rekord från februari i år. Frukterna 
av detta kommer bli synliga under kommande 
kvartal, vilket inledningen av det fjärde kvartalet 
visar.

Framgången är särskilt glädjande eftersom 
Bahnhofs säljorganisation leds av en helt 
ny försäljningschef, Pernilla Arensparr, med 
bakgrund från bland annat Logica. Hon har 
gjort en rivstart och gjutit nytt friskt blod i 
säljorganisationen. Det är fantastiskt roligt 
att se att detta på rekordtid nu även gör ett 
tydligt avtryck i försäljningen!

Pernilla Arensparr 
Försäljningschef
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Global världsranking

Global ranking över några av världens IP-aktörer den 15 oktober (jämfört med den 
10 augusti år 2012). Mätdata bygger i sin helhet på branschens egna siffror. 
Källa: Det globala institutet Renesys.com.

Operatör          Rankad plats
TeliaSonera   (-6)
Phonera   (+8)
Bahnhof   (+15)
IP-Only   (+16)
DGC    (-68)
Alltele    (-67)
Comhem   (-85)
Bredband2   (-73)

27 
102  
112
349 

1 079  
1 093
1 152 
1 223 

”The most widely quoted source for identifying tier 1 networks is Renesys Corpora-
tion, but the base information to prove the claim is publicly accessible from many 
locations, such as the RIPE RIS database, the Oregon Route Views servers, the 
Packet Clearing House, and others.”         
                     (Wikipedia)
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Privatmarknad
Nu växer Bahnhofs kundstock!

Kundtillväxten är 3 434 nya nettokunder under 
det tredje kvartalet. Antalet kunder (hushåll med 
bredband, oräknat tilläggstjänster som telefoni 
och TV) i segmentet öppna stadsnät är den sista 
september 2012 därmed 106 012 kunder.

Bahnhof lyckas särskilt väl i de nät som tidi-
gare varit slutna, och som nu öppnats upp. 
Ett bra exempel på detta är tidigare Comhem 
nät, där många kunder valt att övergå till 
Bahnhofs blixtsnabba fibertjänster.

I Norden växer Bahnhof framförallt i Norge. Det 
finns också flera andra europeiska nät som öpp-
nas inom kort. Men varje affär drivs på egna 
meriter, och Bahnhof väljer strategiskt sådana 
möjligheter som har en kort tidshorisont på in-
vesteringen.

Det tredje kvartalet kännetecknas av en hård 
styrning, och bättre lönsamhetskontroll av 
varje enskild stadsnätsaffär. Samtidigt finns 
här ännu mer kvar att göra, inte minst genom 
att sänka bolagets allmänna overheadkost-
nader.

Privatkundsaffären drivs under ledning av VD, 
Johnny Aspman, som en självständig del av 
koncernen i bolaget Bahnhof Unipessoal LDA, 
med huvudkontor och säte i Portugal (Ponta 
Delgada på Azorerna).

Johnny Aspman, VD
Bahnhof Unipessoal LDA
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Just nu handlar det om vår nya HUB, det vill 
säga Thule mitt i Stockholm City. Det är en 
helt operatörsneutral knutpunkt för nättra-
fik, som också inkluderar prisvärda tjänster 
i datahallar. Man kan kalla det en mötesplats 
- inte bara för människor, utan också för 
maskiner som pratar med maskiner.

Bahnhof virtualiserar nu ett antal fysiska platt-
formar. Under det fjärde kvartalet kommer vi att 
lansera en arsenal av tjänster som tekniskt drar 
fördel av redundans och extremt låg latens i 
citykärnan.

VD har ordet
Det gick fortare än någon finansanalytiker 
trodde!

På två kvartal ökar vinsten med 478 procent. 
Bahnhof gör nu sitt bästa kvartalsresultat nå-
gonsin. På kort tid har den negativa trenden 
från årets inledning bytts mot rekordsiffror.

Men det är historia och inget att skryta med!

Mitt mål är att ta Bahnhof från en mer förval-
tande fas, och istället bygga framtidens teleko-
moperatör. Vi vill vara en ledande kraft som går 
i bräschen för nya affärsmöjligheter. Då räcker 
det inte att bara klippa kostnader.

Motorn bakom det som bygger Bahnhof är 
idéer. Vi brinner för innovationer och att ska-
pa nya tjänster. Man kan kalla det förmågan 
att se saker ur andra perspektiv. Bahnhof 
slår ofta ur underläge, och vi vet hur man 
överraskar på ett positivt sätt.

Det ekonomiska resultatet det tredje kvartalet 
är förstås ett kvitto på att Bahnhof gör rätt. Men 
positiva siffror är också ett verktyg för att kunna 
driva satsningar på datahallar, nättjänster och 
affärsmodeller som vilar på öppenhet och 
samarbete med andra aktörer.
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Det är en avgörande fördel att kunna visa 
upp själva infrastrukturen bakom det som 
lite slarvigt brukar kallas ”molnet”. I slutän-
dan är virtuella tjänster alltid fast förankrade 
i någon av våra centrala datahallar. Här tror 
vi att det är en fördel att befinna sig i city, 
och inte i ett utkantsområde.

Det finns förstås mycket som återstår att göra. 
Jag är ödmjuk inför de påfrestningar som om-
ställningen de senaste månaderna inneburit. 
Men just nu känns det som att hela koncernen 
rider på en våg av framgång.

Vi är tillsammans ett mer sammansvetsat 
gäng än på mycket länge, och vi har en figh-
ting spirit som få andra kan tävla med.

Nu går tåget till framtiden – följ med oss på 
resan!

Stockholm den 18 oktober 2012

    Jon Karlung, VD
    Bahnhof AB (publ)
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Finansiell situation
Investeringar under tredje kvartalet:

Bahnhof har under det tredje kvartalet investe-
rat sammanlagt 3,8 Mkr. Investeringarna avser 
fysisk infrastruktur, och de är genomförda med 
egna medel från den löpande verksamheten.

Skulder till kreditinstitut:

Bahnhofs engagemang till kreditinstitut uppgick 
vid periodens slut till totalt 28,2 Mkr. Det är en 
minskning med 2,6 Mkr sedan det andra kvar-
talet.

Kassaflöde:

Kassaflödet påverkas under det tredje kvartalet 
i starkt positiv riktning. Från det andra kvartalets 
minus 5,5 Mkr, vänder utvecklingen till ett posi-
tivt kassaflöde under det tredje kvartalet på plus 
20,1 Mkr. Den sista september 2012 är likvida 
medel 40,9 Mkr – exklusive en outnyttjad 
checkkredit på 10 Mkr.

Immateriella anläggningstillgångar:

Den sista september 2012 är de immateriella 
anläggningstillgångarna i Bahnhof totalt 10,2 
Mkr (varav 6,9 Mkr goodwill). Avskrivningar sker 
löpande enligt traditionella och helt linjära redo-
visningsprinciper

Koncern och redovisningsprinciper:

Moderbolag i Bahnhof koncernen är Bahnhof 
AB (publ) med organisationsnummer 556519-
9493, och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) 
har ett svenskt dotterbolag, Bahnhof Service 
AB. Bahnhof AB har även ett portugisiskt dot-
terbolag, Bahnhof Unipessoal LDA, med säte 
i Portugal. Dessutom finns det ett dotterbolag 
med säte i Norge, Bahnhof AS. Bahnhof tilläm-
par GAAP som redovisningsprincip.
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Resultaträkning 
   
    
Alla belopp i KSEK

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter mm
 

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av-/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Räntekostnader/intäkter och liknande 
resultatposter

Summa resultat från finansiella 
investeringar

Resultat före skatt och boksluts-
dispositioner och skatt

Skatt på periodens/årets resultat

Periodens/Årets resultat

Resultat per aktie efter skatt, SEK
Antal aktier
Vinstmarginal (vinst innan skatt)

Koncernen
2012

Q3
Utfall

98265
321

98586

-62491
-5226

-10733

-3939

-82389

16197

-407

-407

15790

-3678

12112

1,16
10 444 513

16,0%

Koncernen
2012
Helår

Prognos
370000

370000

-212000
-55000
-50500

-16500

-334000

36000

Koncernen
2012
Ack.

Utfall
278510

974
279484

-179041
-20923
-40186

-11706

-251856

27628

-1386

-1386

26242

-5611

20631

1,98
10 444 513

9,4%

-3000

-3000

33000

-7095

25905

2,48
10 444 513

8,9%
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Balansräkning

Alla belopp i KSEK

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datahallar
Stomnät
Pågående nyanläggning

Finansiella anläggningstillgångar
Bostadsrätt
Andra långfristiga värdepapper

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel

Summa omsättningtillgångar

Summa tillgångar

Koncernen
2012-09-30

Utfall
 

3316
6919

10235

18569
38083

8640
17900
83192

250
0

250

93677

 
108

32159
11501
23357
67125

40922

108047

201724

Koncernen
2011-12-31

Utfall
 

4123
8602

12725

21643
40121
10634

2939
75337

250
0

250

88312

 
746

30730
6124

23408
61008

27951

88959

177271
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Skulder och Eget kapital

    
Alla belopp i KSEK

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Övrigt bundet kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat

Summa eget kapital

Avsättning för latent skatt

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa skulder och eget kapital

 

Koncernen
2012-09-30

Utfall
 

1044
16524

10041
20631

48240

6470

19602

19602

8637
27835

5886
9711

75343

127412

201724

 

Koncernen
2011-12-31

Utfall
 

1044
16524

-10672
25653

32549

6470

21501

21501

8637
17713
12592
17182
60627

116751

177271

Sida 13 av 16



Delårsrapport 3, 2012  

Kasssaflödesanalys 

Alla belopp i KSEK

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflödet från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital
Förändring varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förändring av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Förändring övriga långfristiga skulder
Amorteringar
Utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid perioden/verksamhetsårets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

 

2012
Q3

Utfall
15790

3939
127

19856

298
-6766
13142

26530

-3815

-3815

-2589

-2589

20126

20963
-167

40922

 

2012
Jan-Sept

Utfall
26242
11706
-6499

31449

638
-6755
11549

36881

-17072

-17072

5500
-7399
-5222

-7121

12688

27951
283

40922
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Nyckeltal

Omsättning, KSEK
Vinst, KSEK
Vinst efter skatt, KSEK
EBIT, KSEK
EBITDA, KSEK
Nettomarginal (%)
EBIT-marginal (%)
EBITDA-marginal (%)
Soliditet (%)
Eget Kapital, KSEK
Antal anställda, (st)
Periodens kassaflöde, KSEK

Data per aktie
Antal aktier vid periodens utgång
Resultat per aktie före bokslutsdispositioner, SEK
Eget kapital per aktie, SEK

 

2012
Totalt

279484
26242
20631
27628
39334
9,4%
9,9%

14,1%
23,9%
48240

100
12688

10 444 513
2,51
4,62

 

2012
Q3

98586
15790
12112
16197
20136
16,0%
16,4%
20,4%
23,9%
48240

100
20126

10 444 513
1,51
4,62
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Rapportkalender 2013

  

Bokslutskommuniké 2012   27 Februari 

Kvartalsrapport 1    2 Maj

Bolagsstämma    21 Maj

Kvartalsrapport 2    27 Augusti

Kvartalsrapport 3    29 Oktober

Bokslutskommuniké 2013   26 Februari 2014

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer KPMG.
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