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Omsättning: 477 Mkr
Ökning +22,5%
(389 Mkr delår jan-jun 2016)

Vinst: 53,6 Mkr  
Ökning +16,4%
(46,1 Mkr delår jan-jun 2016)
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Omsättningen uppgick till: 
476,8 Mkr (389,2 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till: 67,3 Mkr (58,7 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 
53,6 Mkr (46,1 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 
40,9 Mkr (34,8 Mkr)

Resultatet före skatt per aktie uppgick 
till: 4,96 kr (4,23 kr)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2016.

Bilder på arbetet med Northern Light® från Bahnhofs 
tekniker-konto på Instagram Bahnhof Technicians at Work

Bahnhof befinner sig i en period av kraftig tillväxt. 
Bara för det andra kvartalet når koncernen en rekord-
omsättning på drygt 244 Mkr. Utsikterna att uppfylla 
Bahnhofs prognosmål för helåret 2017 på 1 miljard 
kronor, med ett rörelseresultat på 110 Mkr, är goda.

Nu finns dessutom en grund för en betydligt högre 
tillväxt under kommande år. Bakgrunden är att 
bolaget under 2016, och första halvåret 2017, genom-
fört stora investeringar i teknisk infrastruktur. 
Positiva effekter av detta kommer att förstärka 
tillväxten ytterligare. 

Bahnhof har under det första halvåret tänt en fiber-
infrastruktur, byggd för att möta nästa generation 
av extremt bandbreddskrävande tjänster. Det nya 
fibernätet Northern Light® ger koncernen unika 
förutsättningar till att ta nya marknadsandelar.

På motsvarande sätt har Bahnhofs tjänster i data-
hallarna genomgått en stor översyn, och vi är nu en 
av marknadens tyngsta infrastrukturella aktörer för 
molntjänster, med teknikplattformar som i sin helhet 
är baserade i Sverige.

På privatsidan växer Bahnhof under det andra kvar-
talet organiskt med 7 640 privatkunder netto i öppna 
nät, vilket är bra för perioden. Bahnhof förenar hög 
tillväxt med god lönsamhet.

Den finansiella situationen i Bahnhof är god. På 
sex månader genomförs betydande tekniska 
investeringar på 47,5 Mkr, samt dessutom en 
aktieutdelning på 35 Mkr. Trots detta är kassa-
flödet starkt positivt med plus 42,7 Mkr. 

Den sista juni 2017 är likvida medel i Bahnhofs 
kassa betryggande 185 miljoner kronor.

Delårsrapporten i sammanfattning

Det första halvåret 2017 är ett 
styrkebesked. På delårsbasis 
växer Bahnhofs omsättning 
med 22,5 procent, och vinsten 
förbättras med 16,4 procent, 
jämfört med samma period 
år 2016.

https://www.instagram.com/bahnhof_techniciansatwork/
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Prognos år 2017

Bahnhofs prognos för helåret 2017 är ett rörelseresultat (EBIT) på 
110 miljoner kronor med en omsättning på 1 miljard kronor.  
Prognosen lämnar utrymme till att på ett positivt sätt överträffa 
förväntningarna. 

Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter 
samtidigt inte strukturaffärer, eller etablering på nya affärsområden, som kan ge ytterligare positiva 
effekter. 

Utökat antal aktier

Finansiellt utreder vi för närvarande en möjlig split av aktien, som ett led i en framtida tänkbar listning 
på annan och större handelsplats. I fas ett handlar det dock enbart om att öka antalet aktier, utan att 
förändra ägarbilden, eller byta handelsplats.

Det är styrelsens bedömning att detta kan vara ytterligare en positiv hävstång i Bahnhofs utveckling 
mot att bli en allt större nordeuropeisk telekomkoncern. Besked om en eventuell split lämnas under 
hösten 2017 – och kommer i så fall att beslutas på en extra bolagsstämma.

Vision

Inom knappt fem år ska Bahnhof vara en av de stora Nordeuropeiska aktörerna inom telekom. Det ska 
uppnås genom tekniska och affärsmässiga innovationer, som utnyttjar svagheterna i etablerade affärs-
modeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärn-
värden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte tomma 
ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Vi växer i allians 
med andra, och vi ser synergier med återförsäljare och partners som en naturlig del av vår affär.

Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn på tillväxt. Bahnhofs styrka är 
kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk 
tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Delårsrapport jan-jun, 2017
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Drifttjänster/Managed Services

Det snabbt växande affärsområdet Drifttjänster 
(tidigare kallat Managed Services), innebär att vi 
tar ett helhetsansvar för våra kunders IT-tjänster.

En mycket viktig konkurrensfördel är att Bahnhof 
kan erbjuda lösningar som i sin helhet är baserade 
i Sverige, och i sin helhet drivs under svensk 
teknisk och personell kontroll. Alla våra tjänster 
bygger därmed på principen Based in Sweden. 

Fördelarna för kunderna är flera. Bahnhof har en 
egen dedikerad supportdesk för IT-driftttjänster 
(där vi nu utgår från vår växande etablering i 
Umeå).

Men som en av Sveriges största nätoperatörer, och 
genom vår drift av flera stora egna datacenter, 
kan vi också erbjuda tjänster som mer nischade 
aktörer inte klarar av. Bahnhof har just det större 
helhetsperspektiv som våra kunder efterfrågar.

Tekniskt har vi satsat på att bygga en ny infra-
struktur för molntjänster. Ett exempel är platt-
formen Nexus som innebär att vi kan hantera 
ett stort antal kunder, och dessutom sömlöst 
knyta ihop våra datacenter för kunderna. I och 
med detta har vi nu ett system som är skalbart, 
automatiserat och anpassat för nästa generations 
moln- och drifttjänster.

En ny kund inom just detta affärsområde är det 
globala fintechbolaget Ripple, som baserar sin 
affärsmodell på blockkedjor. Ripple valde Bahnhof 
för lokalisering av sina nordeuropeiska finans-
noder (i Bahnhofs säkra datacenter). Ripple, 
ursprungligen en startup från San Fransisco, 
har på kort tid utmanat gamla betallösningar där 
det kan ta flera dagar att föra över pengar inter-
nationellt mellan olika länder.

På många sätt är det här en typisk Bahnhofkund. 
Innovationer kräver stabilitet, teknisk tyngd och 
förmåga att erbjuda skräddarsydda lösningar. 
Just finans- och mediabranschen är också kund-
kategorier som attraheras av våra teknik-
plattformar.

Telefoni

Bahnhofs telefonilösningar för företagskunder 
lockar allt fler stora kunder. Vi fortsätter att 
fokusera helt på användarvänlighet och kund-
nytta, där vi kan erbjuda flexibla, prisvärda och 
pålitliga växellösningar. Ett exempel på en ny 
sådan storkund under det andra kvartalet är 
Adlibris – Sveriges största nätbokhandel.

Nättjänster

Bahnhof fortsätter att växa som en av Sveriges 
största nätleverantörer. Vi levererar idag tusen-
tals fiberförbindelser till företagskunder i hela 
Sverige, och i flera fall även internationell kapa-
citet med länkar till kunder som angör andra 
europeiska länder.

Det nya nätet Northern Light® är driftsatt, och 
angör kontinuerligt nya orter, som i sin tur också 
ökar vår räckvidd till både privat- och företags-
marknaden.

Exempel på nätaffärer under det andra kvartalet

Under perioden har Bahnhof vunnit en viktig 
upphandling i Skåne, där vi fått förtroendet att 
leverera internetkapacitet till Malmö Stad. Ett 
par andra kommuner som också valt Bahnhof är 
Skövde kommun samt Upplands Väsby kommun.

Även allmännyttiga stiftelser som Skogssällskapet 
har valt Bahnhof som leverantör (med totalt elva 
kontor i Sverige, som nu är uppkopplade genom 
oss).

Ett par exempel på nya kommersiella 
företagskunder (bland hundratals andra) är 
Dagens Industri som valt Bahnhof för sin internet-
kapacitet i Göteborg. Dessutom har det globala 
dataspelsföretaget Ubisoft kraftigt utökat sitt 
engagemang hos Bahnhof, med kapacitet i vårt 
nya våglängdsnät Northern Light®.

Företagsmarknad

Företagsaffären svarar för 234 Mkr av Bahnhofs omsättning under 
det första halvåret (jämfört 180,7 Mkr samma period år 2016). 
Företagsaffären fördelar sig mellan nät- och telefonitjänster – samt 
de drift- och molntjänster som utgår från någon av våra sju 
datahallar.

Läs mer om

https://www.bahnhof.se/ftg/bredband/bredband-med-northern-light
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Privatmarknad

Bahnhof växer under 
det andra kvartalet 
organiskt med 7 640 
privatkunder netto, 
vilket är stabilt bra för 
perioden (tillväxten var 
7 963 kunder samma 
period år 2016). Bahn-
hofs kundbas i öppna 
stadsnät är därmed 
totalt 262 801 hushåll.

Bahnhof tillhandahåller premiumtjänster för kunder som vill 
ha blixtsnabbt bredband och stabila uppkopplingar. Det nya 
nätet Northern Light® är därför dimensionerat för att kunna 
ge alla kunder minst 1 Gbit/s.

Det nya fibernätet betyder också att vi kan ansluta fler orter 
och regioner än tidigare. Vi satsar här även på villamarknaden, 
och på bostadsrättsföreningar. Bahnhofs ”butik” växer och vi 
når därför allt fler kunder.

Öppna nät är fundamentet för den explosiva bredbands-
utbyggnaden i Sverige, men det förutsätter också att lokala 
stadsnät agerar offensivt och anammar ny teknik.

De utmaningar som Bahnhof möter beror i första 
hand på en viss eftersläpning i lokala stadsnät. 
Här finns några regionala nät där man ännu 
inte investerat i till exempel stöd för IPv6 (som 
ökar adressrymden i näten).

Bahnhof är därför pådrivande i olika 
branschsammanhang. Vi kommer under 
hösten 2017 ytterligare att intensifiera 
arbetet när det gäller att förbättra 
prestandan i lokala stadsnät.

Delårsrapport jan-jun, 2017
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Elementica – klimatpositiva datacenter

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt 
men ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och 
till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare. 
Elementica konstruerar och driftar datahallar, där affärsidén är att sälja överskottsvärme från data-
hallar till energibolag (som sedan kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp bostäder). Mer 
information finns på www.elementica.se (med en sökbar aktiebok).

Aktuell status, augusti 2017

Elementica fokuserar nu på en etablering i centrala delarna av 
Stockholm. Kommersiella förutsättningar för byggstart är dock allt-
jämt inte uppfyllda. I juni säkrades samtidigt ett exklusivt avtal med 
Stockholm Stad, som formellt möjliggör en exploatering av området i 
Norra Djurgårdsstaden för ett större datacenter. Bygglovshandlingar 
är färdigställda.

Möten och kontakter pågår löpande med olika större kommersiella 
aktörer. Parallellt utreds en alternativ plan med finansiering under 
hösten 2017, för att realisera projektet.

http://www.elementica.se
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Marknadsmaterial

Flyer från maj 2017 som skickades ut 
i samband med utvalt stadsnät.

Digital broschyr för våra drifttjänster i samband med Netscaler.

Beställ på bahnhof.se 
eller 010-510 00 00

Bahnhof har erbjudit internettjänster sedan 
1994, och över 250 000 hushåll har redan 
upptäckt vårt bredband. Välkommen du med!

Bredband
från Bahnhof 
– säkert och prisvärt!

Från 10 Mbit/s för 219 kr/mån upp till  
1 000 Mbit/s för 829 kr/mån. Just nu får du 
de tre första månaderna till halva priset! 

    Obegränsad datamängd – streama hur mycket  
    du vill!
    Surfa säkert – du får en kostnadsfri VPN-tjänst!
    6 e-postkonton à 2 GB lagringsutrymme ingår

Läs mer om våra tjänster på bahnhof.se

Angivna priser gäller enbart i Affärsverkens stads-
nät och kan komma att ändras. Aktuella priser 
och erbjudanden hittar du alltid på bahnhof.se

Bredband till halva priset i 3 mån!

En dator hemma,  
lite vardagssurfande  
och mejl; 259 kr/mån 
för 10/10 Mbit/s!

Stort hushåll, många 
enheter, mycket film-
streaming och gaming? 
Då har vi 100 Mbit/s och 
uppåt från 339 kr/mån!

3 0
N E DL A DDN I NG

H A ST IGH E T

1000
N E DL A DDN I NG

H A ST IGH E T

100
N E DL A DDN I NG

H A ST IGH E T

10
N E DL A DDN I NG

H A ST IGH E T

1 000/1 000 Mbit/s

 399 kr/mån

Ingår!
(ord. pris 995 kr)

Routern är det digitala hjärtat i ditt hem. 
Tilgin HG2381 gör ditt bredband trådlöst 
och som dessutom kan användas för 
IP-telefoni. 

1 000/1 000 Mbit/s ger dig 1 GB i både upp- och nedladdnings-
hastighet. Det är vår allra snabbaste bredbandshastighet för 
dig med höga krav och många anslutna enheter. Verkar det 
mycket? Tänk på din fiber som en långsiktig investering 
inför framtiden – för 5 år sedan var 30 Mbit/s snabbt, idag 
räcker det inte alls lika långt.

Av datanördar – för alla! Över 250 000 hushåll 
har redan upptäckt vårt prisvärda bredband.

Trådlös router

Fler tjänster från Bahnhof

Vad innebär 1 000/1 000 Mbit/s?

1000
N E DL A DDN I NG

H A ST IGH E T

Ingen startavgift,  routern ingår!

Obegränsad datamängd – streama hur mycket du vill!
Surfa säkert – du får en kostnadsfri VPN-tjänst!
6 e-postkonton à 2 GB lagringsutrymme ingår!

Mer information: 
bahnhof.se

Med Bahnhof TV får du ny-
heter, serier, dokumentärer, 
aktuella sporthändelser och 
film. 

Välj själv om du vill 
komplettera med några 
tilläggspaket för att skapa 
ditt ultimata tv-utbud. När du 
har beställt får du allt hem-
skickat till dig och du kan 
luta dig tillbaka i tv-soffan
 och börja titta.

HD-TV

Ring billigare med Bahnhof! 
Vid beställning av Villafiber 
får du telefoni för 0 kr/mån i 
fast avgift! 

IP-telefoni

Du kan behålla din vanliga 
hemtelefon, och även 
ditt nummer. Den enda 
skillnaden är att du är 
uppkopplad via bred-
bandet i stället för 
telejacket.

Vår VPN-tjänst gör att trafiken blir svårare 
för en utomstående att avlyssna. VPN 
skyddar din trafik och din identitet 
även när du är på resande fot, t.ex. 
i länder som kontrollerar och 
censurerar internet.

Hotet från skadlig kod och trojaner 
som infekterar din dator verkar tyvärr 
vara här för att stanna, samtidigt som 
maskar och försök till nätfiske på sociala 
medier ökar.

Bahnhof ett säkerhetspaket som effektivt 
skyddar dig från de hoten. 49 kr/mån 
för 1 dator. Har du flera datorer kan 
du välja ”grupplicens” som ger dig tre 
användarlicenser för 64 kr/mån.

Integrity VPN

Antivirus & brandvägg

Integrity kommer i två varianter, 
lättare LEX Integrity (0 kr/mån) och 
Integrity VPN (40 kr/mån) för dig 
som har fler enheter och surfar med 
fler anslutningar än via Villafiber.  

Kontorstid är måndag-fredag, förutom helg-
dagar, 08:00-17:00 lokal tid.

Alla varianter av Service Plan, förutom den 
skräddarsydda, är begränsade till kontorstid och 
debiteras enligt prislista.

Beställning av tjänster utöver avtalad 
Service Plan faktureras med 1 150 kr/timme i 
30-minutersintervall. För kunder som helt saknar 
Service Plan faktureras beställda tjänster 
med 1 150 kr/timme i 30-minutersintervaller.

Planerat arbete (med en veckas varsel) är möjlig 
inom Service Plan Standard samt Professionell.

Planerade arbeten mellan 07:00-08:00 och 
17:00-19:00 faktureras med 1 150 kr/timme 
(i 1-timmesintervaller), måndag till fredag, utom 
helgdagar. Alla planerade arbeten vid andra 
tillfällen faktureras med 1 950 kr/timme 
i 1-timmesintervall.

Alla planerade arbeten som avbryts inom 
24 timmar från starttid faktureras med en (1) 
timme. Remote Hands-tjänsterna utförs av en 
tekniker på plats eller en jourtekniker. 

Remote Hands-förfrågningar riktas till Bahnhofs 
företagssupport, vilket ger en enda kontaktpunkt 
för all kundsupport.

Våra datahallstekniker finns tillgängliga 7x24x365.

Det finstilta, men 
i normal storlek.

Alla tjänster debiteras i 
30-minutersintervaller. 

Responstid: best effort.

Kostnadsfri hantering 
av incidenter och tjänster 
som utförs under kontors-
tid och tar mindre tid än 15 
minuter. Exempel: reboot 
av server samt mottagning 
av mindre paket. 

Responstid: 3 timmar.

Ingår: 1 timmes Remote 
Hands-tjänster under 
kontorstid att användas 
under 1 månad. Debiteras              
i 30-minutersintervaller.

Responstid: 2 timmar.

Ingår: 2 timmar Remote 
Hands-tjänster under
kontorstid att användas 
under 1 månad. Debiteras 
i 30-minutersintervaller.

Responstid: 1 timme.

Helt baserat på dina behov. 
Kontakta oss för en offert.

Vilken 
Service Plan 
passar dig?

Ingen 
Service Plan 
Pris/månad: 
0 kr
Pris/timme:
0 kr

Grundläggande 
15-minuters 
incidenter

Pris/månad: 
400 kr
Pris/timme:
 1 150 kr

Standard 
Service Plan 
Pris/månad:
850 kr
Pris/timme: 
850 kr

Professionell 
Service Plan 
Pris/månad:
1 500 kr
Pris/timme: 
750 kr

Skräddarsytt 
Pris/månad:
Enligt offert
Pris/timme: 
Enligt offert

Vilka tjänster?

Med någon av våra 
Service Plans är reboot 
av servern kostnadsfritt 
under 15 minuter.

Med någon av våra 
Service Plans blir byte 
av server debiterat i         
30-minutersintervaller.

Uppdrag begärda av kund 
debiteras i 30-minuters-
intervaller. Typiska för-
frågningar kan vara cross 
connect-dokumentation, 
cross connect-spårning, 
portspårningar, ström-
spårningar och verifiering 
av hårdvaruplacering. 

Vi assisterar er med 
tjänsten Rack & Stack och 
debiterar i 30-minuters-
intervaller. Detaljerade, 
skriftliga instruktioner är 
nödvändiga för att arbetet 
ska kunna utföras.

Kostnadsfri förvaring i en 
1 vecka, därefter prislista 
för månadsvis debitering.

Server reboot

Server refresh

Ta emot
mindre paket

Ta emot
större paket

Förvaring 
av utrustning

Rack & Stack

Kundbegärda 
uppdrag

Vi tar hand om 
mindre paket som 
skickas till server-
hallen och signerar 
mottagandet. Ingen 
kostnad under  
2,5 kg. 

Vi tar emot större 
paket och debiterar 
för hanteringen i 
30-minuters-inter-
valler. Paketet tas 
om hand i upp till en 
vecka utan kostnad.

Professionell support till kunder 
i behov av planerat, rutinmässigt 
samt akut underhåll i serverhallen

Med tjänsten Remote Hands får du möjlighet att:

 Â Agera snabbare vid akuta situationer och           
öka upptiden.

 Â Minska resekostnaderna till och från serverhallen
 Â Minska kostnaden för att underhålla infrastruktur.

Våra serverhallar har tekniker redo 24x7x365. 
Läs mer om våra tjänster och möjligheter på 
nästa sida!

Remote 
Hands 
Service

Information angående tjänsten Remote Hands Service, d v s konsulttjänster i datahallarna.

En webb-PDF som i juni skickades ut 
till potentiella, specifika Villafiber-
kunder.

Safety in the environment ......................... 3
  Reverse Proxy

  AppFirewall

  DoS and DDoS-attacks

Load Balancing................................................ 4
  Load Balancing

  GSLB

Applications and VPN .................................. 4
  AAA

  SSL VPN

Speed up and optimise ................................ 5
  SD WAN

  SQL-optimisation

  SSL Offload

Mobile devices ................................................. 6
  MDM – Mobile Device Management 

  MAM – Mobile App Management

  EMM – Mobile Enterprise Management

Contents

Click on a topic to jump directly to the respective page.

Managed Services

PRODUCT PACKAGING
VERSION 1.0 – UPDATED 28/07/2017

Customised IT operations are our speciality
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Dekorerade kontor

Under våren/sommaren flyttade båda våra kontor i Göteborg och Umeå till nya lokaler. Båda ligger centralt och 
behövde därför synas tydligt. Detta med mönstrad frostning och foliering i svart och orange på fönstren.

Lilla Bommen 5, 411 05 Göteborg Fönsterdekor inne i huset, vetter mot en lunchrestaurang.

Storgatan 38E, 903 26 Umeå
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VD har ordet 

Min erfarenhet är att politiker 
ofta håller högtidstal om 
digitalisering och molntjänster 
– men väldigt få vågar vara  
konkreta. 

Det har inget med partifärg att göra. Teknik är svårt 
och politikerna har två anledningar att uttrycka sig 
försiktigt. Dels vill de inte framstå som okunniga. 
Dels kan den som blir konkret utkrävas på ansvar 
när något går fel.

Den korrekta definitionen av molntjänst är inget 
annat än ”någon annans dator”. Inom branschen 
är detta känt sedan länge, men avslöjandet runt 
Transportstyrelsen har ännu en gång belyst riskerna. 
Det har stor strategisk och operationell 
betydelse var och hur servrar och IT-
tjänster hanteras.

Jag har nu jobbat över tjugo år med IT. Min 
erfarenhet är att det finns en stor professionalism, 
en grundmurad hederskodex, bland system-
administratörer och IT-tekniker. Här finns en 
filosofi och ett jordnära förhållningssätt som 
bygger på stor praktisk vana att värdera risker, 
och att alltid vara försiktig med data.

IT-tjänster är nästan alltid ett paraply av 
verksamhetsområden som alla griper in i varandra 
– i nät, i datacenter och i driftstjänster. Om man 
väljer att förlägga samhällskritiska system med 
vidöppna dörrar till Putins Ryssland eller Trumps 
USA, får detta effekter.

Min syn på skandalen kring Transportstyrelsen 
skiljer sig troligtvis från den allmänna upp-
fattningen. Jag menar att generaldirektören 
blev offer för en felaktig strategi. Vad värre är: 
Transportstyrelsen är sannolikt inte den enda av 
Sveriges myndigheter som sedan länge slagit in på 
fel väg.

Jag har tidigare bidragit till att en generaldirektör 
för Post- och Telestyrelsen valde att säga upp sig, 
och rentav gå i landsflykt. Den gången handlade 
det om bråket om datalagringen, och myndighetens 
minst sagt svajiga profil på området. Handlingar 
mörkades systematiskt, och undanhölls det 
offentliga. Det var fel och fegt.

Därför känns det en smula egendomligt att, 
på sätt och vis, nu träda till en annan före detta 
generaldirektörs försvar. Jag vet ingenting om 
den sparkade GD:n för Transportstyrelsen, 
Maria Ågren, och vi har såvitt jag kommer ihåg 
aldrig träffats. Bahnhof har heller ingen relation 
till Transportstyrelsen.

"Att ta över Transportstyrelsen vid den aktuella tidpunkten måste 
kort sagt ha varit som att få ett Tjernobyl på steroider i knät."
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Men att i skrift personligen underteckna offentliga 
dokument med formuleringar som i praktiken 
innebär att man medvetet begår lagbrott – det 
måste kräva vad som i ett numera nedlagt 
tv-program kallades ”Ballar av stål”.

Alternativet uppges ha varit att det svenska 
körkortsregistret hade upphört att fungera. Det 
går inte att förneka att hon ställdes inför ett 
genuint dilemma.

Att ta över Transportstyrelsen vid den 
aktuella tidpunkten måste kort sagt ha varit 
som att få ett Tjernobyl på steroider i knät. Det 
råder inget tvivel om att de dysfunktionella 
förutsättningarna sedan länge var en del av 
myndighetens DNA.

Här fanns alltså en organisation som i industriell 
skala, slagit mynt av att sälja ut känslig information 
om medborgarna till olika kommersiella aktörer. 
Den som till exempel besökt ett större parkerings-
garage i ett köpcentrum, och exponerats för 
skräddarsydd reklam, vet vad jag talar om.

Betydligt allvarligare var förstås att myndigheten 
på köpet tappade kontrollen, och även lejde ut 
viktiga och för Sverige strategiska delar, på 
utomstående aktörer – med skador som i värsta 
fall kan likna det som orsakades av spionerna 
Stig Wennerström och Stig Bergling.

Den sparkade GD:n Maria Ågren hade att hantera 
en operationellt svår situation, men mörkade till 
skillnad från en annan GD inte handlingar, utan 
undertecknade istället dessa utan att blinka.

Det var olagligt. Men var det fel? Kritiken måste 
riktas mot att det på myndigheten inte redan 
från början funnits en tydlig och klar operativ 
värdering av hur myndigheten ska bedriva IT-
verksamhet, som tog tillräcklig hänsyn även till 
säkerhetsfrågorna.

Vad är känsligt, vad är inte känsligt? 
Och hur ska informationen hanteras 
på ett effektivt sätt?

Det är dags för politiker att våga bli konkreta. Det 
behövs en tydlig signal om att vi befinner oss i ett 
läge där vi inte kan förutsätta att omvärlden vill 
oss väl. IT-tjänster måste idag ses som en del av 
arbetet med att restaurera hela totalförsvaret.

Sverige hade kunnat slå in på den här vägen för 
länge sedan. Vi hade kunnat anamma samma 
hederskodex som våra jordnära systemtekniker 
när de varje dag arbetar med att skydda känslig 
data. Rätt hanterat hade Sverige kunnat vara en 
stark röst i världen som positionerat sig på just det 
här området – datasäkerhet och integritet. Vi hade 
kunnat vara det oberoende globala alternativet.

Det hade också fungerat kommersiellt för stora 
aktörer som Ericsson, som nu istället riskerar att 
inom kort styckas, och reduceras till kinesiska 
eller amerikanska underleverantörer i utländsk ägo.

Men det är inte för sent. Vi kan fortfarande bygga 
upp en konkret, nationell strategi för molntjänster. 
Att outsourca till icke säkerhetsklassad personal 
är inte lösningen. Att tvinga myndigheter att själva 
bygga alla sina egna IT-system är inte heller lös-
ningen – på samma sätt som det inte är kostnads-
effektivt att lagstifta om att varje fordonstillverkare 
själv måste uppfinna hjulet på nytt.

Ja, nu blir det till sist reklam.

Bahnhof tog redan för flera år sedan 
initiativet till filosofin Based in Sweden, 
eftersom vi förutsåg riskerna med allt-
för lättvindig utflaggning av känslig 
information utanför rikets gränser. 
Idag samlar Based in Sweden ett stort 
antal IT-aktörer. Det är en jordnära och ganska 
enkel filosofi som bygger på att tillhandahålla 
säkra IT-tjänster, som i sin helhet är baserade i 
Sverige, och under svensk kontroll med svenskt 
ägande.

Just Bahnhof är nämligen extra väl rustat för att 
tillgodose de behov som finns av säkerhet och 
stabila och pålitliga lösningar, som i sin helhet 
är baserade i Sverige. Vi kan därför både till 
privata och offentliga aktörer, under ett helt 
eget tekniskt paraply, nu erbjuda en obruten 
kedja av både datacenter (som vi dessutom 
byggt och driftar själva), molntjänster som i sin 
helhet drivs i Sverige med svensk personal, och 
även svensk supportdesk i Norrland.

Allt knyts sedan några månader ihop genom ett 
helt fantastiskt nytt nationellt våglängdsnät, där 
vi själva kontrollerar alla delar av den aktiva 
infrastrukturen. Att fibernätet på köpet just nu 
är kraftfullast i Sverige gör inte saken sämre.

VD har ordet

forts.

http://www.basedinsweden.se/
http://www.basedinsweden.se/
http://www.basedinsweden.se/
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Täby, 2017-08-21
Jon Karlung, verkställande direktör

Mitt politiska råd är: var konkret! Kom ut ur molndimmorna! Berätta var ni vill att samhällsviktig 
kritisk infrastruktur ska drivas. Välj gärna något av de företag som ställer sig bakom principen 
Based in Sweden – inte av någon missriktad 
nationalism, utan av samma filosofi som en 
gång byggde totalförsvaret.

Ett tips på en bra leverantör som ställer sig bakom detta är – Bahnhof.

En gruppbild från Bahnhofs företagsresa till Kyiv och Tjernobyl juni 2017.

VD har ordet

forts.
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Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för delåret 2017 är betryggande 
positivt med plus 42,7 Mkr (minus 28,1 Mkr för 
samma period år 2016). 

Den sista juni 2017 är likvida medel i Bahnhof 
185,1 Mkr (129,7 Mkr). Finansiella skulder upp-
går till 1,4 Mkr (1,5 Mkr) som avser finansiell 
leasing och 6,1 Mkr (12,8 Mkr) till koncern- 
företag (K.N. Telecom AB).

Investeringar under 2017

Bahnhof har under första halvåret investerat totalt 
47,5 Mkr. Investeringarna avser i huvudsak färdig-
ställandet av Bahnhofs fibernät Northern Light®. 
Investeringarna under kvartalet är genomförda 
med egna medel från den löpande verksamheten.

Immateriella anläggningstillgångar

Den sista juni 2017 är immateriella anläggnings-
tillgångar i Bahnhofkoncernen 63,0 Mkr, varav 
54,3 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året 
är 70,9 Mkr varav 61,1 Mkr goodwill. 

De immateriella anläggningstillgångarna  
avseende goodwill härrör sig främst från ett 
tidigare förvärv av bolaget Tyfon. Bahnhof har 
en konservativ syn på immateriella tillgångar, 
vilket innebär att vi gör löpande avskrivningar.

Koncern och redovisningsprinciper

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB 
(publ) med organisationsnummer 556519-9493 
och säte i Stockholm. 

Bahnhof AB (publ) har två svenska dotterbolag 
vilka är Tyfon Svenska AB (556544-4808) 
samt Elementica Data Center Construction AB 
(556715-9495). Bahnhof AB har även ett portugi-
siskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA 
(PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt 
dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag 
är helägda dotterbolag förutom Elementica.

Tvister

Som redovisats tidigare i årsrapporten har det 
uppkommit en tvist mellan Bahnhofs portugisiska 
dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA och den 
portugisiska skattemyndigheten. Bahnhof har 
inte gjort någon reservering för skulder i delårs-
rapporten, då styrelsen samt bolagets revisorer 
KPMG bedömer att det inte finns anledning till 
detta.

Utdelning

Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan 
introduktionen på Aktietorget i december år 
2007. Vi eftersträvar en stabil årlig utdelning 
på mellan 25 och 50% av resultatet efter skatt. 
Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella 
handlingsutrymme med en hög utdelning. I maj 
2017 delade bolaget också ut 3,25 kronor per 
aktie, totalt omkring 35 Mkr, till ägarna.

Delårsrapport jan-jun, 2017
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Finansiell situation

Insynspersoners aktieinnehav per 2017-06-30:

Jon Karlung och Andreas Norman: gemensamt 5 414 935 st (via K.N. Telecom) 

Jon Karlung: privat 37 500 st

Lars Perers: 30 000 st

Eric Hasselqvist: 27 000 st

Anna Åhr: 8 000 st

Andreas Norman: privat 6 000 st

Henrik Kemkes: 2 000 st

Aktieägare 2017-06-30:

K.N. Telecom AB: 5 414 935

Öresund Investment AB: 539 619

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension: 456 175

Didner & Gerge Small and Microcap: 250 000

Handelsbanken Fonder AB: 215 000

State Street Bank & Trust Com.: 170 000

Nordnet Pensionsförsäkring AB: 158 193

Niclas Storåkers: 138 850

Jonas Bonde: 130 500

Lannebo Nanocap: 121 582  

Delårsrapport jan-jun, 2017
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474 816
1 959

476 775

-334 133
-22 103
-53 277

-13 636
-423 149

53 626

-313

-313

53 313

- 12 473

32

40 872

3,80
10 756 513

11,2%

243 023
1 433

244 456

-172 813
-9 986

-27 893

-6 512
-217 204

27 252

-201

-201

27 051

- 7 141

16

19 926

1,85
10 756 513

11,1%

Rörelsens intäkter

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

Räntekostnader/intäkter och liknande
resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat före skatt

Aktuell skatt

Minoritetsandel

Periodens/Årets resultat

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

2016
Totalt
Utfall

2017
Totalt
Utfall

2017
Q2

Utfall

Resultaträkning koncernen

388 524
675

389 199

-266 986
-18 362
-45 128

-12 656
-343 132

46 067

-514

-514

45 553

-10 799

32

34 786

3,23
10 756 513

11,7%

2017
Helår

Prognos

1 000 000

1 000 000

-706 000
-41 000

-110 000

-33 000
-890 000

110 000

-1 000

-1 000

109 000

-23 980

0

85 020

7,90
10 756 513

10,9%

TKR
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Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Licenser och liknande rättigheter
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Datahallar
Stomnät
Pågående nyanläggning

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
 
Varulager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

2017-06-30 2016-12-31

Balansräkning koncernen

8 662
54 302
62 964

41 236
92 300
82 742

6 463
222 741

285 705

6 530
19 925

 262
1 327

71 370
99 414

185 102

284 516

570 221

9 198
57 732
66 930

33 806
96 155

1 414
53 278

 184 653 

251 583

4 071
49 228

 279
3 126

70 080
126 784

142 395
 

269 179
 

520 762

TKR
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Eget kapital

Aktiekapital
Reserver
Balanserat resultat inkl. årets resultat

Eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

Minoritetsintresse

Summa Eget kapital

Avsättning för uppskjuten skatt

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2017-06-30 2016-12-31

Balansräkning koncernen

1 076
27

230 956

232 059

6 006

238 065

24 202

1 351
6 112

7 463

80 485
11 203
14 537

194 266
 

300 491

570 221

96 177
Inga

1 076
27

223 308

224 411

6 038

230 449

24 202

1 611
9 445

11 056

57 065
7 014

13 075
177 901

255 055

520 762

52 119
Inga

TKR



Delårsrapport jan-jun, 2017

18

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investering immateriella anläggningstillgångar
Investering materiella anläggningstillgångar
Avyttring finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amorteringar
Utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

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

2017
Totalt
Utfall

2017
Q2

Utfall

Kassaflödesanalys

53 313
15 111
-8 284

60 140

-2 459
29 829
41 247

128 757

0
-47 498

0

-47 498

-3 593
-34 959

-38 552

42 707

142 395 

185 102

27 050
7 987
1 979

37 016

-1 414
15 378
16 932

67 912

0
-6 793

0

-6 793

-1 793
-34 959

-36 752

24 367

160 735 

185 102

2016
Totalt
Utfall

45 553
12 656
-6 673

51 536

-4 843
15 148

3 439

65 280

-4 168
-50 624

15

-54 777

-3 629
-34 959

-38 588

-28 085

157 308
521

129 744

TKR
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Omsättning
Resultat före skatt
Resultat efter skatt
Rörelseresultat (EBIT)
EBITDA 
Nettomarginal, (%)
EBIT-marginal (%)
EBITDA-marginal (%)
Soliditet (%)
Eget kapital
Antal anställda (st)
Periodens kassaflöde

Data per aktie

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

2017
Totalt

2017
Q2

Nyckeltal 

476 775
53 313
40 872
53 626
67 262
11,2%
11,2%
14,1%
40,7%

232 059
223

42 707

10 756 513
4,96

21,57

244 456
27 051
19 926
27 252
33 764
11,1%
11,1%
13,8%

232 059
223

24 367

10 756 513
2,51

2016
Totalt

389 199
45 553
34 786
46 067
58 723
11,7%
11,8%
15,1%
40,5%

187 878
165

-28 085

10 756 513
4,23

17,47

TKR

Granskning

Delårsrapport 2 2017 har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.
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Kvartalsrapport 3: 24 oktober

Bokslutskommuniké 2017: 20 februari 2018

Årsredovisning för 2017: Senast 25 april 2018

Rapportkalender 2017

https://www.bahnhof.se
http://www.elementica.se/
http://triplegreen.net/
http://www.basedinsweden.se/
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Huvudkontor
Postadress:
Bahnhof AB (publ)
Box 7 702, 103 95 Stockholm

Besöksadress:
Tunnelgatan 2
111 37 Stockholm

bahnhof.se
E-post: info@bahnhof.net
Telefon: +46 (0)10 510 00 00

http://www.bahnhof.se

