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Innehåll i rapporten

Omsättningen uppgick till:   249,2 Mkr   (211,4 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till:   38,1 Mkr   (33,6 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till:   30,1 Mkr    (27,2 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till:   24,1 Mkr   (20,5 Mkr)

Resultatet före skatt per aktie uppgick till:   2,8 kr  (2,5 kr)

Siffror inom parentes avser tredje kvartalet 2016.
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För första gången under ett enskilt kvartal når Bahnhof ett 
rörelseresultat som överstiger 30 Mkr. På rullande basis förväntas 
en årsomsättning om 1 miljard kronor. Med hänsyn till goda 
förutsättningar, inför det sista kvartalet 2017, bibehåller 
Bahnhof angivna prognoser.

Kvartalet utmärks av särskilt god tillväxt på företags-
marknaden. Verksamheten med IT-drifttjänster fort-
sätter till exempel att växa mycket starkt. På relativt 
kort tid har vi etablerat oss som ett naturligt val även 
för många storföretag.

Under kvartalet har vi till exempel fått förtroende att 
leverera ett stort antal förbindelser, och tjänster i data-
hallarna till den internationella byggkoncernen NCC.

På privatsidan växte Bahnhof under det tredje kvartalet 
organiskt med 9552 privatkunder netto i öppna nät, 
vilket i förhållande till våra konkurrenter är en stark 
siffra för perioden. Vi fortsätter också att förena hög 
tillväxt med god lönsamhet.

Den finansiella situationen är god. Den sista sep-
tember 2017 är likvida medel i Bahnhof 184,7 Mkr 
(147 Mkr). Kassaflödet för det tredje kvartalet är 
svagt negativt -0,5 Mkr (+16,4 Mkr).

Majoriteten av våra inbetalningar sker i slutet av månaden, och eftersom brytpunkten för Q3 2017 
inträffade på en helg, kom likviden istället in i nästkommande kvartal. Det totala utfallet 2017 visar ett 
positivt kassaflöde på 40,5 Mkr (-11,7 Mkr).

Sammandrag av tredje kvartalet år 2017

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 
för att på ett positivt sätt överträffa 
förväntningarna (främst avseende EBIT).

Tillväxten kommer att vara organisk utan 
tillskott av kapital eller utspädning av 
aktier. Vi utesluter samtidigt inte struktur-
affärer eller etablering inom nya affärs-
områden som kan ge ytterligare positiva 
effekter.

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 affärsmodeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra 
kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är inte tomma ord 
för oss. 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 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.
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Drifttjänster

Det snabbt växande affärsområdet Drifttjänster 
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-drifttjänster (där vi utgår från vår 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 helhets-
perspektiv som våra kunder efterfrågar.

Telefoni

Bahnhofs telefonilösningar för företagskunder 
lockar allt fler stora kunder. Vi fortsätter att 
fokusera helt på användarvänlighet och kund-
nytta, och kan erbjuda flexibla, prisvärda och 
pålitliga växellösningar.

Företagsmarknad

Företagsaffären svarar för 124,9 Mkr av Bahnhofs omsättning under 
det tredje kvartalet (jämfört med 99 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.

Nättjänster

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

Bahnhofs nät Northern Light® ansluter kontinuerligt 
till nya orter som i sin tur också ökar vår räckvidd 
till både privat- och företagsmarknaden. Det här 
är stommen i vår infrastruktur och det som i 
praktiken gör det möjligt att erbjuda tjänster 
med mycket hög kapacitet.

Nu går vi in i en ny fas där målet är att komma när
mare kunderna med helt nya typer av tjänster till 
konkurrenskraftiga priser. Vi vänder oss både till 
dem som vill ha blixtsnabbt bredband till kontoret, 
och dem som önskar knyta ihop sina kontor med 
molntjänster och datacenter.

Först ut är vår nya tjänst Big City™, som bygger på 
en modell där vi samarbetar nära med Skanova
i storstäderna, och i Stockholm kompletterar
med det nät som Stokab erbjuder.

™cityB I G
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Webhallen utökar sina tjänster med Bahn-
hofs kraftfulla CDN-tjänst (Content Delivery 
Network). Syftet är att avlasta webbservrar och 
optimera svarstiderna för att ge sina kunder 
den absolut bästa kundupplevelsen.

Bahnhof har av liknande skäl 
lanserat Express Route till bland 
annat AWS, för kunder som 
önskar förbättra nätmässig 
prestanda, och dessutom sänka 
sina kostnader.

KTH – Kungliga Tekniska Högskolan – har 
valt att teckna ett stort BRF-avtal (avseende 
bredband till studenter) med oss som inkluderar 
flera hundra lägenheter.

Bygg- och fastighetsföretaget NCC har under 
kvartalet valt Bahnhof både för co-location i våra 
datahallar, samt ett stort antal nätförbindelser 
till deras olika sajter.

Den globala dataspelsjätten Ubisoft utökar 
sina tjänster hos Bahnhof. Det handlar nu om 
redundanta våglängdsförbindelser mellan olika 
datahallar i Stockholm och Malmö. Bakgrunden 
till utökningen av nättjänster finns bland annat 
i spelprojektet Avatar (där Ubisoft öppnat en ny 
spelstudio i Stockholm).

Trelleborgs kommun utökar antalet för-
bindelser genom Bahnhof, och har nu ett stort 
antal adresser uppkopplade. 

Även Yrkesakademin fortsätter att utöka 
antalet nätförbindelser hos oss.

En stor medieaktör har valt att inleda ett 
samarbete med Bahnhof, som vi också hoppas 
kommer att driva på utvecklingen av för-
ändrade medievanor. Samarbetet innefattar 
redan från början bland annat nättjänster 
(lastbalansering).

Ett antal offentliga aktörer ser nu över sina 
lösningar (i efterdyningarna av Transport-
styrelsen). Bahnhofs inarbetade säkerhetsprofil 
attraherar ett antal myndigheter som söker 
kraftfulla tjänster som uppfyller höga krav på 
säkerhet och har infrastruktur i Sverige.

Några nya kunder under kvartalet
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Bahnhof är först ut med nationell spridning av CDN-tjänster!  

Content Delivery Network är en global lösning som ger snabbare 
access till webbsidor på nätet. CDN innebär i praktiken att innehållet 
flyttas närmare kunderna. Det uppstår inga onödiga väntetider och 
flaskhalsar – alla besökare får blixtsnabb access till innehållet, och 
servrarna blir mer motståndskraftiga mot DDOS-attacker. 
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Privatmarknad
Bahnhof växer under det andra kvartalet organiskt med 9552 
privatkunder netto, vilket är starkt för perioden (tillväxten 
var 10 977 kunder samma period år 2016). Bahnhofs kundbas 
i öppna stadsnät utgörs därmed totalt av 272 353 hushåll.

Bahnhof tillhandahåller premiumtjänster för kunder som vill 
ha blixtsnabbt bredband och stabila uppkopplingar. Det nya 
nätet  Northern Light® är därför dimensionerat för gigabit-
kapacitet till privathushåll.
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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 datahallar 
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 i oktober 2017: Bygglovsansökan kommer att lämnas in under det fjärde kvartalet. När och 
om byggstart kan ske avgörs troligen under första halvåret 2018.
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Marknadsmaterial

Under hösten har vi lagt krut på mejlutskick till företag för bl a tjänsterna BIG, BIG Colo och företagstelefoni.

Från Bahnhofs instagram: OH! in da bunker! Arkitekten Albert France-Lanord 
guidar och berättar historien om hur Pionen blev världens mest berömda 
serverhall. OBS! FULLBOKAT.
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https://www.instagram.com/bahnhofbahnhof/
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VD har ordet 

Jag börjar med att citera ett 
gammalt dokument jag skrev 
för tio år sedan: ”Bahnhof vilar 
på en frihetlig värdegrund med 
en nyfikenhet på nya tekniska 
innovationer.”
Texten är hämtad ur vårt introduktionsmemo-
randum på Aktietorget den första december år 
2007. Det är nu ganska precis 10 år sedan Bahnhof 
öppnades för investerare. Om jag minns rätt var 
introduktionskursen 8 kronor per aktie.

Teknisk och affärsmässig nyfikenhet är motorn 
i vår verksamhet. Det är det som skapar framåt-
rörelse. Att ständigt kunna ompröva och förändra 
tidigare sanningar är kärnan i allt vi gör.

IT-branschen bygger kanske mer än andra på 
ständig rörelse. I praktiken måste man kunna 
utveckla och bygga tjänster i flykten. Att bara 
förvalta tidigare modeller är en återvändsgränd.

Inom en snar framtid kommer i stort sett alla 
tjänster som vi känner till att vara helt beroende 
av kraftfulla nätanslutningar till datahallar och 
molntjänster. Jag vill att Bahnhof kommer närmare 
kunderna.

Det kommer i sin tur att kräva en annorlunda 
nätdesign som ligger utanför dagens traditionella 
telekomlandskap. Att överföra gigantiska 
mängder data handlar om avstånd, optik och den 
utrustning som sitter i varje ände av fibertrådarna.

Bahnhofs strategiska mål är att sudda ut gränsen 
mellan vad som är en tjänst i en datahall och vad 
som är en bredbandstjänst. Avsikten är att gifta 
ihop det bästa ur bägge världarna. Allt kommer 
inom kort vara en del av ett enda ekosystem.

Bygget av våglängdsnätet Northern Light®, 
stommen i Bahnhofs infrastruktur, var fas ett i 
vår framtidssatsning. Stomnätet är en förutsätt-
ning för att transportera gigantiska datamängder 
över stora avstånd. Vi finns på de flesta orter i 
Sverige och vi växlar trafik vid de stora knut-
punkterna i bland annat Frankfurt, Amsterdam 
och London.
 
Nu inleder vi fas två. Bahnhof aktiverar nu vår 
samlade infrastruktur i en storoffensiv, ett slags 
digitalt blixtkrig, som syftar till att stöpa om mark-
naden. Det handlar både om synen på kapacitet 
ur ett rent prisperspektiv, men framför allt om att 
kunna väva ihop tjänster i datahallarna med nätet.

Den storskaliga utrullningen sker i nära samarbete 
med vår strategiska partner Skanova (i Stockholm 
samarbetar vi även med Stokab). Offensiven 
inleds med att vi lanserar den nya storstads-
tjänsten  Big City™, som också är en del av ett 
större ekosystem (med brandväggar, säkerhets-
tjänster, trådlösa nät, lagringstjänster och andra 
molntjänster).

Konkret erbjuder vi företag ett lite enklare insteg 
till nätet som helt bygger på tjänster ”on-demand”. 
Tjänsten Big City™, först tillgänglig i storstäderna, 
är enkelt uppgraderingsbar (1-10 Gbit/s) och har 
förstås ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Bahnhofs strategiska mål är att sudda ut 
gränsen mellan vad som är en tjänst i en 
datahall och vad som är en bredbandstjänst. 
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Parallellt förstärker vi våra kraftfullare dedike-
rade premiumtjänster, som till exempel Big Pro. 
Bahnhofs nätplattformar knyter därmed ihop all 
infrastruktur även i datahallarna med en kapacitet 
som inom kort kan uppgå till 100 Gbit/s.

Finns det då inga hinder på vägen? Det är 
visserligen sant att hela Sverige snart är fibrerat. 
Men det har skett på ett sätt som gör att flera 
mindre kommuner kommer upptäcka att de sålt 
smöret och förlorat pengarna.

Den som äger vägarna ska inte själv sälja bilar 
och driva egen taxirörelse som utestänger alla 
andra. Det hämmar konkurrensen och förhindrar 
utveckling av nya tjänster.

För att skapa förutsättningar för en teknisk 
revolution krävs på grossistnivå tillgång till passiv 
infrastruktur (svartfiber). Det öppnar upp för 
konkurrens och möjliggör nya marknadsmässiga 
lösningar. Det är i ändarna på fibertrådarna 
tekniska språng sker – inte i den fiber som ligger 
nedgrävd i marken.

Jag var nyligen i Bryssel och talade bland annat 
om detta på en konferens där EU-kommissionen 
var inbjuden. Målet är att uppnå en lagstiftning 
som bryter upp monopolliknande situationer och 
sätter press på nätägare. Det ska vara möjligt att 
på marknadsmässiga villkor handla svartfiber 
(det vill säga passiv infrastruktur).

Man kan som jämförelse se hur det ser ut i 
monopollandet Norge. De lever ännu kvar med 
långsamma bredbandstjänster som hör hemma i 
det förra århundradet, och som i konsumentledet 
är minst fem gånger så dyra som i Sverige.

Bahnhof lanserar nya Big City™-tjänster på bred 
front tillsammans med framsynta privata och 
offentliga aktörer som alla erbjuder passiv infra-
struktur. Vi bjuder dessutom in alla stadsnät som 
vill vara med i den nya tekniska revolutionen.

Slutligen; vad är då en ”frihetlig värdegrund” 
som jag nämnde i vårt introduktionsprospekt 
på Aktietorget för 10 år sedan?

Bahnhof tror på kommunikationsfrihet, yttrande-
frihet och rätten att prata, mejla eller kommunicera 
med vem man vill på det sätt som passar en, utan 
att vara avlyssnad mot sin vilja.

Det är en hörnsten i ett demokratiskt samhälle. 
Det finns samhällen som valt rakt motsatt väg, och 
som i enskildheter kan ha varit tryggare. Men jag 
vill inte bo där. Chefen för östtyska Stasi lär ha sagt:
”- För att vara säker måste man veta allt”. 

Nu driver svenska staten återigen en linje om 
massövervakning, trots att EU-domstolen förbjudit 
generell datalagring där det saknas brotts-
misstankar.

En kraftfull och effektiv brottsbekämpning måste 
klara av att möta nya hot. Det i sin tur kräver 
att polisen har samma förhållningssätt som 
IT-branschen – att ständigt kunna förändra och 
ompröva gamla sanningar.

Det går inte att med alla medel sätta sig på bak-
hasorna och bli arg över att ”brevbäraren” inte 
vill vara polis. En modern och rättssäker brotts-
bekämpning måste bygga på kraftfulla riktade 
insatser, riktad lagring och riktad spaning där det 
finns allvarliga brottsmisstankar.

Politiskt är den vägen kanske svårare eftersom 
riktade insatser förutsätter att man då måste vara 
mer selektiv i var, när och hur man spanar. Men 
rimligen är det inte bara principiellt mer rätt, det 
skulle också lösa fler brott.

Jag har bråkat med olika regeringar i olika parti-
färg om detta i mer än femton års tid. Särskilt illa 
berörd blir jag när motståndarna tar till lättköpta 
kampanjargument som hör hemma i ren populism.
Jag har egna barn i skolåldern och anser att de 
förtjänar att växa upp i ett demokratiskt samhälle 
med en effektiv, modern och rättssäker brotts-
bekämpning. Låt mig då säga att vi inte vill 
resa tillbaka till nittonhundratalet – närmare 
bestämt 1984.

VD har ordet

forts.

Täby, 2017-10-18

Jon Karlung, 
verkställande direktör
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Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Den sista september 2017 är likvida medel i 
Bahnhof 184,7 Mkr (147 Mkr Q3 2016). Kassaflö-
det för det tredje kvartalet är svagt negativt -0,5 
Mkr (+16,4 Mkr Q3 2016). Det svaga kassaflödet 
under kvartalet beror på att majoriteten av 
våra inbetalningar sker i slutet av månaden, och 
eftersom brytperioden för Q3 2017 inträffade på 
en helg, kom likviden istället in i nästkommande 
kvartal. Det totala utfallet 2017 visar ett positivt 
kassaflöde på 40,5 Mkr (-11,7 Mkr).

Investeringar i teknisk infrastruktur under det 
tredje kvartalet är 3,6 Mkr (6 Mkr). Krediter 
uppgår vid kvartalets slut (finansiell leasing) till 
1,2 Mkr (1,8 Mkr) och skulder till koncernföretag 
(K.N. Telecom AB) uppgår till 4,4 Mkr (11,1 Mkr). 

Den sista september 2017 är immateriella 
anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 
61,0 Mkr varav 52,6 Mkr goodwill (68,9 Mkr 
varav 59,4 Mkr goodwill).

De immateriella anläggningstillgångarna härrör 
sig nästan uteslutande till internetoperatören 
Tyfon som Bahnhof förvärvade i juni 2015. 

Bahnhof har en konservativ syn på immateriella 
tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar.

Koncern och redovisningsprinciper

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens 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 portugisiskt 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 i tidigare rapportering 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.

Utdelningspolicy

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.
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Finansiell situation

Insynspersoners aktieinnehav per 2017-09-30:

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 2017-09-30:

K.N. Telecom AB: 5 414 935

Öresund Investment AB: 539 619

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension: 389 524

Didner & Gerge Small and Microcap: 276 139

State Street Bank & Trust Com.: 170 000

Niclas Storåkers: 138 850

Lannebo Nanocap: 131 051

Skandinaviska ensk banken Copenhagen: 127 339

CBLUX-SEB SA UCITS: 127 294

Nordnet Pensionsförsäkring AB: 126 388
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83 754

-327

-327

83 427

- 18 479

44

64 992

6,04
10 756 513

11,5%

249 178
1

249 179

-174 770
-11 622
-24 705

-7 954
-219 051

30 128

-14

-14

30 114

- 6 006

12

24 120

2,24
10 756 513

12,1%

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
Q3

Utfall

Resultaträkning koncernen

599 647
937

600 584

-415 289
-27 700
-65 300

-18 997
-527 286

73 298

-752

-752

72 546

-17 343

45

55 248

5,14
10 756 513

12,1%

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
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

2017-09-30 2016-12-31

Balansräkning koncernen

8 394
52 588
60 982

41 308
90 373
81 130

7 378
220 189

281 171

4 155
48 488

 262
1 501

69 270
123 676

184 675

308 351

589 522

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

Balansräkning koncernen
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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

2017-09-30 2016-12-31

Eget kapital och skulder

1 076
27

255 105

256 208

5 994

262 202

24 202

1 221
4 445

5 666

64 941
15 803
15 419

201 289
 

297 452

589 522

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
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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
Q3

Utfall

Kassaflödesanalys

83 427
21 560
-9 690

95 297

-84
3 192

33 608

132 013

0
-51 147

0

-51 147

-5 390
-34 959

-40 349

40 517

142 395
1 763

184 675

30 114
8 183

-1 406

36 891

2 375
-26 637

-7 639

4 990

0
-3 649

0

-3 649

-1 797
0

-1 797

-456

185 102 
29

184 675

2016
Totalt
Utfall

72 546
18 997
-8 800

82 743

-2 704
13 864
-4 770

89 133

-4 168
-56 683

15

-60 836

-5 013
-34 959

-39 972

-11 675

157 308
1 364

146 997

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
Q3

Nyckeltal 

725 954
83 427
64 992
83 754

105 344
11,5%
11,5%
14,5%
43,5%

256 208
249

40 517

10 756 513
7,76

23,82

249 179
30 114
24 120
30 128
38 082
12,1%
12,1%
15,3%

-456

10 756 513
2,80

2016
Totalt

600 584
72 546
55 248
73 298
92 295
12,1%
12,2%
15,4%
43,6%

209 183
175

-11 675

10 756 513
6,74

19,45

TKR

Granskning

Delårsrapport 3 2017 har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.
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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

