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Prognos år 2013:
Vinst +60 Mkr!

Oms. 393 Mkr
Vinst  
+ 45,5 Mkr!
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År 2012 slutar med ett fantastiskt fjärde kvartal 
(EBIT plus 17,8 Mkr samt 113,6 Mkr i omsättning). 
Det fjärde kvartalet är ett kvitto på att trenden 
håller i sig. Nu kan Bahnhof med fog skruva upp 
förväntningar om en ljus framtid.

Det är flera faktorer som ligger bakom framgångarna. 
Kortfattat kan man säga att vi nu skördar frukterna av 
teknikintensiva investeringar. Bahnhof har helt enkelt 
bättre tekniska muskler än många konkurrenter. 
Dessutom har vi återtagit den kostnadskontroll som 
tidigare präglade verksamheten.

Kassaflödet är enastående. Den ekonomiska 
situationen måste sammanfattningsvis beteck-
nas som robust.

År 2012 är det bästa året i Bahnhofs historia.

Prognoserna avseende såväl omsättning som 
rörelseresultat överträffas med stor marginal, trots 
ett mycket svagt utgångsläge i början av året. Bak-
grunden till rekordsiffrorna är den närmast explosiva 
resultatutveckling som sker under det andra halv-
året.

Omsättningen uppgick till: 393,1 Mkr
Resultat innan avskrivningar: + 61,3 Mkr 
(EBITDA)
Rörelseresultatet uppgick till: + 45,5 Mkr 
(EBIT)
Resultatet efter skatt uppgick till: 35,5 Mkr

Alla siffror i denna rapport avser koncernen 
(och är i sin helhet exklusive interna trans-
aktioner).

Året i sammandrag
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Prognos – år 2013
Styrelsen är mot bakgrund av andra halv-
årets goda utveckling positiv om framtiden. 
Vår prognos för år 2013 är ett rörelse-
resultat (EBIT) på 60 Mkr. Omsättningsmålet 
anger vi samtidigt till 450 Mkr för helåret.

Avsikten är att ge en så tillförlitlig prognos som 
möjligt, samtidigt som det alltid finns faktorer 
som kan påverka i positiv eller negativ riktning.

Vision och långtidsprognos:
Bahnhof är framtidens telekomoperatör. Vi 
förenar innovationer och nytänkande, med 
prisvärda kvalitetstjänster för företag och privat-
personer. Bahnhof bygger egen infrastruktur, 
men samarbetar även med andra aktörer.

Vår filosofi är baserad på en jordnära och 
entreprenörmässig syn på tillväxt. Vår styr-
ka är kombinationen av att driva ett starkt 
innovativt bolag, samtidigt som det förenas 
med en kostnadsmedveten och organisk 
tillväxt.
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Reklam år 2001 för Bahnhofs datahall S:t Erik i Stockholm City. Modellen att erbjuda servrar i centrala staden ”City 
Server Hosting” har på senare år fått ytterligare fördelar. Det är bättre både för miljön, och för den tekniska 
prestandan för våra kunder. Ljuset går snabbare i city.

Bahnhof är en utmanare till de största telekom-
jättarna. Det avreglerade, öppna och alltmer 
fragmenterade telekomlandskapet ger oss nya 
möjligheter i hela världen. Det finns inga be-
gränsningar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar 
individen och friheten på nätet. Strategiskt är 
våra kärnvärden nätneutralitet, kommunika-
tionsfrihet och rätten till ett privatliv.

Bahnhofs långtidsprognos är att inom 
några år nå en miljardomsättning med vinst-
marginaler på mellan 10 – 14 procent, utan 
tillskott av kapital eller utspädning av be-
fintliga aktieägare.

Vi ser långsiktigt på verksamheten och vi 
eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 
25 och 50 procent av årets vinst (i år föreslås 
en utdelning med 1,50 kr per aktie, vilket är en 
tredubbling jämfört med föregående år).
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Företagsmarknad
Totalt svarar företagsmarknaden den sista 
december år 2012 för 180,7 Mkr av kon-
cernens omsättning.

Bahnhof skördar nu frukterna av gjorda in-
vesteringar i datahallar och nät. Den goda 
utväxlingen beror förstås inte enbart på stora 
materiella investeringar, utan handlar minst lika 
mycket om humankapital.

Bahnhof premierar innovationer och eget 
ansvar. Vår organisation bygger på att vara 
snabbrörlig och att upptäcka nya möjlig- 
heter. Vi strävar efter att bygga ett företags-
klimat som hjälper våra kunder att hitta 
enkla och prisvärda lösningar för sin kom-
munikation.

På TV sidan har vi från det fjärde kvartalet det 
amerikanska bolaget Netflix som en av våra 
viktiga kunder (de köper stor kapacitet i vårt 
våglängdsnät). Netflix är också en av de nya 
film- och mediatjänster som på ett positivt sätt 
ser ut att förändra gamla intäktsmodeller.
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På telefonisidan fortsätter migreringen till 
egna plattformar och egna tjänster. Just nu 
pågår en satsning på företagstelefoni där 
vi integrerar mobiltelefoni med våra moln-
baserade växellösningar.

Styrkan i Bahnhofs produktportfölj är att vi har 
bredden. Vi har ett slagkraftigt helhets-
erbjudande med både telefoni, datahallar och 
nättjänster. Och vi har muskler att attrahera 
stora företag, som behöver bättre och mer 
kostnadseffektiv kommunikation.

Ytterst handlar det om förtroende. Bahnhof 
satsar ganska små resurser på traditionell 
marknadsföring. Istället har vi lagt krutet 
på investeringar i teknisk infrastruktur, och 
paketeringen av våra tjänster. Vi övertygar 
med vår kompetens, snarare än genom 
annonser.

De viktigaste marknadsförarna i försäljnings-
ledet är våra egna kunder och partners, som 
ofta fungerar som ambassadörer för Bahnhof. 
Vi säljer eftersom vi är kunniga, pålitliga och 
prisvärda.

Vi har nu försäljningskontor i Stockholm, 
Borlänge, Uppsala, Malmö, Göteborg och 
Oslo. Dessutom utgör vår närvaro i mer än 
180 stadsnät viktiga brohuvuden till fortsatt 
expansion på företagssidan.



Bokslutskommuniké 2012 Sida 5 av 19

Bahnhof erbjuder en arsenal av molntjänster som alla utgår från våra cen-
trala datahallar. Idag går det inte längre att driva en seriös molntjänst som 
inte redovisar vilken infrastruktur som finns i botten. Här har Bahnhof en 
fördel. Vi synliggör tekniken bakom molnet.
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Datahallar
Bahnhof invigde under det fjärde kvartalet 2012 
bolagets nya flaggskepp, datahallen Thule, mitt 
i Stockholm City. I och med färdigställandet av 
Thule har Bahnhof tre stora datahallar innanför 
tullarna i Stockholm.

Vid sidan av satsningen på fysiska data-
hallar, har vi också lanserat heltäckande 
molnbaserade tjänster med virtuella servrar. 
Den gemensamma nämnaren är att moln-
tjänster drivs i vår egen infrastruktur, och 
kan speglas mellan Bahnhofs olika data-
hallar.

Vår strategi är att visa infrastrukturen bakom 
molnet. Det ger trygghet och stabilitet för våra 
kunder. Detta är också ett viktigt argument för 
kunder som av försäkringsskäl behöver skydda 
sina affärer. 

Till skillnad mot våra konkurrenter har vi 
valt att lägga våra datahallar i urban stads-
miljö, där Stockholm utgör det centrala 
navet till Sveriges infrastruktur. Det finns 
tre stora fördelar med detta: miljö, ultralåg 
latens och närheten till kunder och samar-
betspartners.
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1.) Miljö - Bahnhof eldar inte för kråkorna!
Under 2012 sker ett skifte i synen på miljö-
klassning av datahallar. I branschen har det 
tidigare varit viktigast att kunna kyla anlägg-
ningar på ett så effektivt sätt som möjligt (man 
använder begreppet ”PUE-tal”).

Under 2012 ställs detta på ända. Det viktiga är 
inte längre att kyla genom att vädra ut värmen 
i tomma intet, utan att istället återanvända vär-
men från servrar i bostäder och fjärrvärmenät. 
Logiken är enkel. När det är kallt är det mer 
klimatsmart att ställa ett element inomhus, än 
utomhus.

Bahnhof har tecknat ett samarbetsavtal 
med energibolaget Fortum, som innebär att 
alla våra anläggningar återvinner värme.

En bieffekt av miljöanpassningen är att vi får 
bra betalt för den energi som andra vädrar bort. 
I sammanhanget är det värt att påpeka att det-
ta bara är möjligt där det finns ett väl utvecklat 
fjärrvärmenät – det vill säga i storstädernas 
citykärnor.
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2.) Ultralåg latens – bara i city!
I takt med en växande marknad för moln-
tjänster, och att allt mer kommunikation går från 
maskin till maskin, blir det viktigare att datahal-
lar också har bästa möjliga nätmässiga förut-
sättningar.

Det handlar till exempel om ultralåg latens, 
men även om så enkla saker som att alls 
kunna angöra de stora svenska nätknut-
punkterna med maximal kapacitet. Bahnhofs 
datahallar är nämligen de enda som just 
nu har en direkt obruten fiberlänk på 100 
Gigabit/s till de svenska internetknut-
punkterna – det vill säga till Netnod:s hem-
ligt belägna bergrum i Stockholm.

Bakgrunden är att det geografiska avståndet 
till våra datahallar är kort. För att ljuset ska 
kunna distribueras med 100 Gigabit/s fiber 
får signalkvaliteten inte understiga vissa 
värden. Befinner sig datahallen för långt 
bort, då fungerar det helt enkelt inte.

Uppmätta värden med ljusmätare avseende 
dämpning i fiber ger vid handen att följande 
datahallar (som exempel) inte kan få 100 
Gigabit/s direktanslutning mellan Netnod i 
Stockholm city och sina kunders molntjänster 
och rackskåp: Telecity i Sköndal, Aveilo och 
Sunguard i Sätra, TDC på Lidingö, Interxion i 
Akalla och Telia i Farsta.

Bahnhof vill göra en teknisk skillnad för våra 
kunder. Den som till exempel vill streama 
eller distribuera stora datamängder, och fullt 
ut växla trafik på knutpunkterna utan be-
gränsningar, har helt klart en fördel med vår 
infrastruktur.

3.) Närhet till kunder!
Redan år 2001 lanserade Bahnhof begreppet 
”City Server Hosting”, som byggde på närhet till 
våra datahallar. Den filosofin är gångbar även 
idag. Det finns en fördel av att kunna erbjuda 
tekniktjänster i citykärnan. Ju fler människor, 
desto större affärsmöjligheter.

Bahnhof har ett flertal samarbeten med olika 
konsultbolag, som i sin tur vänder sig till egna 
slutkunder med tjänster.

Vår filosofi är att hjälpa dessa att kunna ska-
pa enkla och snabba möten mellan männ-
iskor. I det sammanhanget är det viktigt att 
slippa tråkiga industriområden i förorterna.

Under början av år 2013 ökar vi ytterligare be-
manningen av våra centrala anläggningar. Detta 
innebär en kraftigt förstärkt service till våra 
kunder.

Bahnhofs nätchef utför mätning med en effektmätare. 
Värdet (-2,83 dBm) visar ljusstyrkan på en av våra 100 
Gigabits förbindelser efter att den har traverserat Stokabs 
fibernät på väg till en av Netnods centrala knutpunkter. 
Denna ljusstyrka är omöjlig att uppnå i de datahallar som 
befinner sig utanför Stockholm City.
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Privatmarknad
Nu tar konsumenterna greppet om mark-
naden!

Konsumenter vill ha större valfrihet och mång-
fald i näten. Människor vill inte vara inlåsta i 
särskilda produktpaket. Det är i grunden ona-
turligt att en telekomoperatör ska tvinga på sina 
kunder att använda vissa TV, musik och media-
tjänster, eller att man i åratal ska vara inlåst 
med samma telebolag.

Bahnhof välkomnar utvecklingen! Vår avsikt 
är att samverka med alla bolag (offentligt 
ägda eller privata) som på ett positivt sätt 
bidrar till konkurrens och mångfald både på 
tjänstesidan och i näten. Vi står för öppen-
het, transparens och fri konkurrens.
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Stadsnätsaffärer står nu under förändring. 
Kommunikationsoperatörer (oavsett om de 
finns under ett paraply av fastighetsbolag eller 
en nätägare) har till stora delar spelat ut sin 
roll. Det som kallas ”öppet” är i praktiken ofta 
slutet, men än viktigare: kommunikationsopera-
tören är bara ett slags mäklare mellan nätägare 
och tjänsteleverantör. Detta driver onödiga 
kostnader.
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Utveckling privatmarknad
under 2012:
Bahnhof har per den sista december 110 130 
kunder i segmentet öppna stadsnät. Det är en 
nettotillväxt med 4 118 kunder (jämfört med 
sista september 2012).

På privatsidan utgörs vår kundbas till 94,3 
procent av fiberbaserade LAN-tjänster. 
Bahnhof tillhör därmed ett av de bolag som i 
praktiken inte har någon riskexponering gent-
emot det äldre kopparbaserade segmentet (det 
vill säga ADSL som nu lever på lånad tid, med 
kort bäst före datum).

Bahnhofs privatkundsaffär drivs av dotter-
bolaget Bahnhof Unipessoal LDA, med säte 
och verksamhet i Portugal i enlighet med det 
regelverk som gäller inom den europeiska 
unionen.

Henrik Kemkes, VD

Netflix redovisar varje månad den genomsnittliga kvaliteteten 
olika operatörer uppvisar. Ju bättre värde, desto bättre kvalitet 
och tillgänglighet för Netflix programutbud i full HD-upplösning. 
De största teleoperatörerna har valt att stå utanför samarbetet 
med Netflix, och deras kunder har följdriktigt ett sämre värde. 

Från och med mitten av 
januari 2013 är Henrik 
Kemkes vd i bolaget. 
Henrik har en gedigen 
erfarenhet av verksamhet i 
utlandet (han är tidigare chef 
för Exportrådet i Portugal), 
och han byggde upp Bahn-
hofs ursprungliga etablering i 
utlandet. I organisationen har 
han en stab av erfarna medarbetare från stads-
nätsaffären.

Bakgrunden till skiftet av management är i 
huvudsak den övergripande kursändring som 
Bahnhof-koncernen inledde från och med det 
andra halvåret 2012.

För att kunna växa måste man ha kontroll 
över sina kostnader. När vi nu åter går in i 
ett mer offensivt skede – med nya affärs-
modeller – krävs större kontroll över 
utgifterna i hela koncernen.

Januari 2013
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På stadsnätssidan samverkar vi med andra 
tjänsteleverantörer för att under år 2013 börja 
bygga bort mellanhänder. Den historiska rol-
len som kommunikationsoperatör har i många 
stycken spelat ut sin roll.

Budskapet till lokala nätägare, fastighetsbolag 
och Svenska stadsnätsföreningen är glasklart: 
externa mäklare som kommunikationsopera-
törer är oftast en onödig utgift. Pengarna kan 
användas bättre, vilket dessutom leder till 
större konkurrens och valfrihet.

Rådet är därför enkelt: Använd resurserna 
till att skapa sunda förutsättningar för fri 
konkurrens, vilket dessutom gynnar det 
lokala näringslivet och skapar nya lokala 
arbetstillfällen.

Ett ord från vd i ett bokslut bör förstås innehålla 
något om året som gått. Men jag tycker att det 
är mindre intressant eftersom 2012 års inled-
ning skiljer sig så kraftigt från dess avslutning. 
Det är i framtiden jag befinner mig nu.

Det kan räcka med att konstatera att Bahn-
hof, i och med den upphämtning som gjor-
des under det andra halvåret 2012, också 
nådde de bästa siffrorna i bolagets historia.

VD har ordet
Vem är det egentligen som ska ta betalt? 
Den som står för infrastruktur och nät, eller 
den som levererar innehållet?

Just nu befinner sig marknaden i en brytpunkt. 
Telemonopolens gamla intäktsmodeller är 
under attack. Kunderna efterfrågar plötsligt helt 
nya sätt att ta del av information, och vill inte 
vara inlåsta i konstlade kanalpaket för till exem-
pel TV.

Bahnhof väljer därför att ta ett strategiskt 
kliv in i framtiden och välkomnar en utveck-
ling där det är konsumenter och innehålls-
leverantörer som får mer att säga till om, 
och inte nätägare och telebolag. Framtiden 
stavas kort sagt konsumentmakt!

Vi sätter konsumenterna först, och vi anpassar 
oss efter de affärsmässiga förutsättningar det 
innebär i praktiken. Vill tillräckligt många ha en 
viss tjänst? Ja, då fixar vi helt enkelt de bästa 
tekniska förutsättningarna för detta!

Våra kunder kan därför redan nu se en ny 
mediatjänst i maximal HD-TV upplösning. 
Bahnhof vinner därmed terräng genom att 
sätta konsumenternas behov främst. Det är 
i sin tur detta som gör oss attraktiva som 
leverantör av kommunikationstjänster.
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I övrigt nöjer jag mig med att säga att år 2013 
kommer att överträffa fjolåret i positiv mening. 
Januari ser bra ut, och vi har lagt en fin prog-
nos för helåret!

Vad står för dörren härnäst?

Jag brukar vara en förespråkare för organisk 
tillväxt. Det finns en aspekt i detta som man 
sällan talar om. Det handlar om att skapa ett 
bra innovationsklimat inom ett företag.

Det kräver långsiktighet, och det kräver 
arbetsro och en tillåtande attityd för de som 
jobbar i verksamheten. Snabba besluts-
vägar, öppenhet, kreativitet och en stor 
portion djävlar anamma – det är det som 
bygger framtiden. Skaparglädje kan inte 
åstadkommas genom att stycka, bryta ner 
och slå sönder verksamheter.

Just nu håller vi på med ett nytt projekt. 
Under det första halvåret kommer vi att lansera 
en ny modell för bostäder och fastighetsbolag 
(även företagstjänster) som är helt öppen i alla 
avseenden. Konceptet går under kodnamnet 
”OpenGiga”.

Bahnhof har en frihetlig syn på kommunikation 
och affärsmodeller. Cirkeln är kanske sluten. 
För att återuppliva en slogan från vårt företags 
barndom och mitten av 1990-talet:  

”-Tag plats på stationen på Infobahn!”

Stockholm 2013-02-19

Jon Karlung, VD
Bahnhof AB (publ)
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Finansiell information
Investeringar under 2012:
Bahnhof har under år 2012 investerat samman-
lagt 22,2 Mkr. Investeringarna avser fysisk in-
frastruktur och är genomförda med egna medel 
från den löpande verksamheten. Krediter från 
kreditinstitut uppgår vid årets slut till totalt 26,2 
Mkr. 

Kassaflöde och finansiell situation:
Kassaflödet är betryggande stabilt. Den sista 
december 2012 är likvida medel 59,4 Mkr, ex-
klusive en outnyttjad checkkredit på ytterligare 
10 Mkr. Prognosen för helåret 2013 indikerar 
att likviditeten fortsätter att förbättras.

Bokslutsdispositioner:
Bahnhof har i moderbolaget valt att göra över-
avskrivningar samt avsättningar, i enlighet med 
skatteregler i koncernens enskilda bolag.

Avskrivningar:
Avskrivningar sker löpande enligt traditionella 
och helt linjära redovisningsprinciper. Vid årets 
utgång den sista december 2012 är de immate-
riella anläggningstillgångarna i Bahnhof-
koncernen totalt 9,4 Mkr (varav 6,4 Mkr good-
will).

Koncern och redovisningsprinciper:
Bahnhof tillämpar Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd som redo-
visningsprincip.

Moderbolag i Bahnhof-koncernen är Bahnhof 
AB (publ) med organisationsnummer 556519-
9493, och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) 
har ett svenskt dotterbolag vilket är Bahnhof 
Service AB (556824-1995). Bahnhof AB har 
även ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Uni-
pessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns 
det ett norskt dotterbolag Bahnhof AS (986 108 
351). Samtliga dotterbolag är helägda. Moder-
bolag till Bahnhof AB (publ) är K.N Telecom AB 
som äger 55% av bolaget.
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Utdelning
Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 25 – 50 procent av vinsten efter dispositioner. Avsikten är 
att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. Mot bakgrund 
av det goda finansiella läget föreslås årets utdelning avseende år 2012 bli 1,50 kr per aktie (det vill 
säga 15,7 Mkr). Den som önskar ta del av denna utdelning måste äga aktier i Bahnhof AB den 21 
maj 2013.

Bahnhofaktien är listad på Aktietorget sedan 
slutet av december 2007. År 2007 omsatte 
Bahnhof 84,8 Mkr med ett EBIT resultat på 
5,5 Mkr. Introduktionserbjudandet för en 
aktie i december 2007 var mellan 6 och 8 
kronor (beroende på antal teckningsposter). 
Prognosen för år 2013 indikerar att EBIT-
resultatet blir 10,9 gånger högre än för fem 
år sedan.

  1. K.N. Telecom AB      5 769 300
  2. Avanza Bank AB      2 280 496
  3. Nordnet Bank AB        983 147
  4. SEB           182 144
  5. Svenska Handelsbanken AB (publ)       177 201
  6. Swedbank AB          106 831
  7. Remium Nordic AB           83 382
  8. Skandiabanken AB           72 746
  9. Jon Karlung            70 000
10. Catella Förmögenhetsförvaltning AB        55 500

De 10 största ägarna den sista december 2012:

Antal aktierÄgare

Insynspersoners aktieinnehav per 2012-12-31 (2011-12-31):

Jon Karlung           5 769 300 st (via KN telecom) & ytterligare 70 000 st (5 769 300 st  + 58 000 st)
Andreas Norman   5 769 300 st (via KN telecom) & ytterligare 3 000 st (5 769 300 st + 3 000 st)
Eric Hasselqvist     15 000 st (15 000 st)
Lars Perers     10 000 st (10 000 st)
Anna Åhr     0 st (0 st)
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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
Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader/intäkter och liknande 
resultatposter

Summa resultat från finansiella 
poster

Resultat före skatt

Skatt på periodens/årets resultat

Periodens/Årets resultat

Resultat per aktie efter skatt, SEK
Antal aktier
Vinstmarginal (vinst innan skatt)
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Koncernen
2012

Q4

Utfall
109 972

3 633
113 605

-68 723
-9 006

-13 942

-4 104

-95 775

17 830

Koncernen
2011

Helår

Utfall
319 980

3 275
323 255

-192 063
-33 676
-48 047

-15  244
-267

-289 297

33 958

Koncernen
2012
Helår

Utfall
388 482

4 607
393 089

-247 764
-29 929
-54 128

-15 810

-347 631

45 458

-1 659

-1 659

32 299

-6 646

25 653

2,46
10 444 513

10%

-1 982

-1 982

43 476

-7 992

35 484

3,40
10 444 513

11,1%

-595

-595

17 235

-2 381

14 854

1,42
10 444 513

15,2%
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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

Summa anläggningstillgångar

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

Kassa och bank

Summa omsättningtillgångar

Summa tillgångar

Koncernen
2012-12-31 

Utfall
 

3 048
6 358
9 406

18 966
51 320
7 976
6 838

85 100

250
250

94 756

93
27 117
1 100
4 341

28 791
61 442

59 380

120 822

215 578

Koncernen
2011-12-31

Utfall
 

4 123
8 602

12 725

21 643
40 121
10 634
2 939

75 337

250
250

88 312

746
30 730
1 982
4 142

23 408
61 008

27 951

88 959

177 271
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Eget kapital och Skulder
   
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 uppskjuten 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 eget kapital och skulder

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

 

Koncernen
2012-12-31

Utfall
 

1 044
21 002

5 712
35 484

63 242

7 216

15 876

15 876

10 369
26 487

 188
10 256
81 944

129 244
 

215 578

40 527

Inga

 

Koncernen
2011-12-31

Utfall
 

1 044
16 524

-10 672
25 653

32 549

6 470

21 501

21 501

8 637
17 713
6 750

23 024
60 627

116 751

177 271

47 293

Inga
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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
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amortering
Utdelning 
Upptagning av nya lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

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

 

2012
Helår 

Utfall
43 476
15 810

-14 578

44 708

653
-1 087
17 348

 
61 622

-22 255

-22 255

-9 393
-5 222
5 500

-9 115

30 252

27 951
1 177

59 380
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2011
Helår 

Utfall
32 299
15 244
3 051

50 594

-746
-5 032

-12 122
 

32 694

-17 227

-17 227

-8 665
-4 700
9 800

-3 565

11 902

15 258
791

27 951
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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 vid årets utgång, (st)
Periodens kassaflöde, KSEK

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

 

2012
Totalt

393 089
43 476
35 484
45 458
61 268
11,1%
11,6%
15,6%
29,3%
63 242

100
30 252

10 444 513
4,16
6,06

 

2012
Q4 

113 605
17 235
14 854
17 830
21 934
15,2%
15,7%
19,3%
29,3%
63 242

100
17 564

10 444 513
1,65
6,06
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2011
Totalt

323 255
32 299
25 653
33 958
49 202

10%
10,5%
15,2%
18,4%
32 549

110
11 902

10 444 513
3,09
3,12
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Rapportkalender 2013
  

Kvartalsrapport 1      2 Maj

Årsstämma     21 Maj

Kvartalsrapport 2    27 Augusti

Kvartalsrapport 3    29 Oktober

Bokslutskommuniké 2013   26 Februari 2014
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Granskning
Koncernens resultat och balansräkning har varit föremål för granskning av bolagets 
revisorer KPMG.


