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Vinst: +13,4 Mkr
Plus 375%
(Jämfört Q1 2012)

Bahnhof AB (publ)
Delårsrapport 12013

”The Future Called. It Wants Its Data Center Back”, Wired 
Magazine om Bahnhofs datahall i Kista.
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Det första kvartalet är en förbättring av rörelse-
resultatet med 375 procent jämfört med samma 
period år 2012. Kassaflödet förstärks också 
ytterligare, och Bahnhof har ökat sitt manöver-
utrymme. Gjorda investeringar bär frukt och 
lämnar utrymme till nya satsningar.

Samtidigt finns det en årlig cyklisk faktor, där det 
första kvartalet historiskt haft en något svagare 
tendens än de kommande kvartalen. Det första 
kvartalet överträffar här tidigare års svängningar i 
positiv riktning, och den ekonomiska situationen 
måste betecknas som allt ljusare.

Bahnhof bygger värdetillväxt genom innova-
tioner och entreprenörskap. Bolaget befinner sig 
nu i en intensiv fas av produktutveckling med 
ett antal satsningar som inom kort är färdiga att 
lansera.

På nätsidan har vår filosofi om att fullt ut anamma nya 
tekniklösningar för strömmad media burit frukt. 
Bahnhof har nu, enligt statistik från filmkanalen Netflix, 
Europas snabbaste bredband i öppna nät.

Bahnhof koncernen stärker greppet om utveck-
ling av nya datahallar genom att förvärva bolaget 
Modular Data Centers Stockholm AB (MDC). 
Här växer ett nytt affärsområde fram med ny, på 
många sätt banbrytande teknik, som fått inter-
nationell uppmärksamhet i branschen.

Förvärvet skedde efter kvartalet slut (i april 2013) och 
i bolaget finns patentsökt teknologi, mönsterskydd 
och avtal med bland annat SSAB. Bolaget siktar 
såväl på den internationella marknaden, som på den 
svenska marknaden där det finns stora möjligheter 
till inbrytningar inom segmentet för konstruktion och 
design av datahallar.

Avsikten är att särnotera MDC på börsen under 
år 2014.
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Omsättningen uppgick till: 107,4 Mkr
Rörelseresultatet: 13,4 Mkr (EBIT)
Resultatet efter skatt uppgick till: 10,5 Mkr
EBITDA för kvartalet: 17,7 Mkr

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

Kommentarer i korthet

Kvartal 1, 2013 i sammandrag
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Prognos – år 2013
Styrelsens prognos för år 2013 är ett rörelse-
resultat (EBIT) på 60 Mkr. Omsättningsmålet 
anger vi samtidigt till 450 Mkr för helåret. Vi 
utesluter inte att prognosen kan behöva 
justeras uppåt under kommande kvartal.
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Vision och långtidsprognos:
Bahnhof är framtidens telekomoperatör. Vi 
förenar innovationer och nytänkande, med 
prisvärda kvalitetstjänster för företag och 
privatpersoner. Bahnhof bygger egen infra-
struktur, men samarbetar även med andra 
aktörer.

Vår filosofi är baserad på en jordnära och 
entreprenörsmässig syn på tillväxt. Vår styrka 
är kombinationen av att driva ett starkt 
innovativt bolag, samtidigt som det förenas 
med en kostnadsmedveten och organisk 
tillväxt.

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 
begränsningar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi 
värnar individen och friheten på nätet. 
Strategiskt är våra kärnvärden nätneutrali-
tet, kommunikationsfrihet 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 befintliga 
aktieägare. Det finns samtidigt utrymme för 
en än starkare tillväxt. Utveckling är inte linjär. 
Evolution sker i språng.

Vi ser långsiktigt på verksamheten och vi 
eftersträvar en stabil årlig utdelning på 
mellan 25 och 50 procent av årets vinst.

Bahnhof är noterat på Aktietorget sedan slutet av 2007.
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Totalt svarar företagsmarknaden för 50,7 Mkr 
av koncernens omsättning det första kvartalet. 
Försäljningen ökar på samtliga affärsområden. 
En starkare och mer offensiv försäljnings-
organisation ger ett tydligt avtryck i verksam-
heten, med en ökad orderingång under det 
första kvartalet.

Bahnhof fortsätter att skörda frukterna av 
gjorda investeringar i datahallar och nät. 
Den första delen (CPU 1) av den nya data-
hallen Thule mitt i Stockholm City är nu fylld 
till 50 procent med nya kunder. 
Försäljningen överträffar förväntningarna. 
Orderingången är fortsatt stark!

Bakgrunden till framgångarna med Thule är 
inte bara anläggningens fysiska säkerhet och 
kundvänliga design – en viktig roll spelar 
förstås Bahnhofs spetskompetens avseende 
nättjänster.

Det finns helt enkelt ingen annan datahall i 
Sverige som har en direkt uppkoppling till 
huvudknutpunkten Netnod i Stockholm med 
100 Gbit/s, och som dessutom erbjuder 
oöverträffad prestanda avseende ultralåg 
latens till centrala media-, finans-och bank-
tjänster.

Sida 4 av 24

Företagsmarknad
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Thule är byggd som en operatörsneutral 
hall, och vi kan därför erbjuda våra kunder 
en maximal valfrihet avseende nätmässiga 
förutsättningar. Det innebär också att de 
som väljer att placera sin utrustning hos 
Bahnhof kan bygga mer kostnadseffektiv 
redundans, jämfört med datahallar i periferin.
 
Bahnhof genomför en storsatsning på 
molntjänster. Faktum är vi på kort tid blivit 
det naturliga valet för företag som letar efter 
en stabil och skalbar plattform för drift av 
sina virtuella servrar. Utvecklingen är 
närmast explosiv där vi nu snabbt bygger 
ut för storskalig drift av VPS-tjänster.

Det är en styrka att kunna visa upp 
infrastrukturen bakom kulisserna. Bahnhofs 
molntjänster vilar tryggt i det svenska 
urberget (datahallen Pionen). Vår virtuella 
plattform speglas tekniskt också i Bahnhofs 
övriga anläggningar som Thule och S:t Erik. 
Redundansen och driftsäkerheten blir i det 
närmaste total.

Dessutom ligger vi i startgroparna för att under 
det andra kvartalet kunna erbjuda molntjänster 
med ultralåg latens mitt i ett av Europas största 
IT-kluster: Kista Science City.

Sida 5 av 24

Många företag som säljer molntjänster visar aldrig infrastrukturen som ligger bakom. 
Bahnhof har valt en annan väg. Vi tror att det är en fördel att synliggöra tekniken bakom 
molnet. Tjänsterna är lokaliserade i någon eller några av våra stora datahallar.
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Nyheter i korthet:
    OpenGiga® är en ny tjänst för fiberbaserade 
lösningar. Bahnhof bygger här på samma 
modell för infrastruktur som amerikanska 
Google Fiber. I praktiken innebär vår plattform 
att vi inom kort, med passiv optisk infrastruktur, 
erbjuder 1000 Mbit/s som bastjänst på 
utvalda orter (och för den som så önskar 
10 000 Mbit/s).

OpenGiga® kombineras med en lansering av 
en ny accelerator för innehållstjänster som nu 
placeras ut på strategiska punkter i stomnätet. 
Tanken är också att öppna upp strukturen för 
lokala nät och konkurrenter som vill växla trafik 
på nätneutrala villkor.

OpenGiga® lanseras under senvåren, med 
början i Stockholm (fler storstäder inom kort). 
Bahnhof blir ett naturligt val för de kunder som 
inte vill vara inlåsta med abonnemang hos 
kabel-TV bolag.

®
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 Molntjänsterna förstärks med färdiga och 
intuitiva paketlösningar som gör det 
möjligt att ta tillvara en hybrid mellan fysisk 
infrastruktur och virtuella lösningar. Genom 
detta kan vi kombinera de bästa ur bägge 
världar.

Mer än hälften av de kunder som nu kommer till 
Bahnhofs molntjänster är utländska. På några 
få månader har vi fördubblat serverkapacitet, 
och utbyggnadstakten fortsätter att öka. 
Bahnhof väcker ett internationellt intresse, och 
här har vi ett naturligt försprång gentemot andra 
konkurrenter.

 På telefonisidan lanserar vi nu förbättrade 
funktioner som integrerar mobiltelefoni med 
företagsväxlar. Bahnhof kan erbjuda lätt-
fattliga och driftsäkra lösningar för företags-
telefoni, med kostnadseffektiva paket-
lösningar.
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 Bahnhof har på inrådan av bland annat 
statliga Business Sweden offererat en stor 
datahall till ett av världens största IT-företag. 
Kunden är, hemlig men söker etablering i 
Europa. Offerten är ett prospekt som bygger 
på ett nytt koncept för återvinning av energi.

 I samarbete med Fortum Värme har 
Bahnhof tagit fram en lösning som integrerar 
datahallar med fjärrvärmenätet i Stockholm (i 
Hjorthagen och Gasklockan). För varje krona 
elström som skickas in i servrarna, kommer det 
tillbaka 25 öre i TB. Det är unikt i världen – den 
modellen sätter också Stockholm på kartan 
även för sådana anläggningar som har 
Facebooks storlek.

 En stor statlig myndighet har valt att utöka 
sina tjänster med Bahnhofs infrastruktur. Det 
handlar om nät- och kapacitetstjänster som 
utökas till ett ordervärde av ytterligare omkring 
2 Mkr.
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Bahnhof har offererat ett 35 MW datacenter i Gasklockan i Hjorthagen, Stockholm. Fördelen - 
särskilt jämfört med Facebooks lösning i Luleå - är att 25 procent av energikostnaden kommer 
tillbaka som direkt täckningsbidrag. Här ett av arkitektförslagen. Det är förstås en mycket stor 
utmaning att i verkligheten lyckas att hem en order. Men prospektet visar ändå att Bahnhof har 
tekniska och affärsmässiga muskler att kunna genomföra stora projekt.
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Albert France Lanord är arkitekten bakom Pionen White Mountains. Här är hans förslag till 
ombyggnad av Ferdinand Bobergs gasklocka.
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Händelser efter kvartalets 
slut:
Bahnhof AB har i april 2013 förvärvat 80 
procent av aktierna i bolaget Modular Data 
Centers Stockholm AB (MDC). Köpe-
skillingen utgörs av det nominella värdet på 
80 000 kronor, med en balansomslutning om 
cirka 2 Mkr.

I bolaget finns mönsterskydd samt inter-
nationellt patentsökt teknologi för kylning, samt 
utformning av modulära datahallar i stål. Ett 
långsiktigt samarbetsavtal med Svenskt Stål 
(SSAB) avseende materialanvändning av nya 
stållegeringar ligger till grund för projektet.

Förvärvet sker från det närstående bolaget 
(KN Telecom AB, som också är huvudägare 
i Bahnhof). KN Telecom är minoritetsägare 
i MDC och innehar 20 procent av de röst-
svaga B-aktierna i bolaget.

Avsikten med förvärvet är en strategisk 
satsning på design och konstruktion av 
datahallar riktade till externa kunder. MDC 
erbjuder flera typer av lösningar till såväl 
svenska som internationella kunder. Mer 
information om bolagets verksamhet finns 
på bolagets hemsida 
www.mdcstockholm.com.
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En modulär dathall innebär att man kan bygga skalbara datacenter. MDC bygger på att 
förena maximal säkerhet med de ekonomiska fördelar som finns i att inte bygga allt på en 
gång.
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I Sverige råder en närmast monopolliknande 
situation på marknaden, där vår avsikt nu är att 
slå in en kil med MDC som ett nytt alternativ. 
Därmed blir det möjligt att erbjuda mer 
kostnadseffektiva, och framtidssäkra lösningar, 
än de bolag som fram till nu dominerat 
branschen.

Det nya affärsområdet tar avstamp i den 
anläggning som är under uppförande av 
Bahnhof i Kista Science City. Det är en 
anläggning som tas i skarp drift under 
sommaren, och som erbjuder alla tekniska 
fördelar med närheten till ett av Europas 
största IT-kluster.
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Under Kista Mässan IT Expo den 14 och 15 
maj i Stockholm, kan man besöka anlägg-
ningen som då förevisas för olika 
intressenter.

Avsikten är att särnotera MDC under år 2014. 
De som är aktieägare i Bahnhof AB kommer att 
beredas företrädesrätt till nyteckning i bolaget 
till villkor som kommer att anges senare. Målet 
med noteringen är att skapa en hävstång för 
internationell expansion inom detta segment.



Delårsrapport 1, 2013 

Bahnhof har per den sista mars 113 322 
hushåll med bredband anslutna till bolaget i 
segmentet öppnat nät. Det är en nettotillväxt 
med 3192 kunder (jämfört med sista december 
2012). Nettotillväxten sker inom segmentet 
fiberbaserade LAN-tjänster (exponeringen mot 
ADSL är försumbar).

Bahnhof är idag den största leverantören av 
tjänster i öppna stadsnät - såväl till antalet 
kunder som stadsnät. Vår filosofi bygger på 
öppenhet och transparens – och vi premierar 
alla modeller som bygger på konsumentmakt.

Just därför välkomnar vi särskilt den typ av 
tjänster som kallas OTT (Over-The-Top), dvs 
tjänster som bygger på strömmad data över 
den vanliga internettrafiken.

Den som väljer Bahnhof kan vara säker på 
att vi gjort allt som är tekniskt möjligt för att ge 
bästa förutsättningar för nya innehålls-
leverantörer som till exempel TV via nya
 ”Magine” och film via ”Netflix”.

Ett kvitto på att vi lyckats är att Bahnhof nu 
har Europas snabbaste bredband för privat-
personer i öppna nät (Netflix egen statistik 
baserad på live data från miljontals använ-
dare). Vi lämnar därmed konkurrenter som 
Telia, Telenor (Bredbandsbolaget) och Tele2 
långt bakom oss.

Under kommande kvartal kommer vi också 
varudeklarera våra tjänster tydligt. Målet är att 
våra kunder klart ska kunna utläsa vilka ekono-
miska och tekniska förutsättningar som gäller 
i olika lokala stadsnät. Vi tror att marknaden 
tjänar på en ökad transparens!

Privatmarknad
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Fast telefoni privatmarknad:
Under första kvartalet har bolagets samtliga 
privatkunder nu migrerat från en extern 
leverantör till Bahnhofs egen teknikplattform 
och driftmiljö. 

Flytten har varit föremål för engångs-
kostnader om cirka 400 000 kronor, som 
påverkat resultatet negativt under första 
kvartalet. Samtidigt är nu lönsamheten bättre 
för affärsområdet fast IP-telefoni.

I kundledet innebär förändringen att vi nu kan ge 
en kraftigt förbättrad service och större valfrihet!
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Men utan nytänkande reduceras tillväxt 
till bodknodderi; ett köpslående om kund-
stockar, eller en marknadsföringskampanj 
om bästa paketering av kabel-TV i en box 
som kartlägger, och stänger in konsumen-
ter, i ofrihet. Det är knappast framtiden.

Företagande måste kunna skapa en glipa till 
att åstadkomma något nytt, något ingen gjort 
tidigare. Just nu befinner sig Bahnhof i en 
mycket dynamisk period, där vi kommer att 
sjösätta en rad nya tjänster som ligger i absolut 
framkant när det gäller såväl tekniska som 
affärsmässiga lösningar.

År 2009 var smartphones ännu ett ganska 
okänt begrepp. Idag är det många förståsigpå-
are som snabbt dömer ut OTT-tjänster för t.ex. 
TV och media (där man hävdar att gammel-TV 
kommer att leva vidare i åratal). Jag tror att det 
är en förhastad slutsats.

VD har ordet
Dagen före midsommarafton år 2011 ägde 
ett hemligt möte rum mellan Julian Assange 
och Googles VD Eric Schmidt.

Mötet som blev allmänt känt först i år, den 19 
april 2013, handlade om informationsfrihet och 
tekniska och affärsmässiga innovationer som 
Bitcoin. I det personliga samtalet mellan 
Assange och Googles VD nämndes också ett 
annat bolagsnamn – Bahnhof.

Informationsfrihet går hand i hand med 
affärsutveckling. Det är inte genom 
inlåsningar och spärrar som framtiden 
formas. Personligen tycker jag det mest 
spännande med internet är den gränslösa 
möjligheten till innovationer och nyskapan-
de lösningar.

I vardagen handlar det förstås om god kund-
kontakt och service, samt att ha ett högst 
jordnära perspektiv på affärsverksamhet. 
Kostnadskontroll är ett ofta förbisett 
honnörsord.
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Det är också anledningen till att Bahnhof sedan 
flera månader tillbaka satsat på att utveckla en 
öppen accelerator för innehålls- och media-
tjänster på nätsidan. Målet är att börja rulla ut 
denna under de kommande kvartalen.

Armox 500 T är SSAB:s hårdaste legering av 
stål som bland annat används i stridsvagnar i 
Afghanistan. Det är också materialet i vår nya 
modulära datahall som snart driftsätts i anslut-
ning till IT klustret i Kista Science City.
Det finns en hävstång i att förena den kompe-
tens Bahnhof har om drift av datahallar, med 
konstruktion och design. Vi ympar här in ett nytt 
tänkande, som sträcker sig från modulära 
hallar i pansarstål, till konventionella anlägg-
ningar i bergrum - och helt nya sätt att 
återvinna och få betalt för energi.

Till allt detta finns det såklart stor anledning att 
återkomma framöver. I nuläget nöjer jag mig 
med att citera amerikanska Wired Magazine 
som gjorde en stort uppslagen artikel om MDC 
anläggningen i januari i år:

”-You’ve got to hand it to the folks Swedish 
ISP Bahnhof. They’ve got style.” 

Stockholm den 25 April 2013

Jon Karlung, VD
Bahnhof AB (publ)

p.s.

Jag kommer personligen att närvara och visa 
vår nya MDC anläggningen i Kista den 14 och 
15 maj. Kom förbi och hälsa! En guidad tur 
utgår med ett specialdesignat Mars-tåg som 
avgår utanför entrén till mässan Kista IT Expo 
(öppet 9 – 16). Bahnhof bjuder på en klassisk 
marsmeny. Väl mött!
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Finansiell situation
Investeringar under första kvartalet:

Bahnhof har under det första kvartalet år 2013 
investerat sammanlagt 4,3 Mkr. Investeringarna 
avser fysisk infrastruktur och är genomförda 
med egna medel från den löpande verksam-
heten. Krediter från kreditinstitut uppgår vid 
årets slut till totalt 23,6 Mkr.

Under perioden har styrelsen fört ett 
resonemang om en snabbare amorterings-
takt, eftersom detta omedelbart skulle ge ett 
positivt genomslag genom ett kraftigt 
förbättrat räntenetto.

Samtidigt är vi angelägna om att ha en stabil 
och långsiktig modell för finansiering, och 
undvika onödig ryckighet i våra investeringar. 
Kommande kvartal får avgöra hur vi ska 
hantera det allt ljusare läget.

Kassaflöde och finansiell situation:

Kassaflödet är betryggande stabilt. Den 
sista mars 2013 är likvida medel 70,1 Mkr, 
exklusive en outnyttjad checkkredit på 
ytterligare 10 Mkr. Prognosen för helåret 
2013 indikerar att likviditeten fortsätter att 
förbättras.

Avskrivningar:

Avskrivningar sker löpande enligt traditionella 
och helt linjära redovisningsprinciper. Den sista 
mars 2013 är de immateriella anläggnings-
tillgångarna i Bahnhofkoncernen totalt 8,6 Mkr 
(varav 5,8 Mkr goodwill).
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Bahnhof driver kundtjänst och leveransavdelning i egen regi - det ger en bättre 
service i kundledet.
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Koncern och redovisningsprinciper:

Bahnhof tillämpar Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd som 
redovisningsprincip.

Moderbolag i Bahnhof-koncernen är Bahnhof 
AB (publ) med organisationsnummer 556519-
9493, och säte i Stockholm.

Bahnhof AB (publ) har två svenska dotter-
bolag vilket är Bahnhof Service AB (556824-
1995) och från och med april Modular Data 
Centers Stockholm AB (556715-9495). Bahn-
hof 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, utom MDC 
som ägs till 80 procent av Bahnhof (och till 20 
procent av KN Telecom AB).

Utdelning:

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 25 – 50 
procent av vinsten efter skatt och dispositioner. 
Avsikten är att lagom balansera bolagets 
finansiella handlingsutrymme med en hög 
utdelning. Utdelning avseende år 2012 föreslås 
att 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 24 maj år 
2013.
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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

Räntekostnader/intäkter och liknande 
resultatposter

Summa resultat från finansiella 
poster

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
2013

Q1
Utfall

106 079
1 350

107 429

-68 881
-8 038

-12 772

-4 354

-94 045

13 384

-349

-349

13 035

-2 487

10 548

1,01
10 444 513

12,1%

Koncernen
2013
Helår

Prognos
450 000

450 000

-284 000
-35 000
-51 000

-20 000

-390 000

60 000

Koncernen
2012

Q1
Utfall

88 374
239

88 613

-57 761
-9 514

-14 658

-3 861

-85 794

2 819

-410

-410

2 409

-278

2 131

0,20
10 444 513

2,7%

-1400

-1400

58 600

-12 892

45 708

4,38
10 444 513

13,0%

Sida 19 av 24



Delårsrapport 1, 2013 

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
Fodringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningtillgångar

Summa tillgångar

Koncernen
2013-03-31

Utfall
 

2 779
5 797
8 576

17 792
51 448
7 312
9 259

85 811

250
32

282

94 669

 
170

30 212
1 100
3 172

23 339
57 993

70 127

128 120

222 789

Koncernen
2012-12-31

Utfall
 

3 048
6 358
9 406

18 966 
51 320
7 976
6 838

85 100

250
0

250

94 756

 
93

27 117
1 100
4 341

28 791
61 442

59 380

120 822

215 578
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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
2013-03-31

Utfall

 1044
21 002

41 291
10 548

73 885

7 216

13 284

13 284

10 369
25 754

678
8 602

83 001

128 404

222 789

40 527
Inga

 

Koncernen
2012-12-31

Utfall

 1044
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
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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
Investering i materiella anläggningstillgångar 
investering i finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amorteringar
Utdelning
Förändring övriga långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

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

 

2013
Q1

Utfall
13 035
4 354

-1 997

15 392

- 77
3 526

-1 330

17 511

-4  235
-32

-4 267

-2 592
0
0

-2 592

10 652

59 380
95

70 127
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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 skatt, SEK
Eget kapital per aktie, SEK

 

2012
Q1

88 613
2 409
2 131
2 819
6 680
2,7%
3,2%
7,5%

15,8%
35 129

107
-1 896

10 444 513
0,23
3,36

 

2013
Q1

107 429
13 035
10 548
13 384
17 738
12,1%
12,5%
16,5%
33,2%
73 885

100
10 652

10 444 513
1,25
7,07
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Rapportkalender 2013

  

Bolagsstämma    21 Maj, kl.13.00 Tunnelgatan 2

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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