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Vinst: +31,1 Mkr
(Q1 + Q2)

Plus 172% 
(jämfört med 2012)

Based in Sweden är en symbol för IT-tjänster som garanterat drivs i Sverige, med skydd av svensk grundlag. 
I takt med avslöjanden om allt mer omfattande massövervakning och industrispionage, ökar oron för utländska 
molntjänster. Bahnhof har därför tagit fram en symbol för de företag i branschen som kan garantera att moln 
och kommunikationstjänster drivs i Sverige. Mer info på www.basedinsweden.se
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Det andra kvartalet tangerar det bästa resultatet i 
Bahnhofs historia!

På ett kvartal förbättras även rörelsemarginalen med 
32 procent. Sammanlagt ger det ett rörelseresultat för 
det första och andra kvartalet på totalt plus 31,1 Mkr. 
Det är en förbättring med 172 procent jämfört med 
samma period år 2012.

Bahnhofs kassa är rekordstark, trots en stor 
utdelning till aktieägarna i slutet av maj 2013. 
Kassaflödet har en fortsatt positiv utveckling, 
och ger Bahnhof en stor handlingsfrihet framåt.

Det goda ekonomiska resultatet är både en effekt 
av en metodisk kostnadskontroll, och att Bahnhof 
fortsätter att skörda frukterna av gjorda investeringar. 
Samtidigt pågår en intensiv produktutveckling på 
företagsmarknaden, där nya tjänster kommer att 
lanseras under hösten 2013. På privatsidan växer 
kundbasen med för perioden höga siffror.

Bahnhofs varumärke är starkt. Den som väljer 
Bahnhof gör det för såväl den tekniska tyngden, 
som vår profilering i frågor om integritet och 
övervakning. Det sistnämnda får nu förnyad 
draghjälp, till följd av avslöjandena i USA om 
massövervakning.

Sammanfattningsvis kännetecknas delårsresultatet 
av en mycket positiv ekonomisk utveckling. Bahnhof 
går nu in i en fas som tar sikte på tillväxt genom nya 
tjänster och produktområden.
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Omsättningen uppgick till: 112 Mkr
Rörelseresultatet: +17,7 Mkr (EBIT)
Resultatet efter skatt uppgick till: +14 Mkr
EBITDA för kvartalet: +22,1 Mkr

Alla siffror i denna rapport avser koncernen.

Kommentarer i korthetKvartal 2, 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.
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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 
entreprenörsmässig syn på tillväxt. Vår 
styrka är kombinationen av innovationer 
och nytänkande, som 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 negativ 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 
december 2007.

Kursutveckling för Bahnhof, källa Aktietorget.
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Totalt svarar företagsmarknaden för 
sammanlagt 104,7 Mkr av koncernens 
omsättning under det första och andra 
kvartalet. Närmare fördelning, och 
marginaler, på olika tjänster i koncernen 
redovisar vi inte av konkurrensskäl.

I botten har Bahnhof en stark teknisk infra-
struktur som skiljer oss från våra konkurrenter. 
Bahnhof har nu tre stora datahallar i Stock-
holms innerstad. Dessutom en ny anläggning 
mitt i IT-klustret i Kista. Vi finns också i Upp-
sala, Borlänge och Malmö/Lund med drift-
anläggningar för hosting.

Bahnhofs strategi bygger ofta på samar-
bete med utvalda partners. Under det andra 
kvartalet har vi också tagit större affärer till-
sammans med ledande konsultbolag. Vi har 
t.ex. fått ytterligare en stor statlig myndighet 
som kund både för telefoni och hosting. 

Driftsättning av den nya datahallen MDC i Kista 
är något försenad, och kommer att ske först 
under hösten 2013. Investeringarna är dock i 
princip tagna, men det återstår en del arbete 
innan anläggningen slutligen kan startas.
Intresset är mycket stort. MDC anläggningen 
fyller också ett behov för kunder som vill ha 
prisvärda hosting- och molntjänster i direkt 
anslutning till ett av Europas största IT-kluster, 
Kista Science City.

Bahnhofs strategi med centralt belägna 
datahallar följer en internationell trend i 
branschen. Det är ingen slump att det 
öppnas nya datahallar i anslutning till IT-
kluster, citykärnor och finanscentra.

Det blir alltmer kritiskt att förlägga molntjänster 
och datalagring i sin absoluta närhet. Affärer 
byggs med korta fibervägar och blixtsnabba 
svarstider till servrar och molntjänster.
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Företagsmarknad
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Från och med september 2013 ansluts våra 
datahallar till öppen färrvärme. Det ger stora 
miljövinster - men också en helt annan drift-
ekonomi än hos våra konkurrenter. Att vädra 
ut överskottsvärme i tomma intet är att elda 
för kråkorna. Bahnhofs lösning ger ett PUE-
tal som ligger betydligt under 1.0 (i praktiken 
0.7) och vi är därmed helt ledande i Sverige 
på detta område.

Bahnhofs satsning på VPS tjänster (virtuella 
servrar i molnet) växer snabbt men har ännu 
större utvecklingspotential. Under perioden har 
bland annat ett antal internationella kunder valt 
oss för sina tjänster. Vi kommer nu att höja 
ambitionsnivån ytterligare.

I fibernätet växlar vi upp kapaciteten även 
för privatmarknaden avseende bostadsrätts-
föreningar. OpenGiga® är till exempel en ny 
tjänst för fiberbaserade lösningar (baserad 
på passiv optisk infrastruktur och utan över-
bokning) till bostadsrättsföreningar.

Bahnhof bygger här på samma modell som 
amerikanska Google Fiber. Men till skillnad från 
Google är tjänsten öppen och nätneutral, 
genom att vi inte har valt avtalsmässiga 
låsningar för hur privatpersoner får använda sitt 
bredband. Konsumenterna kommer först!

Bahnhof satsar nu strategiskt på 
säkerhetstjänster. En kungstanke är att visa 
infrastrukturen bakom molnet. Det bygger 
trygghet och stabilitet. Våra svenska kunder 
behöver inte lagra e-post, affärshemlig-
heter, bokföring och andra känsliga 
uppgifter i anonyma datacenter i Maryland 
eller Utah i USA.

Att förlägga affärskritisk information utanför 
Sveriges gränser ökar risken för dataintrång. 
Här finns en marknad för företag som vill vara 
säkra på att behålla kontrollen, genom en 
obruten kedja av helt svensk infrastruktur. Vi har 
döpt produktfamiljen till NoLeaks. Bland kunder 
återfinns t.ex. massmedia och finansbolag.
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Privatmarknad
Bahnhof är idag den största leverantören av 
tjänster i öppna stadsnät, såväl till antalet 
kunder som antal anslutna stadsnät. Bahn-
hof har per den sista juni 115 066 hushåll, 
vilket är en nettotillväxt med 1744 nya 
kunder. Perioden april - juni brukar histo-
riskt vara något svagare (år 2010, 2011 och 
2012). Nettotillväxten sker inom segmentet 
fiberbaserade LAN-tjänster.

Bahnhofs filosofi bygger på öppenhet och 
transparens – och vi premierar modeller som 
bygger på konsumentmakt. Vi erbjuder nästan 
alltid korta avtalstider, och vi gör allt som står i 
vår makt för att ge bästa förutsättningar för nya 
innehållsleverantörer (som till exempel TV via 
nya ”Magine” och film via ”Netflix”).

Det är ingen slump att Bahnhof har betydligt 
snabbare bredband för sådana tjänster, i jäm-
förelse med de stora traditionella telebolagen. 
Med Bahnhof kan kunder streama TV med 
super HD upplösning.

Vi kommer under kommande kvartal mer 
konkret belysa vilka förutsättningar som 
gäller i olika nät, för att kunder ska kunna 
fatta välgrundade beslut. Det gäller för 
övrigt även på företagsmarknaden där vi 
också är verksamma i segmentet stadsnät.
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Det finns nu möjligheter att genomföra en 
del strukturaffärer. Vi har historiskt varit för-
siktiga med detta, eftersom sådana affärer i 
slutändan alltid riskerar att bli dyrköpta. Om 
strukturaffärer ska lyckas bygger det på en 
ömsesidig respekt och samsyn om lång-
siktighet i verksamheten.

I ett VD ord kan jag kosta på mig att vara en 
smula personlig. Det är ofrånkomligt att inte 
nämna de avslöjanden om global mass-
avlyssning som skett.

Jag skulle därför vilja nominera Edward Snow-
den till Nobels fredspris, med motiveringen att 
han blottlagt det vi länge misstänkt. Bra rutet 
Edward! Du sällar dig till hederskodexen hos 
gamla tiders “sysops“*!
 
Oron för dataintrång får också växande affärs-
mässiga konsekvenser. Marknaden för svensk 
infrastruktur - och svenska nättjänster utan 
utländska moln - går en ljus framtid till mötes.

VD har ordet
Lagom är inte nog!

Det andra kvartalet tangerar visserligen det 
bästa resultatet i bolagets historia. Aldrig 
tidigare har heller Bahnhofs kassa och 
ekonomiska muskler varit så stora som nu.

Samtidigt kommer vi nu att lägga i en ny växel. 
Jag talar inte om att bränna resurser i destruk-
tiva och utdragna priskrig. Det handlar istället 
om att prioritera och fokusera våra medel där 
de gör bäst nytta.

Bahnhof genomför nu en omfattande upp-
gradering av vårt tjänstesortiment, och vi 
utökar vår lokala närvaro på flera orter. Vi 
förstärker bland annat i Göteborg, Malmö 
och Oslo.

Vår innovationsförmåga och rörlighet är vår 
styrka. Det är något vi också tar fasta på när 
vi nu under hösten tar språnget mot betydligt 
utökad kapacitet i nät och datahallar.

Målet är att ytterligare öka tillväxten, utan att 
ge avkall på fortsatt god lönsamhet. Den 
helårsprognos som vi avgett för år 2013 måste 
betecknas som komfortabel att uppnå. Men 
det vi gör nu ska också lägga grunden till en 
explosiv tillväxt under 2014.
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För oss på Bahnhof är rätten till en privat och 
säker kommunikation ingen påklistrad attityd. 
Vår inställning, och våra tjänster är särskilt 
uppskattade av de media- och finansföretag 
som nu hör av sig till oss. Ett av riksdagens 
största politiska partier har redan förstått vikten 
av att driva infrastruktur i Sverige – och har 
sina IT-tjänster hos Bahnhof. 

Jag säger med hänvisning till vår nya 
produktfamilj:

- No Leaks! We are based in Sweden!

Stockholm den 22 Augusti 2013

  Jon Karlung, VD
            Bahnhof AB (publ)
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* En systemoperatör eller sysop är en mycket 
välanvänd term för att beteckna administra-
törer på till exempel en BBS eller ett speciellt 
område på Internet eller, historiskt, en operatör 
över ett datorsystem, särskilt en stordator (en. 
mainframe). Termens användande var störst i 
början av 1990-talet och refererade då endast 
till operatörer på en BBS; en person som gör 
liknande jobb på Internet kallas oftast ”sys-
admin” (systemadministratör) eller kort och gott 
”admin”. Termen används dock fortfarande på 
Internet, men är ovanligare än tidigare nämnda 
varianter.

(Källa: Wikipedia)
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Finansiell situation
Investeringar under första halvåret:

Bahnhof har under delåret, januari till och med 
juni, investerat sammanlagt 9,4 Mkr. 
Investeringarna avser fysisk infrastruktur och är 
genomförda med egna medel från den löpande 
verksamheten.

Kassaflöde och finansiell situation:

Kassaflödet är betryggande stabilt. Den sista 
juni 2013 är likvida medel 76,4 Mkr (exklusive 
en outnyttjad checkkredit på ytterligare 10 Mkr). 
Prognosen för helåret indikerar att likviditeten 
fortsätter att förbättras.

Krediter från kreditinstitut uppgår den sista juni 
till totalt 20,7 Mkr.

Avskrivningar:

Avskrivningar sker löpande enligt traditionella 
och helt linjära redovisningsprinciper. Den sista 
juni 2013 är de immateriella anläggnings-
tillgångarna i Bahnhofkoncernen totalt 7,8 
Msek (varav 5,2 Msek goodwill).

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 dotterbolag vilka är Bahnhof Service 
AB (556824-1995) och Modular Data Centers 
Stockholm 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 dotter-
bolag, 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. Avsikten är att lagom 
balansera bolagets finansiella handlings-
utrymme med en hög utdelning.
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KN Telecom  
Försäkringsbolaget Avanza Pension  
Nordnet Pensionsförsäkring AB 
Joel Russ           
Linq Capital Sweden AB     
Jonas Bonde        
Jon Karlung        
Netfonds ASA, NQI        
Ancoria Insurance Public Ltd 
Karl Eriksson  

Aktieägare                    Antal aktier
5 769 300
1 388 479
   473 323
   132 699
   119 446
     98 178
     70 000
     52 940
     46 000
     45 000

De 10 största 
aktieägarna, giltigt 
per 2013-06-30.
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Resultaträkning 
   
    
Alla belopp i KKR

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 bokslutsdispositioner 
och skatt

Skatt på periodens/årets resultat

Minoritetsandel

Periodens/Årets resultat

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

Koncernen
2013

Q2
Utfall

111 984
3 132

115 116

 -71 091
-9 439

-12 443

-4 396

-97 369

17 747

-288

-288

17 459

-3 433

7

14 033

1,34
10 444 513

15,2%

Koncernen
2012

Q1+Q2
Utfall

180 245
653

180 898

-116 550
-15 697
-29 453

-7 767

-169 467

11 431

-979

-979

10 452

-1 934

8 518

0,82
10 444 513

5,8%

Koncernen
2013

Q1+Q2
Utfall

218 063
4 482

222 545

-139 972
-17 477
-25 215

-8 750

-191 414

31 131

-637

-637

30 494

-5 920

7

24 581

2,35
10 444 513

13,7%
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Koncernen
2013
Helår

Prognos
450 000

450 000

-284 000
-35 000
-51 000

-20 000

-390 000

60 000

-1 400

-1 400

58 600

-12 892

45 708

4,38
10 444 513

13,0%
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Balansräkning

Alla belopp i KKR

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
2013-06-30

Utfall
 

2 555
5 236
7 791

16 155
50 662
6 647

15 493
88 957

250
32

282

97 030

 
177

31 032
0

1 829
23 016
56 054

76 359

132 413

229 443

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 KKR
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Övrigt bundet kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat

Summa eget kapital

Minoritetsintresse

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
2013-06-30

Utfall

 1044
21 002

25 490
24 581

72 117

24

7 216

10 297

10 297

10 369
24 772

611
11 399
92 688

139 789

229 443

40 527
Inga

 

Koncernen
2012-12-31

Utfall

 1044
21 002

5 712
35 484

63 242

0

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 KKR

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

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förändring materiella anläggningstillgångar 
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolaget

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amorteringar
Utdelning
Förändring långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

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

 

2013
Q2

Utfall
17 459
4 396

- 3 424

18 431

- 7
2 228
9 347

29 999

- 5 119
0

140

- 4 979

- 2 987
- 15 667

0

- 18 654

6 366

70 127 
- 134

76 359
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2013
Q1+Q2

Utfall
30 494
8 750

- 5 421

33 823

- 84
5 754
8 017

47 510

- 9 354
-32
140

- 9 246

- 5 579
- 15 667

0

- 21 246

17 018

59 380
- 39

76 359
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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
Q2

92 285
8 042
6 387
8 612

16 379
8,7%
9,3%

17,7%

- 5 542

10 444 513
0,77

 

2013
Q2

115 116
17 459
14 003
17 747
22 143
15,2%
15,4%
19,2%

6 366

10 444 513
1,67
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2012
Q1+Q2

180 898
10 452
8 518

11 431
19 198

5,8%
6,3%

10,6%
20,4%
35 667

98
-7 438

10 444 513
1,00
3,41

 

2013
Q1+Q2

222 545
30 494
24 581
31 131
39 881
13,7%
14,0%
17,9%
31,4%
72 117

100
17 018

10 444 513
2,92
6,90
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Rapportkalender 2013

Kvartalsrapport 3    29 Oktober

Bokslutskommuniké 2013   26 Februari 2014

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


