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Kvartal 1, januari – mars 2011 
i sammandrag 
 
• Omsättningen uppgick till 71,1 Mkr 
• Rörelseresultatet: + 9,3 Mkr (EBIT) 
• Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 Mkr 
• EBITDA för kvartalet: 13 Mkr 

(med en EBITDA marginal på 18,2 %) 
 
Kommentar 

Den nya organisationen med siktet inställt 
på Europa är nu fullt ut genomförd. Ett stort 
arbete har under kvartalet lagts på att 
finslipa olika delar av verksamheten, och 
skapa en slagkraftig bolagsstruktur för 
framtiden. Bahnhof redovisar från och med 
det första kvartalet år 2011 ett renodlat 
koncernresultat. 

 

Bolagets mycket positiva prognoser för 
helåret 2011 ser i allt väsentligt ut att kunna 
infrias. Det är ett kvitto på att den inslagna 
vägen nu bär frukt. Det är särskilt glädjande 
att Bahnhof också uppvisar en så stabil 
organisk tillväxt. 

Försäljningen av företagstjänster överträffar 
uppsatta försäljningsmål. Privatmarknaden 
präglas av god tillväxt med ca 3 000 nya 
nettokunder i öppna stadsnät. Bahnhof 
fastställer därmed sin position som den 
dominerande aktören i segmentet öppna 
stadsnät. 

Totalt ökar omsättningen med över 
30 procent jämfört med första kvartalet 
år 2010. Under perioden har Bahnhof 
genomfört fortsatta satsningar på 
infrastruktur. Bland annat har en ny 
fiberring i Blekinge tänts upp, och skapat 
goda förutsättningar för merförsäljning av 
kapacitet. 

  

 

Nedgång till Bahnhofs serverhall Pionen, Stockholm 
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Bahnhof och vår vision 

Bahnhof skall vara en ledande europeisk 
utmanare på kommunikationstjänster. 

Motorn i verksamheten skall bygga på 
organisk tillväxt men inte utesluta förvärv. 
Det nya avreglerade och alltmer 
fragmenterade telekomlandskapet skapar 
möjligheter för aktörer som Bahnhof. På 
samma sätt som en gång till exempel 
Tele2-sfären tidigt drog nytta av 
avregleringar i Sverige, ämnar Bahnhof ta 
sikte på att växa i Europa. Bahnhof skall 
utnyttja såväl egen infrastruktur, som bygga 
allianser med andra aktörer, där både 
mobiltjänster och fastnät(främst fiber) kan 
rullas ut. 

Bahnhof skall vara en profilstark europeisk 
utmanare genom låga priser, och en 
företagsfilosofi som står för frihet och 
värnar individen. Strategiskt skall 
varumärket byggas med värden som 
nätneutralitet, kommunikationsfrihet, och 
rätten till ett privatliv.  

Bahnhof skall ha en hög teknisk kompetens 
och en stor flexibilitet som snabbt kan ta 
tillvara nya möjligheter på marknaden. 
Koncernmässiga fördelar skall byggas 
genom att verksamheter kan renodlas som 
självständiga bolag med sikte både på 
företags- och privatmarknaden. 
 
Femårsplan 

1 MD kr i omsättning med en vinstmarginal 
på 10 - 15 procent. 
 

Prognoser 

År 2011: 330 Mkr i omsättning med en 
vinstmarginal på omkring 14 procent. 

År 2012: 425 Mkr i omsättning med en 
vinstmarginal på omkring 14 procent. 
 
Prognoserna bygger på organisk/egen 
tillväxt och är väl avstämda. Förvärv kan 
påverka bilden till en högre tillväxt. 
Femårsplanen är en avsiktsförklaring, som 
kan vara avhängig något större förvärv. 
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Verksamhetsbeskrivning 
företagstjänster 

Renodlingen av Bahnhof i en koncern med 
olika verksamhetsgrenar (privat och 
företagstjänster) har skapat en nytändning. 
Inriktningen är mycket offensiv och vår 
fokus knivskarp. 

Det första kvartalet präglas också av god 
tillväxt på företagsmarknaden. Bolaget kan 
dessutom fortsätta att skörda frukterna av 
tidigare gjorda investeringar i datahallar och 
nätinfrastruktur. 

Bahnhofs datahall Pionen, numera även 
globalt känd genom uppmärksamhet i 
media som CNN, BBC, Stern och 
Le Monde, fortsätter att locka nya kunder. 
Anläggningen fungerar som ett dragplåster 
till hela varumärket Bahnhof. 

Samtidigt har kundtillströmningen ökat 
kraftigt i bolagets andra anläggningar. 

Det gäller särskilt Bahnhofs stora datahall 
på S:t Eriksgatan i Stockholm. Genom ökad 
yta och ett omfattande 
uppgraderingsprogram, står Bahnhof nu väl 
rustat att möta efterfrågan. Installation av 

en toppmodern reservkraftanläggning (som 
även möjliggör försäljning av 
högdensitetshosting) bygger särskilt goda 
möjligheter för framtiden. 

Under kvartalet lanserades "Managed 
Hosting" som en naturlig del av bolagets 
tjänsteportfölj. Det innebär att Bahnhof kan 
ta ett större helhetsansvar för kunder som 
önskar outsourca större delen av sin IT-
drift. Bahnhof kan erbjuda kompletta 
driftlösningar för ett företags hela IT-
infrastruktur. 

I Västsverige har Bahnhof vunnit terräng 
genom bland annat prisvärda bredbands- 
och telefonitjänster för kontor. 

Strategin är att fullt ut utnyttja de 
möjligheter som ganska nyligen öppnat sig 
genom en ökad avreglering och konkurrens 
i regionen. Bahnhof väljer här att samarbeta 
med såväl gamla som nya partners i olika 
allianser för att kunna möta kundernas 
behov. 

Bahnhofs försäljningskontor i Göteborg 
fungerar som en knutpunkt på en marknad 
som har goda förutsättningar att växa de 
kommande åren.  

  

 
Bahnhofs serverhall Pionen, Stockholm 
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I Blekinge har Bahnhof tänt upp en ny egen 
fiberring. Här rådde tidigare ett slags 
oligopolliknande förhållande med få aktörer 
som gemensamt tillhandahöll kapacitet till 
höga priser. Bahnhofs förvärv av en ny 
fiberring i Blekinge möjliggör nu inbrytningar 
på ett intressant segment av 
företagskunder som efterfrågar hög 
kapacitet till låga priser. 

Bahnhof kan erbjuda väsentligt sänkta 
kostnader för pragmatiskt sinnade 
konkurrenter (och partners) som vill handla 
regional kapacitet till bättre villkor än vad 
som varit möjligt tidigare. 

Investeringen i en ny fiberring tillgodoser på 
köpet vissa uppdämda egna behov för 
Bahnhofs existerande kundbas i bland 
annat Karlskrona och Ronneby, där ett 
antal högt prissatta förbindelser nu snabbt 
kan fasas ut. 

På telefonisidan har bolaget Sting 
inkorporerats i verksamheten. Den tekniska 
infrastrukturen har under perioden setts 
över i grunden, och plattformarna för 
telefoni uppgraderas både affärsmässigt 
och tekniskt. Det pågår ett omfattande 
utvecklingsarbete för att ytterligare höja 
kvalitet och prestanda på bolagets 
telefonitjänster. Här finns utrymme för att 
skapa nya produkter även på mobilsidan 

Bahnhofs förfogar nu över en egen 
infrastruktur som i vissa delar närmar sig de 
stora telekomjättarna. En aggressiv 
prissättning och ett komplett tjänsteutbud 
på företagssidan, tillsammans med stor 
flexibilitet och god service, bygger snabbt 
förtroende hos våra kunder. 

Bredden i koncernens tjänsteutbud innebär 
också en stabilitet, som minskar sårbarhet 
och beroenden av enstaka affärsområden 
och produkter. Bahnhof är idag en komplett 
internet- och telekomoperatör med stora 
europeiska ambitioner. 

Exempel på nya kunder 

Under kvartalet har riksdagspartiet "Nya 
Moderaterna" valt Bahnhof som leverantör 
av teknisk infrastruktur. Avtalet innebär att 
Bahnhof levererar såväl plats i bolagets 
datahallar som förbindelser till olika lokala 
kontor för Nya Moderaterna. 

Bahnhof har ett flertal samarbeten med 
olika konsultföretag som i sin tur genererar 
nya kunder till Bahnhof. Under perioden har 
vi bland annat utvidgat vår satsning 
tillsammans med konsultföretaget Kerfi. 
Detta har i sin tur genererat ett antal nya 
kunder till bolagets datahallar. 
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Verksamhetsbeskrivning 
privatmarknad 

Bahnhofs privatmarknadstjänster drivs från 
årsskiftet inom ramen för det portugisiska 
helägda dotterbolaget Bahnhof Unipessoal 
Lda, med kontor och verksamhet i Funchal 
på Madeira. 

Uppbyggnadsfasen av det nya bolaget 
(som ansvarar för all volymbaserad 
försäljning riktad mot privatmarknaden) har 
oundvikligen inneburit stora tekniska, 
personella och administrativa utmaningar. 

Bolagets VD, Henrik Kemkes, har under 
kvartalet haft i uppgift att operativ säkra 
själva verksamheten med rutiner och 
arbetsflöden som en fristående och 
självständig del i Bahnhof-koncernen.  

Ett stort antal medarbetare har fasats in, 
och bolaget har även nyrekryterat 
nyckelpersonal från konkurrenter. 

Det är glädjande att verksamheten kunnat 
etableras med ett minimum av störningar. 
Bahnhof växer av egen kraft helt organiskt 
under kvartalet med 3 038 nya nettokunder 
på stadsnätsmarknaden. 

Det innebär också att Bahnhof vid 
kvartalets slut har totalt 86 270 kunder i 
segmentet öppna stadsnät, och även 
behåller tätplatsen som marknadsledande. 
Avsikten är nu att öka tillväxten utan att ge 
avkall på lönsamheten. 

Under perioden har ett mindre förvärv av en 
kundbas i Örkelljunga genomförts. Det 
avser både företag och privatmarknad, 
totalt 454 kunder.

 
  

 

Henrik Kemkes på kontoret i Funchal, Madeira 
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Strategisk plan privatmarknad 

Fas ett av den strategiska planen innebar 
att snabbt etablera ett brohuvud som på 
bästa sätt tar tillvara det regelverk som 
gäller inom den europeiska unionen. Det är 
en helt nödvändig hörnsten för att kunna 
växla upp, och sikta brett mot nya 
marknader utanför Sveriges gränser. 

Bahnhof har nu byggt en språngbräda att 
kliva över en i många stycken konstlad 
marknadsbarriär, som riskerat att kapsla in 
bolaget i en trång och onödigt provinsiell 
svensk kostym. 

Den gemensamma nämnaren, för storskalig 
expansion i Europa, är nämligen att utnyttja 
de möjligheter som skapas i ett växande 
avreglerat europeiskt telekomlandskap. 
Den framgångsmodell som fungerat i 
Sverige har alla förutsättningar att fungera 
även i andra länder. Bahnhof går från och 
med nu in i fas två för den fortsatta 
expansionen. 

Henrik Kemkes uppgift är att ta upp 
kampen med de gamla telekommonopolen. 
Kunderna skall erbjudas låga priser i fria 
och konkurrensutsatta öppna nät. Bolaget 

kartlägger just nu alla möjligheter som 
öppnar sig. 

Bolagets varumärke, som tar fasta på 
starka värderingar om integritet och skydd 
av privatlivet, har sannolikt även goda 
förutsättningar att vinna gehör bland 
Europas privatkunder. Bahnhof avser att 
vara en stark frihetlig europeisk röst i 
debatten om filtrering, censur och 
övervakning av internetanvändare. 

För att satsningen skall lyckas krävs 
samtidigt att bolaget även behåller ett 
mycket högt tempo och en offensiv 
marknadsbevakning för existerande 
kundbaser. Just nu pågår därför en bred 
nyrekrytering till en ny telemarketing-
avdelning, som ytterligare skall stärka 
Bahnhofs utmanarprofil i Europa. 

Bahnhof har slutligen ett försprång genom 
att bolaget redan är tekniskt närvarande på 
viktiga europeiska core-noder. Bahnhof 
finns på knutpunkterna med egen 
infrastruktur i Amsterdam, Lissabon, 
London, Frankfurt, Köpenhamn och Oslo. 
Det finns synergieffekter att nu ansluta sig 
till konsumentinriktade nät i Europa. 
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Bahnhof - en global 
nätleverantör! 

Bahnhof rankas nu (den 10 maj 2011) 
trafikmässigt som nummer 122 på 
världsrankingen av samtliga globala 
internetoperatörer. 

Det är få bolag som väljer att redovisa den 
här tabellen offentligt i kundledet. Den är 
nästan alltid en rent intern angelägenhet 
som man inte lyfter fram i den egna 
marknadsföringen. Men vi är glada över att 
transparent kunna presentera listan 
offentligt! 

Tabellen är nämligen ett direkt kvitto på 
Bahnhofs stora kompetens och styrka som 

nätoperatör. Vi har några av marknadens i 
särklass vassaste IP-tjänster. 

Under kvartalet har Bahnhof även 
fördubblat sin peeringkapacitet mot de 
europeiska knutpunkterna i Amsterdam 
(AMS-IX), Frankfurt (DE-CIX) och London 
(LINX). 

Vi är också stolta över att kunna avslöja att 
vårt helägda våglängdsnät, nu är kapabelt 
att bära 40 Gbit/s-våglängder. Under de 
senaste månaderna har allt nödvändigt 
anpassningsarbete utförts. Totalt har vi 
genom dessa åtgärder fyrdubblat 
kapaciteten i vår existerande 
nätinfrastruktur. Bahnhof är en av de stora 
svenska nätoperatörerna. 
 

Operatör Världsranking 

Telia Sonera 10 (-1) 

Phonera 99 (+10) 

Bahnhof 122 (-3)  

IP-Only 420 (+120) 

Sunet/universitetsnätet 737 (+677) 

DGC 927 (-32)  

Bredband2 983 (-47) 

Comhem 987 (-82) 

Alltele 1455 (-47) 

Global ranking 10/5 2011 (jämfört med 14/2 2011) Källa: renesys.com 
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Bahnhof finans och ekonomi 

Organisation och ekonomitjänster 

Under kvartalet har det påbörjats ett arbete 
som innebär att Bahnhof flyttar 
ekonomitjänster och fakturaservice till egen 
verksamhet i ett eget fristående bolag. 
Syftet är att förbättra servicen i kundledet, 
samtidigt som Bahnhofs kostnader kan 
sänkas. Bahnhof får både en bättre kontroll 
och kvalitet på utfört arbete. 

I samband med detta förstärks också 
bolagets ekonomistab för koncernen. Syftet 
är att åstadkomma en mer effektiv struktur, 
där det blir möjligt att bättre analysera 
lönsamhet och jaga marginaler för varje 
enskilt affärsområde.  
 

Finansiell situation 

Kassaflödet är positivt och uppgår vid 
kvartalets slut till plus 6,2 Mkr. Likvida 
medel uppgår vid kvartalets slut till 
21,5 Mkr. Dessutom finns ytterligare 10 Mkr 
i en outnyttjad checkkredit. Tendensen med 
ett starkt kassaflöde förbättrar Bahnhofs 
manöverutrymme för helåret 2011. 

Den långfristiga skuldsättningen sjunker till 
totalt 26,8 Mkr och amorteringar genomförs 
enligt plan. 

Bolaget har säkrat upp möjligheter till 
ytterligare extern finansiering genom 
bankförbindelser, om rätt läge uppstår för 
till exempel ett stort förvärv av en svensk 

eller europeisk konkurrent. Bolaget avser 
samtidigt att fortsätta investera i 
infrastruktur för att möta den allt mer 
ökande efterfrågan. Här kan investeringar i 
datahallar bli aktuellt. 

Styrelsen föreslår precis som tidigare år 
(sedan noteringen på Aktietorget 2007) att 
det lämnas en möjlighet för att använda 
aktier som betalningsmedel vid till exempel 
stora strategiska förvärv. Antalet aktier för 
detta ändamål är satt till maximalt 
4 miljoner. Bolagets avser dock att ta fasta 
på vår vision om framtidsstrategi, varför 
modellen med organisk tillväxt är fortsatt 
prioriterad. 
 

Koncernmässiga förhållanden 

Bahnhofkoncernen består av moderbolaget 
Bahnhof AB (publ) samt de helägda 
dotterbolagen Bahnhof Unipessoal Lda, 
Bahnhof AS (Norge), och Bahnhof Service 
(Borlänge). 

Omstruktureringen till en koncern fick 
engångseffekter som resultatmässigt 
påverkade helåret 2010. Från och med 
2011 är sådana engångseffekter helt 
eliminerade. Koncernens ekonomiska 
rapportering avseende omsättning och 
vinstmarginaler är nu i sin helhet relaterade 
till själva rörelsen i koncernen (och avser 
inga interna transaktioner som t.ex. 
fakturering mellan bolag inom 
Bahnhofsfären). 
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Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
(inklusive goodwill) uppgår vid kvartalets 
slut till 14,2 Mkr, och härrör sig helt från 
omstruktureringen till en koncern. 
Bakgrunden till ökade immateriella 
anläggningstillgångar är i huvudsak 
omstruktureringen till en koncern. Bahnhof 
har precis som tidigare, i samråd med 
bolagets revisorer KPMG, samtidigt valt att 
inte tillämpa IFRS som redovisningsprincip. 
Alla tillgångar av goodwillkaraktär skrivs av 
linjärt på maximalt fem år. 

Materiella anläggningstillgångar uppgår vid 
kvartalets slut till 70,2 Mkr. Huvuddelen av 
dessa utgörs av datahallar, stomnät och 
inventarier (det sistnämnda oftast hårdvara 
vid kundinstallationer). 

 

 

EBITDA 

EBITDA för det första kvartalet uppgick till 
13 Mkr, med en EBITDA-marginal på 
18,2 procent. För helåret är prognosen för 
EBITDA ca 66,5 Mkr med en EBITDA-
marginal på ca 20 procent. 

Utdelning 

Årets utdelning (avseende räkenskapsåret 
2010) föreslås av styrelsen bli 45 öre per 
aktie. Den som önskar ta del av denna 
utdelning måste vara aktieägare vid 
avstämningsdagen för utdelning, som är 
den 24 maj 2011. Själva utdelningen är 
sedan preliminärt satt till den 27 maj.  

Handel med bolagets aktier 

Bolaget är noterat på Aktietorget och ser i 
nuläget ingen anledning att byta 
handelsplats. Det utesluter inte att detta 
kan ske i framtiden. 

Ägare Andel (st) Andel (%) 
K.N. TELECOM AB 5 769 300 55,24% 
AVANZA PENSION 1 456 755 13,95% 
EKF ENSKILD KAPIALFÖRVALTNING AB 821 557 7,87% 
LINQ CAPITAL SWEDEN AB 322 513 3,09% 
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 229 279 2,20% 
IRISH LIFE INTERNATIONAL  68 000 0,65% 
ANDREAS JOHANSSON 60 000 0,57% 
JON KARLUNG 55 000 0,53% 
KLAS WESTHOLM 40 000 0,38% 
KOMMANDITBOLAGET HOT RATS SPORTS CLUB 37 500 0,36% 

De tio största ägarna den sista mars 2011 
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VD har ordet 

Jag ser stora möjligheter att vi kan utveckla 
oss på ett flertal områden där vi idag inte 
har någon verksamhet, men där det finns 
goda förutsättningar att hitta ny marknad 
och lönsamhet. Under årets första kvartal 
har vi satsat hårt på att initiera flera 
utvecklingsprojekt med nya produkter och 
tjänster. Vi har till exempel inlett en 
satsning på "Managed Hosting", och nu 
driftsatt de första kunderna. Marginalerna 
och möjligheterna är mycket bra! 

Försäljningen av carriertjänster (nättjänster 
riktade främst till andra operatörer) 
utvecklar sig samtidigt väldigt positivt, och 
de flesta av våra kunder har valt att utöka 
sina engagemang. Dessutom får vi 
kontinuerligt in nya kunder. Faktum är att 
flertalet av våra konkurrenter idag väljer 
Bahnhof som leverantör av sina nät. 

En ny webb produceras och lanseras i höst 
för att förbättra och stärka vår säljkanal 
online. För att effektivisera och 
kvalitetssäkra vår fakturaservice kommer vi 
också att göra detta i egen regi från och 
med halvårsskiftet. Det kommer att korta 
ner informationsflödet och förenkla för 
kunderna. 

Ny personal har rekryterats och vi kommer 
att fortsätta tillsätta personal för framtida 

satsningar. Bahnhof attraherar idag kreativ 
och kompetent personal med mycket hög 
potential. Vi är en spännande och bra 
arbetsplats med en utvecklande miljö! 

I mars köpte Bahnhof en kundstock i 
Örkelljunga, samt etablerade ännu en ny 
stadsnätsort. Utbyggnaden av infrastruktur, 
och vår satsning på området går framåt. 
Idag finns Bahnhof i 128 stycken olika 
stadsnät. Vi befäster därmed positionen 
som den största aktören på marknaden.  

Bahnhof har förstärkt sin infrastruktur till de 
stora europeiska knutpunkterna. Det ger 
oss möjlighet att expandera på nya 
spännande marknader! 

 

 

Kista, Stockholm. 12 maj 2011 

 

 

Klas Westholm, VD 

Bahnhof AB (Publ) 
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Resultaträkning 
 Alla belopp i tkr 2011 2011 

  Q1 Helår 
Rörelsens intäkter mm  Utfall Prognos 

Nettoomsättning 71138 330000 
Övriga rörelseintäkter     
Summa intäkter mm 71138 330000 
      
Rörelsens kostnader     

Rörelsens kostnader -40230 -170500 
Övriga externa kostnader -7721 -50000 
Personalkostnader -10232 -43000 
Av-/nedskrivningar av materiella och      
Immateriella anläggningstillgångar -3240 -15000 
      
Summa rörelsens kostnader -61423 -278500 
      
Rörelseresultat 9715 51500 
      
Resultat från Finansiella investeringar     

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 47 100 

Räntekostnader och liknande resultatposter -492 -1300 
      
Summa resultat från finansiella investeringar -445 -1200 

      

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner 9270 50300 
      
Avsättning till periodiseringsfond   -12575 
Överavskrivningar   -1500 
      

Summa bokslutsdispositioner   -14075 
      
Skatt på periodens/årets resultat -1991 -13229 
      
Periodens/Årets resultat 7279 22996 
   
   
   
Resultat per aktie efter skatt, SEK 0,70 2,20 
Antal aktier 10 444 513 10 444 513 
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Balansräkning 
Alla belopp i tkr 2011-03-31 
  Utfall 
Anläggningstillgångar   

    
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utvecklingskostnader 3895 
Goodwill 10285 
Hyresrätt   
  14180 
    
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier 22317 
Datahallar 32373 
Stomnät 10003 
Pågående nyanläggning 5587 
  70280 
    
Finansiella anläggningstillgångar   
Bostadsrätt 250 
Fordringar hos Koncernföretag 0 
Andra långfristiga värdepapper 193 
  443 
    
Summa anläggningstillgångar 84903 
    
Omsättningstillgångar   

    
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 23644 
Skattefordringar 0 
Övriga kortfristiga fordringar 1973 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23742 
  49359 
    
Likvida medel 21473 
    
Summa omsättningtillgångar 70832 
    

Summa tillgångar 155735 
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Skulder och Eget kapital 
 2011-03-31 
Eget kapital Utfall 
  
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 1044 
Överkursfond 14233 
    
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat -4268 
Årets resultat   
Periodens resultat 7279 
    
Summa eget kapital 18288 
    
Avsättning för latent skatt 5076 
    
Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 26844 
    
Summa långfristiga skulder 26844 
    
Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 13800 
Skatteskulder 3759 
Övriga kortfristiga skulder 8983 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 78985 
    
Summa kortfristiga skulder 105527 
  
  

Summa skulder och eget kapital 155735 
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Kassaflödesanalys 
 2011 
Alla belopp i tkr 1 jan - 31 mars 
 Utfall 
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster 9270 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3240 
Betald skatt -1991 
Kassaflödet från den löpande verksamheten    
före förändringar av rörelsekapital 10519 
    
Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet   
Förändringar av kortfristiga fordringar -6237 
Förändring av kortfristiga skulder 5520 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9802 
    
Investeringsverksamheten   
Förändring av imateriella anläggningstillgångar  -1451 
Förändring av materiella anläggningstillgångar  -169 
Förändring av finansiella anläggningstillgångar 193 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1427 
    
Finansieringsverksamheten   
Förändring långfristiga skulder 0 
Amorteringar -2160 
Utdelning 0 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2160 
    
Periodens kassaflöde 6215 
    
Likvida medel vid verksamhetsårets början 15258 
    
Likvida medel vid periodens slut 21473 
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Nyckeltal 
 2011 
 1 jan - 31 mars 
  
Omsättning, KSEK 71138 
Vinst, KSEK 9270 
Vinst efter skatt, KSEK 7279 
EBIT, KSEK 9715 
EBITDA, KSEK 12955 
Nettomarginal (%) 13,0 
EBIT-marginal (%) 13,7 
EBITDA-marginal (%) 18,2 
Soliditet (%) 20,9 
Eget Kapital, KSEK 18288 
Antal anställda, medeltal (st) 75 
Periodens kassaflöde, KSEK 6215 
   
Data per aktie   
    
Antal aktier vid periodens utgång 10 444 513 
Resultat per aktie före bokslutsdispositioner, SEK 0,89 
  
 
 
 
 
 
 
Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Nästa rapportdatum är den 23:e augusti 2011, Delårsrapport 2 2011 


